
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

REQUISIÇÃO

Para: GABINETEDOPRESIDENTE
indicar os recursos de ordem orcamentããa ';<1'
para fazer frente a despesa, ao Setor
Licitações para elaboração da minuta
instrumento convocatório e para CODlDe1tentJ
aproYliÇãodeste pelo Setor Jur:l4ito•.<

Em,.Ql de ..LL~~~~4

De: DIRETORIAGERAL

Data: 03/05/2021

Senhor Presidente:

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
aquisição de Papel sulfite A4 e plástico para plastificação, para uso na Câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

O custo estimado importa em um valor total de R$ 64.952,00 (sessenta e quatro mil,
novecentos e cinquenta e dois reais).



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A presente contratação tem como objetivo a aquisição de Papel sulfite A4 e

plástico para plastificação, visando à manutenção das atividades do Legislativo Municipal,

caracterizandoa necessidadeda contratação.

Quedasdo Iguaçu, 03 de maio de 2021.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO

Ao
Setor de Contabilidade
AlC
Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade da aquisição de Papel sulfite A4 e plástico para
plastificação para utilização da Câmara Municipal, vimos solicitar a indicação dos
recursos de ordem orçamentária para fazer frente à despesa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, estando no
aguardo do seu pronto atendimento.

Atenciosamente

Quedas do Iguaçu, 03 de maio de 2021.

ADILSON poLEi.g
Presidente da Câmara Municipal



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

Do: DEPTO. DE CONTABILIDADE

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 03/05/2021

Senhor Presidente:

Em atenção à vossa solicitação informamos a dotação para aquisição de Papelsulfite A4
e plástico para plastificação, sendo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

Cordialmente,



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

~5.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob nO 01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realização de licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 2<3~,~ 5<-) • .}5()l '00
75g/m2, caixa com 5.000 folhas.

2 180 Pct Plásticofilme poliéster para plastificação,
superfície lisa, acabamento brilhante, .1l~J !) ~O~ !J~tamanho RG,O,79x108mm, embalagem <../ p(__ I

contendo 100 unidades.

Atenciosamente:

Nome da Empresa

Carimbo CNPl

(Local e data), ---' de de 2021.



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

~5.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob nO 01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realização de licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 0Ã9,ço 0;) .4:so ÜC)75qjm2 caixa com 5.000 folhas.
2 180 Pct Plásticofilme poliéster para plastificação,

,
superfície lisa, acabamentobrilhante,
tamanho RG,0,79xl08 mm, embalagem ;rtO\Q :5 ·,3SfJ1Cb
contendo 100 unidades.

Atenciosamente:

Nome da Empresa

DANIELY NIARY DA SILVA

RUA PLATANO. 1592
CENTRO CEP 85460-000 •.• 1

~EDAS DO IGUAÇU - PARA~

Carimbo CNPl

(Local e data), ---' de de 2021.



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

~5.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MF sob nO 01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realização de licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário
1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm ~3(~,S'C 'Õ3 ,,)00,0075q/m2 caixa com 5.000 folhas.
2 180 Pct Plásticofilme poliéster para plastificação,

superfície lisa, acabamento brilhante, 3C}·<lO S.SQJ,QOtamanho RG,0,79x108 mm, embalagem
contendo 100 unidades.

Atenciosamente:

Leg I

~4.139.121/0001-87-'
ALTAMIR BIANCO
DEJESUS· ME

RUA CEDRO, 1987 - CENTRO
CEP: 85.460-000LQUEDAS DO IGUAÇU - PR_j

-----------------------------------
Carimbo CNPl

(Local e data), -' de de 2021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00212021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, com a devida
autorização expedida pelo presidente, comunica aos interessados que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando à
contratação de empresa especializada para locação de máquinas copiadoras/impressoras
multifuncionais e plotter, com fornecimento total de suprimentos e manutenção,
para atender as demandas da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, conforme
especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência do edital em questão.
Data Abertura: 20/05/2021
Horário: 09h30min
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Cãmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisição de Papel sulfite A4 e plástico para plastificação, para atender as demandas da
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo
1-Termo de Referência do edital em questão.
Data Abertura: 20/05/2021
Horário: 14hOOmin
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, síto à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisição de Gasolina Comum., para atender as demandas da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de Referência
do edital em questão.
Data Abertura: 21/05/2021
Horàrio: 09h30min
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal
INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito à Rua
Palmeiras, 1254, centro, no horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira das
08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.
Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira Cod360661

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 07/05/2021.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br

Págln.1
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CÂMARA MUNI~ DI qu_ DO _-1'AIUIJfÃ

AVISO DE UClTAÇAo

PRHAo PRDENCIAL NO002/2021

A CÂMARA MJNlOPAl DE QUEDAS 00 lGUAaJ, Estado do
paraná, com a devida autortz.aÇk) expedida pelO presldem:e,
oolTlUl'liCa aos ~os que fará reaBzar liCitac;ID na
modalidade PRECiiAo PRESl!NCIAL, do tipo MENOR PIU!ÇO,
visando â ~ de emp-esa espedaIWsda para k:ICaçIo
de máquinas c.opiaI:kIraS/impress0ra5 multifundonais I! plotter,
oom fOn'leCImenmtw:tat de ~ e ~, pata
atender as demandIs da Clmara Munidpal de QuedaS do
Iguaçu. c:ontorrne es:pedficaç&s COI'\St3ntes no Arte:!«> I -
Termo de Refer@ndsdoedlalemquedo •

~: 20/05/2021
J:iIIIidR: 09h30min
J.a5al: S<N de R.el.JniOesda Clmara MuniCipal

INFORMAÇOEsSOBREO PREGAo: Intonna~, bem
como o edital em questJoe seus aneK05poderio ser obtido5no
site _.camaraqi.pr.gov.br e t:amtJem junto a CAmara
MuniCIpal de VeA!8CIoreS de ~ do Iguaçu, Estado do
Paraná, Sito à Rua PaJmeIritS, 1254, centro, no horário normal
(Se ekpedlenle. de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
llOraS e da5 11:30 • 17:00hor •• Demilis infa'rraç6!s poderio
ser obtidaspm tone (0D46) 3532...tt9BO.
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QuedaS do IguaÇu, 05 de maio de 2021.

SÚIIIlADE RECf8EITO DEUCEHCADECPWCÀO
AUTOPOSTO FIMINGOS LTOA.,Irmi püo que recebeu 00 biT, a
lir.ença de (Ilenrjio pn lIOá' lMlIIedof de lXM1'IIustMis e seM;m,
lir.ençaN'_,víldaaté~7,naRuailiauá,n'~,e&qI.i1aoom
RuallUliVenfe, BairoCafi.FBIí!A~

§!!!!!II dlllelMrillllnlDdeAllMIo!ll!.l!!!!!i!!!II 0Derad0
JaIPERT lIlII$TRIA E COIEJICI)DEGIWIUtAS LTOA.,Irmi püo
queri!elllllWII)I'T,~del.ililY;ade~,pn~
de Gnrihas, na Rua GtMl JoAlerI, Bairo T~, Ainiarte
TamaráriIPR.

cAMAIIA MUNICIPAL DI quEIIMI DO IGUAÇU - PARANÁ

AVISO DI UClTAÇAo

_ PRISENCIAL"" 003/2021

A CÂMARA ~aPAl DE QUEDAS 00 lGUACU, BtadO do
Pilfimá,a:muntca iQi lnCInisadcSqu8 fará r_bar lidtitçIo lliI
modalidade..... "'""""'" _ndO à oqu;s;çlo de Papel
suW'ite A4 e piístfco para pIaStiftcaçao, para at2nder as
demandas da <:I""", MII""",' de QuedaS do Iguaçu,
conforme especiftCi1c;6e CDOSt3nteS no Anexo J - Termo de
Refa'êndado editai em questIo.

--",20/1)5/2021
J:IIIjdg: l..nacJmjn
JdBiIl: Sala de ReuniOes da camara MuniCipal

INF<lRMAÇOesSOIlRE O PREGkJ, 1_ bem
comoo editai em quedo e seus ar\e)W$ poderio ser obtidOS no
sft:e www.camaraQl.pr.gov.br e também junto a Clmara
Muricipal de ~ de QJeda5 do 19uaçu, Estado do
ParittJá, Silo ii Rua l'elmelras,. 125'4, cerVO, no hIrlrio ràrNI
de expediente, de ~ a secta-feIra das (11:00 as 11:30noras • aos 13:30 às 17:00 noras. DemaIs __ poderio
ser obtidaS peto fone (0xx16) lS32-19BO.

FRANaEU DISNER
Pregoeir.
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QJedas do Iguaçu,05 de maiO de2021.

FRANCIEU OlSNER-
CÂMARAMUNICIPAL DE QUEDM DO IGUAÇU - PARANÁ

AVISO DE UClTAÇAo
_ PIIEIIENCIALN° _/2021

A CÂMARA MUN1QPAl DE QUEDAS00 lGUAaJ, _ do
Pa"aná, axnunic:3 aos intereSSadOSque fará realizar 1icitaç30 !li
l!1DdIiidade ..... "'->:iII,_ndO à oqu;s;çlo de GasoII ..
Comum., para atender as demandas da amara MIXIk:fpaI de
QuedaS do _ conforme especticoÇi!es """"""'" no
Anexo 1-Termo de _,. do edito! em quedo.

~: 21/0512021
lIoddo:O'lh3Omin
~: Sala de ReunilleS da Clmara MllriOpa!

INF<lRI4N;ilEs SOIlRE O PREGÃO: lrturmaçõos, bem
como o edbI em questIo e HU5 anexos poderio ser obtidos no* loWNi'.camataQtpr.go't.bre também jUrm a Clmara
Municipal de _ de QuedaS do Iguaçu, E5Iado do
parané, Si\I) • Rua PUrIeiraS, 1254, centro, no horário normal
de """""_, de seg,nIa • ~ das 08:00 às 11:30
noras e das 13:30 às 17:00 noras. DemaIs inIonnaÇfIes poder8o
ser obtidas pelo fone (0xJc>I6) 3532_.
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QuedaS do Iguaçu, 05de maio de 2021.
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O CAAV _ Centro Avqado de Açrtjo Veterinirio toma piJbIico que irá
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MUNlCÍPIODE QUEDAS00 IGUAçu - ESTADODO PARANÁ
AVISODE LICITAÇ).O

PREGÃO N" 05912Ol11PMQl
O MUNICÍPIODE QUEDAS DO lGUAçu, EsIItdo do hrarlâ, mm I devida
autorizaçio expedida pelo PRfeiIo Municipal.~ SI- ELCtO JAIME DA LUZ.
COImIIlÍC:II05~quczatiz::rilici&lçio_modalicbdcPRIGÁO
ELETRÓNJCO,do tipoMENOR PREÇO GLOBAL PORWTE.MODO DE
DISPUTA ABaTO, cujo objdo ê I CCIHnItIçIo de empRiU PIR o
fomccimm1:o.ma&aiaisdt~cmacnl,viIIIIdoollCDltimadodas
nec:~daPrdc:í1UlaMlmicipal4eQDedasclolpaçu.E9tIdodoP3raní .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS iii às 01:00 bon6 do dia 21i05J2Q21. -
ABERTURA DAS PROPOSTAS: à& 1)1:00 honido dia 21/0512U2!. - INicIO
DA SESSÃODE DiSPlITA DE PREÇOS: às 09:00 bens do dia 211O!i12021-
LOCAL: www.~.oom.br - BANCO 00 BRAsa srA. LOCAL
PARA INFORMAçõES E OBTENÇÃO 00 EDITAi. E SEUS ANEXOS'
Infurmaçaes bem como o ediW e seus IIbtXOS podc:rio ser obtiÓOS]UJl1o DO silc
www.licilacoeH.com.br:.do 8mco do Brasil S/A, DO site
www.qucdudoipacv.pqIO.V.bJ.1IO Setor de tititlÇÔC5. Ioodizado na Sede da
Prdeitura MmDcipIl de QIdu do iguIçu. Estado do PmDá, ,do I Rua
Juazeiro, 1.065, Catro. FOIJI!:(46) 3512-1200, DOboririoDOIlBIlde apedimte
de sepadaàKX.la-fcindas 08:00P 12:00boRsedls 13:00às IHlOhonIi, ou
anvés do e-mail:IicitIeoes@fiqatcom.br

Qgcdasdo Ipaçu.06 demaiode 2021.
ITAMARDASH.VA

"".....



I Edição363. Oumla-felra - publicação oficial Correio

CAMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO
ESTADO DO PARANÁ

RUA Napolelo Pad'ha. S/N· - CENTRO - CEP 85168-000 - MARQUINHOIPR
TEUFAX: (0-42) 3648-1134 E-mail: camaramlJfQulnho@hotmall.com

DECRETO LEGISLATIVO n."003/2021

SÚMULA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO COM RESSALVAS das

Contas de Luiz Cezar Baptistel, Prefeito do MUNICtPIO DE

MARQUINHO - ESTADO DO PARANÁ, relativas ao Exerdcio

Financeiro de 2014. e dá outras providências.

O PRESJDI!NTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARQUINHO.

no uso de suas atribuições legais e com base no disposto na Lei Orgânica e Regimento Interno
da CâmaraMunicipalde Marquinho- Estado do Paraná.

DECRETA

Art.l.: Ficam aprovadas com ressalvas as contas de Luíz ceear Baptistel, Prefeito do
MUNIClplO DE MARQUlNHO - ESTADO DO PARANÁ. relativas ao EXERCIClO FINANCEIRO

DE2014, embasado no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. constante
no Acórdao de Parecer Prévio D.- 250/20 - TribunalPleno,anexo ao ProcessoR,v

482430/18, que ficaacolhido para os flns e efeitos legais.

Art.21!: Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as

disposições em centrârtc.

Sala de Sessões da camara Municipal de Marquinho - Estado do

Paraná em 05 de Abril de 2021.

JoAo IUNG NETO

Presidente

• DECRETOLEGISLATIVO N.-2012021-CMC

SÚMULA: DISPõE SOBRE A
APROVAÇAO DAS CONTAS DO
MUNICiplO DE CANTAGALO-PR.
REFERENTE O EXERClcIO DE
2019 E DA OUTRAS
PROVID~NCIAS.

o PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE
CANTAGALO.ESTADODO PARANA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇOES
LEGAIS:

ART.1. _ Ficam APROVADASas contas da PrefeituraMuniCipalde Cantagalo-PR,
referentesao exercíciode 2019. de responsabilidadedo então PrefeitoMunicipal.Sr.
Jair Rochada Silva,com respaldono Acórdãode ParecerPreviaN° 390/2020-
SegundaGamara, emitidopelo Tribunalde ContasEstadual.

ART. ~ _ Este decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as

disposiçõesemcontrério.

ART30- Publique-seearqulve-se.

Cantagalo-PR. 03 de MAIO de 2021.

REINALDOGOMESDASILVA
PRESIDENTEDOLEGISLATIVOMUNICIPAL

Fone/Fax: (42)3636-1228
Ruo Santo Antonio. 225 - CEP85160-000· ünt... 1o - ~

CNP! 95.684.619/0001-79

CÂMARA MUNJ:CJ:PAL DE QUEDAS DO J:GUAÇU - PARANÁ

AVJ:SO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NO004/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de Gasolina
Comum., para atender as demandasda CâmaraMunicipalde
Quedas do Iguaçu, conforme especificações constantes no
Anexo I - Termo de Referência do edital em questão.

paU AbertYra:21/05/2021
~:09h30min
.LsH;ill: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem
como o edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos no
site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIEU DISNER
Pregoeira

___ ~~ __ ~._~~~....J

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

AVJ:SO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade Pregão Presencial, visando à aquisição de Papel
sulfite A4 e plástiCO para plastificação, para atender as
demandas da câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
conforme especificações constantes no Anexo I - Termo de
Referência do editai em questão.

pata Abertura: 20/05/2021
U2rÁJ:1,.Q: 14hOOmin
~: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem
como o edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos no
site www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
horas e das 13;30 às 17:00 horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIEU DISNER
Pregoeira~~_ .._~~--~~.~~~~~~-

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

AVJ:SO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCJ:AL NO002/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU, Estado do
=eremá, com a devida autorização expedida pelo presidente,
comunica aos interessados que fará realizar licitação na
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO,
visando à contratação de empresa especializada para locação
de máquinas copiadoras/Impressoras multlfunclonais e plotter,
com fornecimento total de suprimentos e manutenção, para
atender as demandas da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, conforme especificações constantes no Anexo I -
Termo de Referência do edital em questão.

Data Abertura: 20/05/2021
~:09h30min
~: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: Informações, bem
como o edital em questão e seus anexos poderão ser obtidos no
slte www.camaraqi.pr.gov.br e também junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no horário normal
de expediente, de segunda a sexta-feira das 08:00 às 11:30
horas e das 13:30 às 17:00 horas. Demais informações poderão
ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 05 de maio de 2021.

FRANCIEU DISNER
Pregoeira

----_.~.~~~~~'------ _._--
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MINUTA PROCESSOADMINISTRATIVO NO003/2021
EDITAL N° 003/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

EXCLUSIVOPARAMICROEMPRESAS(MEl, EMPRESASDEPEOUENOPORTE(EPPl E
MICROEEMPREENDEDORINDMDUAL (MEl)

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 nO006, de 13 de janeiro de
2021, torna público que às h min do dia de de 2021, na Sala de Reuniõesda
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três
Poderes,Centro de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná" será realizado certame licitatório, na modalidade
de PREGÃOPRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOPORITEM, para aquisição dos objetos constantes no
Anexo I - Termo de Referência, do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda
Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislaçõespertinentes, 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 PapelA4 e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMADERETIRADA, PRAZOELOCALDEENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (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 02 (dois) 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 especificaçõesdoes)
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 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 suas alterações posteriores.

4 DAABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia ..... de .......... de 2021 às .....h.....min, na Sala de Reuniõesda Câmara Municipal de
Vereadores de Ouedas do Iguacu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (MEl, Empresas de Pequeno
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PROCESSOADMINISTRATIVO NO003/2021
EDITAL N° 003/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

EXCLUSIVOPARAMICROEMPRESAS(MEl, EMPRESASDEPEOUENOPORTE(EPPl E
MICROEEMPREENDEDORINDIVIDUAL (MEIl

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designadosatravés da Portaria nO006, de 13 de janeiro de
2021, torna público que às h min do dia de de 2021, na Sala de Reuniõesda
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três
Poderes,Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná" será realizado certame licitatório, na modalidade
de PREGÃOPRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOPORITEM, para aquisição dos objetos constantes no
Anexo I - Termo de Referência, do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda
Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislaçõespertinentes, 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 PapelA4 e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMADERETIRADA, PRAZOE LOCALDEENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (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 02 (dois) 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 especificaçõesdoes)
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 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.

4 DAABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia ..... de .......... de 2021 às .....h.....min, na Sala de Reuniõesda Câmara Municipal de
Vereadores de Ouedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (MEl, Empresas de Pequeno



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

Porte CEPPl e Microempreendedor Individual CMEIl. nos termos da Lei Complementar nO
123/2006 alterada pela Lei Complementar nO 147/2014. legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto licitado. que atendam a todas as exigências contidas neste edital e
que apresentem a documentacão solicitada. no local. dia e horário informados no preâmbulo
deste edital.
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 inidóneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, económico-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,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 preâmbulOdeste Edital. cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a oeticão 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 20 (segundo) dia útil que anteceder à data de
realizacão do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicacão 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 peticão 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) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos 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 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraessefim, 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.

ENVELOPEN0 1 - PROPOSTADE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO003/2021/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 DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 003/202/CMVQI



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
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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.
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 PROPOSTADEPREÇOS(ENVELOPEN° 1).
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 ANEXOII deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (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 informacões técnicas que possibilitem a sua completa avaliacão, 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) 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
does) 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 does)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, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindoo
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.
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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 seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXO IV 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 ANEXO V 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) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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 acões, 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) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundode Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
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 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 Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federaldo 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 Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
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de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VIl-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapeloDecreto
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 mesmosdeverão 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 does) 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, § 5°, 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 declaradovencedor do certame. prorrogáveis por igual
período. a critério da Administração. para regularizaçãoda documentação. pagamento ou parcelamento do
débito. e emissãode eventuais certidões negativas ou 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 assinaturado 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:
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 expressamenteoutorga de poderes para. na
forma da lei. formular ofertas e lancesde preçose 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 capaCidadede representacão (contrato social. estatutos. ata de eleicão do dirigente ou
documentos eguivalentes). 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
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impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição 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 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
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 a Declaraçãode Enquadramento no Regime de Tributação de
ME/EPPdevidamente instruída com certidão expedida pela Junta Comercialou prova de inscrição no Regime
EspecialUnificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuições- SimplesNacional, 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. No caso de Microempreendedor Individual (MEl) -
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do Empreendedor 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 as declarações referidas 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 DOJULGAMENTO.
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 MENORPREÇOUNITÁRIO
PORITEM.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificaçãode 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
"Documentosde Habilitação" da licitante classificadaem 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 ETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Propostade 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 licitaçãoe os respectivosvalores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
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 algarismosa 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.
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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 lancesverbais, 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 caso não 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
aceitabilidadeda 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 does)
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 ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
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-Ihe-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 credenciadosdas licitantes presentesà
sessão.
14.6 Osenvelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em poder
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 0(5)
valor(es) unitário(s) e totalCis) para cada item vencido.
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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 atas insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atas procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atas 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 mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se 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 31/12/2021, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DOPREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superioresao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALORMÁXIMO ESTIMADO PARACADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXOI. 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 declaradavencedora do certame, em razão do menor preço
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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 expressoda
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 Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

21 DO RECEBIMENTODO(S) OBJETO(S) EDO 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 apresentação correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE QUEDAS DO IGUACU. CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da
comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as
respectivasCertidõesde 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 irregularidadesdetectadas 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 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;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADAas 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;
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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 EXECUÇÃO DO 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 30 (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 SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
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-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicaçãoformal 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 documentaçãofalsa, 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.
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 inexistênciaou 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
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 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.
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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 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.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 Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condiçãode ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
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.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/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 does) 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 PapelA4 e Plástico para plastificação, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/CMVQI e seusanexos, sendo:

Item Qtde. Tipo
Discriminação dos Produtos I V. Máximo V. Máximo Total

nO Materiais Unitário R$ do Item R$

1 250 ex.
Papel branco, tamanho A4, 210x297mm
75Q/m2, caixa com 5.000 folhas.

......... ..............

Plástico filme poliéster para plastificação,

2 180 pct superfície lisa, acabamento brilhante,
tamanho RG, O,79xl08 mm, embalagem

......... ..............

contendo 100 unidades.

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$ ..
( ).

Nota: Os preços de referência representam os menores valores praticados por fornecedores e/ou
prestadores de serviços, de acordo compesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJjMF:

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 N0 003/2021/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$
Papel branco, tamanho A4,

1 250 Cx. 210x297mm 75gjm2, caixa
com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster para
plastificação, superfície lisa,

2 180 Pet acabamento brilhante,
tamanho RG, O,79x108 mm,
embalagem contendo 100
unidades.

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 N0 003/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.
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...................................... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

065.: A proposta deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 003/2021/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 003/2021/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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

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

06S.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDmVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/CMVQI

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

............................. r 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, § 2°, da Lei Federal nO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

065.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DETRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/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 70 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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OBS.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

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

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

.............. , na cidade de " , Estado " , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO 003/2021/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 nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

.............. '" de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI de ..... / ..... /2021.

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/MF sob o nO 01.545.843/0001-36, 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 Adilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.112.669-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 031.798.709-74,
residente e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do 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 Cédula de 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 nO 8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO003/2021/CMVQI, 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 Papel A4 e Plástico para plastificação, 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 003/2021/CMVQI,
sendo:

Item Qtde. Tipo
Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total

nO Objeto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$
Papel branco, tamanho

1 250 ex. A4, 210x297mm 75g/m2,
caixa com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster
para plastificação,
superfície lisa,

2 180 pct acabamento brilhante,
tamanho RG, 0,79xl08
mm, embalagem
contendo 100 unidades.

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 despesas para CONTRATANTE decorrente deste procedimento.

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
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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 003/2021/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 do(s) 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 do(s) 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 penai), 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) 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 dePÓsitobancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentacão correta da(s) Nota(s) FiscaICis),em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNPl/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 respectivasCertidõesde
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de venda do(s) 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 do(s) 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.
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cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 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 pagas através da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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 02 (dois)
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, § 10 e 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 sançõesregulamentarese 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 003/2021/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.
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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
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-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 documentaçãofalsa, 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
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.
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021. 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 CASOS OMISSOS.

Oscasosomissosserão resolvidos à luz da Lei FederalnO8.666/93, 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, de de 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

RepresentanteLegal
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 NO003/2021/CMVQI DE ....... / ....... /2021.

PROPONENTE:
CNPl/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 N0 003/2021/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 2021.

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° 003/2021.
Pregão n° 003/2021.
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 aquisição de papel sulfite A4 e plástico (para
plastificação), para atender as demandas da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas
do Iguaçu/PR.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição e
justificativa assinada pelo Diretor da Câmara, Sr. Edson Pillareck; b) solicitação assinada
pelo Presidente Adilson Poleze; c) informação contábil de dotação orçamentária de lavra
da Sra. Contadora Francieli Disner atestando a existência de recursos financeiros; d) 3
(três) orçamentos das empresasM.L. Kuratkovski, Daniely Niary da Silva e Altamir Bianco
de jesus - ME; e) minuta do edital de pregão e do contrato e documentos congêneres.

É a síntese do essencial.

2. DOMÉRITO

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.
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A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar
com a administração, logo, restam respeitados os princípios da isonomia e da
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

2



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 situação ocorre na hipótese.

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 n?
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, 04 de maio de 2021.

3



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

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 003/2021
EDITAL N° 003/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

EXCLUSIVOPARAMICROEMPRESAS(MEl, EMPRESASDEPEOUENOPORTE(EPPl E
MICROEEMPREENDEDORINDIVIDUAL (MEl)

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 nO006, de 13 de janeiro de
2021, torna público que às 14hOOmin do dia 20 de maio de 2021, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,
Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná" será realizado certame licitatório, na modalidade de
PREGÃOPRESENCIAL,do tipo MENOR PREÇOPOR ITEM, para aquisição dos objetos constantes no
Anexo I - Termo de Referência, do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda
Lei Federal nO 10.520, de 17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislaçõespertinentes, 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 PapelA4 e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMADERETIRADA, PRAZOELOCALDEENTREGA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo 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 02 (dois) 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 especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à CâmaraMunicipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 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.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia 20 de maio de 2021 às 14hOOmin. na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Ouedas do Iguacu, Estado do Paraná. no endereco acima mencionado. de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participacão nesta licitação é exclusiva às Microempresas (MEl, Empresas de Pequeno
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Porte (EPPl e Microempreendedor Individual (MEIl. nos termos da Lei Complementar nO
123/2006 alterada pela Lei Complementar nO 147/2014. legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto licitado. que atendam a todas as exigências contidas neste edital e
que apresentem a documentação solicitada. no local. dia e horário informados no preâmbulo
deste edital.
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.
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, providênciasou 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 endereco discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a peticão no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 20 (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) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "ali 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. Paraessefim, 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 NO003/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.4 Q 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 - DOCUMENTOSDEHABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 003/202/CMVQI
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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 Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
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 PROPOSTADE PREÇOS(ENVELOPEN° 1).
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 10 (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 - ANEXO I, 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) 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) 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, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindoo
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.



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

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 seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXO IV 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 ANEXO V 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) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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 sociedadescomerciaise, no caso de
sociedadespor acões, 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 Nacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
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,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da ReceitaFederaldo Brasil de 22/10/2014, ficam unificadasem
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 nO358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação

-------------------------------------------------
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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 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 mesmosdeverão 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 does) 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, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovacão da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em Queo proponente for declaradovencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularizaçãoda documentacão, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou 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:
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 expressamenteoutorga de poderes para. na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preçose 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
Quecomprovem 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
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impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
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 a Declaraçãode Enquadramento no Regime de Tributação de
ME/EPPdevidamente instruída com certidão expedida pela Junta Comercialou prova de inscrição no Regime
EspecialUnificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuicões- SimplesNacional. 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 expedidoj}elo Registro Civil das PessoasJurídicas. No caso de Microempreendedor Individual (MEl) -
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do Empreendedor 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 as declarações referidas 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 DOJULGAMENTO.
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 PREÇOUNITÁRIO
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 classificadaem 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 ETAPADECLASSIFICAÇÃODE 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 licitaçãoe os respectivosvalores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
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 preco, para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismosa 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 prooostas 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.
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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 caso não mais se realize lancesverbais, 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 caso não 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
aceitabilidadeda 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 does)
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 DAETAPADEHABILITAÇÃO,DECLARAÇÃODALICITANTEVENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
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-à 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 credenciadosdas licitantes presentes à
sessão.
14.6 Osenvelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
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.
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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 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, 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 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 mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se 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 31/12/2021. iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DOPREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superioresao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARACADA ITEM), conforme previsto no Termo de Referência -
ANEXOI. 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 declaradavencedora do certame, em razão do menor preço
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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 expressoda
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 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 Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

21 DORECEBIMENTODO(S) OBJETO(S) EDO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
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 apresentacão correta da(s) Nota(s) FiscaICis).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.INSS e Tributos Municipais. apresentando as
respectivasCertidões de 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 irregularidadesdetectadas 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 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;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADAas sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestar as 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 - ANEXOI e no presente Edital;
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;
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d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado 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 30 (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 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.
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 documentaçãofalsa, 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.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Seo 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
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.
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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 realizaçãodo 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 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 seguintesdocumentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condiçãode ME/EPP;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
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.

Quedasdo Iguaçu, 05 de maio de 2021.

!}t//ru.;_ce. r?1;J rrt'-l
1.G:NCIELI DISNER

Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003j2021jCMVQI

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 EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) 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 OBlETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde PapelA4 e Plástico para plastificação, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃOPRESENCIAL NO003j2021jCMVQI e seusanexos, sendo:

Item Qtde. Tipo
Discriminação dos Produtos j V. Máximo V. Máximo Total

nO Materiais Unitário R$ do Item R$

1 250 Cx.
Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 239,00 59.750,00
75g/m2, caixa com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster para plastificação,

2 180 pct superfície lisa, acabamento brilhante, 28,90 5.202,00
tamanho RG, O,79xl08 mm, embalagem
contendo 100 unidades.

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$
64.952,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois reais).

Nota: Os preços de referência representam os menores valores praticados por fornecedores e/ou
prestadores de serviços, de acordo compesquisa realizada.

Quedasdo Iguaçu, 05 de maio de 2021.

~~íf.,~tíi""
Pregoeira
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 003/2021/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 003/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total
nO Obieto(s} procedência Unitário R$ do Item R$

Papel branco, tamanho A4,
1 250 ex. 210x297mm 75g/m2, caixa

com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster para
plastificação, superfície lisa,

2 180 Pd acabamento brilhante,
tamanho RG, 0,79x108 mm,
embalagem contendo 100
unidades.

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 N0 003/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.
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...................................... , de de 2021.

Nome:
RG:
cargo:

OB5.: A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESADE
PEQUENOPORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/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 003/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, 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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

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

065.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.

- - ----------------------
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/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
AdministraçãoPública,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, § 2°, da Lei FederalnO8.666/93.

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

................... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DETRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/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 70 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 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N0 003/2021/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 nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

....... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Estadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o número do
CNPJ.

_._-----
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI de 05/05/2021.

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, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o srO Adilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.112.669-2/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 031.798.709-74,
residente e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, 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: , Municípiode , 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 nO003/2021/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 necessidadesde Papel A4 e Plástico para plastificação, 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 003/2021/CMVQI,
sendo:

Item Qtde. Tipo
Especificação does) Marca e/ou Valor Valor Total

nO Objeto{s) Procedência Unitário RS do Item R$
Papel branco, tamanho

1 250 ex. A4, 210x297mm 75g/m2,
caixa com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster
para plastificação,
superfície lisa,

2 180 Pet acabamento brilhante,
tamanho RG, O,79xl08
mm, embalagem
contendo 100 unidades.

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
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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 003/2021/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$ ( ), 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 penai), 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) :agamento(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 dePÓsitobancário 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
QUEDAS DO IGUAÇU. CNP1/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 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
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.

------ _._-
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cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 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 Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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 02 (dois)
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 sançõesregulamentarese 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 003/2021/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.
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e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-à, 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-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 previa,
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 CódigoComercial 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.

---------- - - . - - - -
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cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021. 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 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, de de 2021.

ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

RepresentanteLegal
Contratada

Testemunhas:



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 PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI DE ....... / ....... /2021.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitaçãoà Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO 003/2021/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 2021.

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.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DQ 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.: PREGÃOPRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI DE 20/05/2021.

PROPONENTE: RODRIGOCASAGRANDE
CNPl/CPF/MF: 08.710.164/0001-64
ENDEREÇO: RUAQUIRI 1238 CENTRO
E-MAIL: rodrigo ksinha@hotmail.com
TELEFONE/FAX: 46 99978-5959
CIDADE/ESTADO: QUEDASDO IGUACU- PARANA

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações, cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N0 003/2021/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.

QUEDAS DO IGUAÇU 14 DE MAIO DE 2021

~atura

SenhorLicitante:

Visandoa comunicaçãofutura entre esta CâmaraMunicipalde Vereadorese suaempresa, solicitamosa Vossa
Senhoria 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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ALTER~ÇÃO DO INSTRUMENTO DE ~NSCRIÇÃODE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
, ALTAMIR BI.ANCOD~ JESUS

CNPJ: 24.139.121/0001-87 - NIRE: 41108015193

l~fi~/~RS.'~a~~id~E1it~~~'9~;~Si~~~d~~lte~~,:e;g~~s:~~~;sai~~~:ee~~~~S:~
:03'/OV!f2015 e CPF: 050.992.739-47, residente e domiciliado em Quedas do Iguaçu/PR,
rra Rua Cedro, n": 1987, centro, cep: 85460-000, titular da empresa AL TAMIR BIANCO
DE JI;SUS, com sede e foro a Rua Cedro, n": 1987, centro, Quedas do Iguaçu-PR, cep:
85460-000, constituída em 10/02/2016, registrada na MM.Junta Comercial do Paraná,
'sob Q NJIREnO:41108015193, em seção dia 10/02/2016 e inscrita no CNPJ sob o n":
24.139.12110001-87, Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição,
mediante as seguintes cláusulas (art. 968, I, CC):
CLÁUSULA I - DO OBJETO SOCIAL (art; 968, IV, CC)
O objeto social do Empresário Individual, passará a ser 4751-2/01 - Comércio varejista
especializado",de; equipamentos e suprimentos de informática; 1813-0/99 - Impressão de
material qrafico: 4761-0/03 - Comérç!olvarejista de artigos de papelaria; 7733-1/00 -
Alu~Heli de máquinas ,e eoulpamentos para escritório; 8219-9/01 - Serviços de
-rp$C:PRias; 4530-7/05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4744-0/04

i J, ~~~ércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas; 3211-6/03 - Cunhagem
:~~ '~~af~use medalhas esportivas; 47,32-6/00 - Comércio varejista de lubrificantes para
yeic'yl.o~;475,1-2/02 - Recarqa de toner.e cartuchos para equipamentos de informática.
pLÁ\j.SULÀ II..,. DAS DISPOSiÇÕES FINAIS,: ,
Ficam inalteradas as demais clausulas ..do Instrumento Constitutivo que nao colidem com
I , ",: ' • • ' . "
fis dispesíções do presente dispositivo;
cLÁU;Sl)LA ui - DA CONS'oLIDAÇÃO DO INSTRUMENTO:~~n~oem vista as modificações ora ajustadas, consolida-se o Instrumento Constitutivo,
RIJe!passa a ter a sequlnte redação: (".'

.' I!. , INS,TRUMENTO DE INSCRiÇÃO CONSOLIDADO
. '.; .: AL TAMIR.,.BIANCb DE JESUS

I :; J:!: . . :." CN~J::24.139.121j90p1-87"- NIRE: 41108015193
A~T,AMI~R BI~NCO DE J~SUS, brasileiro, solteiro, empresário, natural de Quedas do
,gu~çu/PR., 'nascido; 1~/04/1987, port?dor:, RG: 9.629.429-8/SSP/PR, emitido em
pSlg7Y2P15 e GPF: 050.994.739-47, re~ident~ e domiciliado em Quedas do Iguaçu/PR,, :n~]I~yal Cedro, n": 1987: centro, cep: 8,5460-900, titular da empresa ALTAMIR BIANCO
, pê ,!~:ES!JS,com sedee foro a Rua Cedro, nO:!1987, centro, Quedas do Iguaçu-PR, cep:
8$4ôO-QOO,constituída em 10/02/2016" registrada na MM.Junta Comercial do Paraná,
rOQ!o ~IRE n": 41108015193, em seção dia 10/02/2016 e inscrita no CNPJ sob o n":
24.139.,121/0.001:-87, Resolve assim, Alterar e Consolidar o Instrumento de Inscrição.
! , ,1 ,_. ' ,

CLAUSlJLA I ~DO NOME EMPRESARIA,"- (art. 968, II, CC)P ,*~p~esário individual gira como nome empresarial a firma ALTAMIR BIANCO DE
JeSus.. ..' .. :.
~~~~'S0LA 11;- 0<;> CA~ITf'L:(art. 968, m~CC)
?•.c..aPi~.al sO.·cial é d~,.,.::..,....R$60.000,OO'(,.s,,~..sen~a mil reais), totalmente subscrito e ja
[nteqralizado, em moedá'corrente do Pais.
CLÁUSULA IIi - DA SED,E;:(art. 968, IV, CC) , .
p,Empresário Individ~a.( tem sua se~~' no se inte endereço: Rua Cedro, n": 1987,
Fe~~ro,puedas. do Iguaç~-pR, cep: 85469000.
! ...

V...•':Y\ .
...~""

"', í"
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:A4TERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
: I I ALTAMIRBIANCODEJESUS
i, 1 CNPJ: 24.139.121/0001~87- NIRE: 41108015193

CLÁUSULA IV - DO OBJETO SOCIAL (art, 968, IV, CC)
O Empresário Individual tem por. objeto o exercício das seguintes atividades
econôrnlcas: .4751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informática; 1813-0/99 - Impressão de material grafico; 4761-0/03-
Comércio varejista de artigos de papelaria; 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e
equipamentos para escritório; 8219-9/01 - Serviços de Fotocópias; 4530-7/05 -
Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar; 4744-0/04 - Comércio varejista de
cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas!; 3211-6/03 - Cunhagem de traféus e medalhas
esportivas; 4'732-6/00; - Comércio varejista de lubrificantes para veiculos; 4751-2/02 -
Recarga de toner e cartuchos para equipamentos de informática.

. . i

CLÁUSVLA" - DECLARAÇÃO DE DESIMpEDIMENTO (art. 37, II, Lei n° 8.934, de 1994)
O etnpr~sário ..declara, : sob as penas "da lei, inclusive que são verídicas todas as
\jrifq~(1;laçõesprestadas neste lnstrurnenlo e quanto ao disposto no artigo 299 do Código
IP~ITI:91,não estar impedido de exercer atlvldade empresária e não possuir outro registro
!co'rnOEmpresário Individual no País. . ...
CLÁUSULA VII- DAS FILIAIS (art. 969 CC)
Poderá: abrir' ou fechar filial, ou qualquer dependencia, mediante alteração deste ato
constitutivo, na forma da Lei, devidamente assinado pelo Empresario Individual.
CLÁUSULA VI1- DO INíCIO DAS ATIVIOADES E PRAZO DE DURAÇÃO (art. 53, III, F,
D~c;r~tO,n° 1.~OO/96) i .
A:çmp~esa iniciou suas atividades em 1,0/02/2016 e seu prazo de duração é por tempo
lndeterminado,
CLAuSULA VIU - DO PRÓ LABORE
O: ~mpresári0 poderá' fixar uma retirada mensal, a título de pro-labore, observadas as
disposições reqularnentares pertinentes.
CLÁUSULA IX.- 0.0 ENQUADRAMENTO.
b ~:tnpresâriQ'declara que a atividade ~eenquadra em Microempresa-ME, nos termos da
F~,i\!~ir.o~p[eni~~t~r nO: 123, de 14_de' .qe~embro de 2006, e que não se en~uadra e~
~waJquElrdas: hipóteses de exclusao relacionadas no § 40 do art. 30 da mencionada lei.
~a~:,;Bo, :1, LC ;123/2009)'

,I • '

q~AUSyLA x - Este Instrumento particular será regido pela Lei nO:10.406/2002.
C~AUSULA XI,- DO FQRO: .
Fica eleito o foro dei Quedas do lquacu-Pr. para o exercício e o cumprimento dos
direlitos:e obriqações resultantes deste instrumento.
E: pbr estar assim constituldo, assino o presente instrumento particular que foi lavrado~m,UI11~úníca via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do
Estado Estado do Paraná. .' .'
.. I!I, , '! I:
Quedas Igu~çu-Pr., 01 de abril de 2920.

ALTAMIFt_B!ANCODE JESUS
.Empresario

I" .

: ,,,I



;iMiNiST~RIODA EÇONOMIA

J:,',s.fcretar!,aEs,.,peCialidéD~~burocratizaçãol ',Gestão e Governo Digital
'iS~cretana de, Govetno Digitai
:Departarpento Naci~nal de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRONICA

CertificamoJ que o ato d~ em
:

ALTAMIR BIANCO pE JESUS consta assinado digitalmente por:

AlTÂMIR BIANCO DE JESUS

, ," (: "'1,

_ ... ...-._ .. ..,

I
, iI ; !
]

1
'I

,

., '\-.

o REGISTRO EM 01/04/2020 08:57 SOB N° 20201590743.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

JUNTACOMERCIAL
00 PARANA

LEANDRO 'MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 01/04/2020
www.empresafacil.pr.gov.br

. ,,·A
A v.aLddade deste d~n:o~e impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,

informando seus respectivos códigos de verificação.



AB
Impressos & Locação de
Impressoras e Fotocopiadoras

ALTAMIR BIANCO DE JESUS - ME
CNPJ 24.139.121/0001-87 IE: 90713913-18

RUA CEDRO, 1987 - CENTRO - QUEDAS DO IGUAÇU I •~.

DECLARAÇÃODECUMPRIMENTO DOSREQUISITOSDE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃOPRESENCIALN2 003/2021/CMVQI

ALTAMIR BIANCO DE JESUS, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.139.121/0001-87,
sediada na RUA CEDROnº 1987, Bairro CENTRO, na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado
PARANÁ, declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIALN2 003/2021/CMVQI,
e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu
edital, conforme previsto no Artigo 4º, Inciso VII, da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de
2002.

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

Quedas do Iguaçu, 19 de Maio de 2021.

Cargo: PROPRIETÁRIO

f7:\}t:cv



AB
Impressos S 'Loeeçêeae .~."
Impressoras e Fotocopiadoras

ALTAMIR BIANCO DE JESUS - ME
CNPJ 24.139.12110001-87 IE: 90713913-18

RUA CEDRO, 1987 - CENTRO - QUEDAS DO IGUAÇU

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESAOU EMPRESADEPEQUENO
PORTE

REF.: PREGÃOPRESENCIALN2 003/2021/CMVQI

A empresa ALTAMIR BIANCO DE JESUS, inscrita no CNPJ/MF nº 24.139.121/0001-87, 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 N2
003/2021/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 3º, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei Complementar nº 147/2014.

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, 19 de Maio de 2021.

r24.139.121/0001-87
ALTAMIR BIANCO
DEJESUS-ME

RUACEDRO, 1987 - CENTRO
CEpo 85 4')0 '100

. NCO DEJESUSLQUEDAS DO /GUAÇU - PR_j
RG.9.629.429-8II

II
Cargo: PROPRIETÁRIO
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20/05/~,ill; .ii:n Simples Nacional

SIMPLES

Serviços

>Consulta Optantes

Data da consulta: 20/05/2021 11:33:15

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ:24.139.121/0001-87
A opção pelo Simples Nacional elou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

NomeEmpresarial:ALTAMIR BIANCO DE JESUS

Situação Atual

Situaçãono Simples Nacional:Optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018
Situaçãono SIMEI: NÃO enquadrado no SIMEI

+Mais informações

Voltar (Iconsultaoptantes) Gerar PDF

www8.receita.fazenda.gov.brISimplesNacional/aplicacoes.aspx?id=21

Busca

Ü Inicio ~ Voltar

1/1
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14

RODRIGO CASAGRANDE

Rodrigo Casagrande, brasileiro, solteiro, nascido em 18/04/1986, RG nº
8.514.278-0 SSP-PR e CPF nº 049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nº 1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, neste ato representado pelo seu procurador FELlCIO POSSATO
DUARTE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
contador CRC 018767/0-3, inscrito no CPF 284.026.349-15 e portador do
documento de identidade nº 1.244.713-2-SSP/PR, residente e domiciliado à Av.
Tarumã, nº 1745, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná,
Empresário individual, sob o nome empresarial RODRIGO CASAGRANDE com
sede na Rua Quiri, nº 1438, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106889161 em
02/09/2010 e no CNPJ/MF sob o número 08.710.164/0001-14; Resolve assim,
Alterar o Instrumento de Inscrição:

Cláusula Primeira: Por deliberação do empresário fica criada a filial de nº 01,
localizada na Rua Coronel Guilherme de Paula, nº 1114, Centro, CEP 85.301-
220, em Laranjeiras do Sul, Paraná, destacando-se do capital social da matriz o
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para efeitos legais e seu objeto social será:
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de
artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio
varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos,
artigos de decoração e artigos para presentes; Comércio varejista de tapeçaria,
cortinas e persianas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e video; Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de
artigos esportivos; Comércio varejista de papelaria e material escolar e Comércio
varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns e artigos de uso doméstico.

Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento
Constitutivo e alteração que não colidem com as disposições do presente
dispositivo.

a: Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul - Estado do Paran
para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste a
de constituição.
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

E por estar assim constituída, assino o presente instrumento em uma única
via.

Laranjeiras do Sul, 28 de setembro de 2020.

Rodrigo Casagrande
Representado por Felicio Possato Duarte

2

\
/
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO CASAGRANDE consta assinado digitalmente por:

Página 3 de 3

CPF Nome

28402634915 FELlCIO POSSATO DUARTE

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/10/2020 08:40 SOB N° 41901878387.
PROTOCOLO: 205777481 DE 28/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004667042. CNPJ DA SEDE: 08710164000114.
NIRE: 41106889161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2020.
RODRIGO CASAGRANDE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empresafacil.pr.qov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovaçêo de sua aut ent ací.dade nos respectivos portais.
informando seus respectivos códigos de verificação.
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE: 41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

Rodrigo Casagrande, brasileiro, solteiro, nascido em 18/04/1986, RG nº
8.514.278-0 SSP-PR e CPF nº 049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nº 1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, neste ato representado pelo seu procurador FELlCIO POSSATO
DUARTE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
contador CRC 018767/0-3, inscrito no CPF 284.026.349-15 e portador do
documento de identidade nº 1.244.713-2-SSP/PR, residente e domiciliado à Av.
Tarumã, nº 1745, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná,
Empresário individual, sob o nome empresarial RODRIGO CASAGRANDE com
sede na Rua Quiri, nº 1438, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106889161 em
02/09/2010 e no CNPJ/MF sob o número 08.710.164/0001-14; Resolve assim,
Alterar o Instrumento de Inscrição:

Cláusula Primeira: Por deliberação do empresário fica alterado o objeto social
para: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista
de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio
varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos,
artigos de decoração e artigos para presentes; Comércio varejista de tapeçaria,
cortinas e persianas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e video; Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de
artigos esportivos; Comércio varejista de papelaria e material escolar e Comércio
varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns e artigos de uso doméstico.

Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento
Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato
de constituição.

'\
E por
via.

\
\;V
/\

~')-~\V'

------------------
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

Quedas do Iguaçu, 22 de setembro de 2020.

Rodrigo Casagrande
Representado por Felicio Possato Duarte

2



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO CASAGRANDE consta assinado digitalmente por:
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CPF

FELlCIO POSSATO DUARTE

Nome

28402634915

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2020 15:13 SOB N° 20205324533.
PROTOCOLO: 205324533 DE 23/09/2020 13:14.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004564774. NIRE: 41106889161.
RODRIGO CASAGRANDE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 25/09/2020
www.empresafacil.pr.qov.br

Avalidade deste documento, se impresso. fica sujeito à compr-ovaçãode sua autenticidade nos respectivos portais,
inforrr.ando seus respectivos códigos de verificação.



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

. Departamento Nacional de Registro do Comércio

JUNTA COMERCIAL·

REQUERIMENTO DE EMP

E9TAOQCIVIL

SOLTEIRO

R TEREZINHA CASAGRANDE

. Na, ev, etel

xxxxxxxxxxxxx

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 SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E MERCEARIA.
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CASAGRANOE ATACAOO.L TOA ME
CNPJ OB.710.16.sS/0001-14

20 ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41.2066581.53

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no
CPFIMF sob rP 049.421.899-18, portador da carteira de identidade RG nD.
8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, n12 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, nD 1238, térreo, centro, Quedasdo Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000,e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob n12 41206658153 em 14/03/2007,consoante a faculdadeprevista no
parágrafo único do artigo 1.033,da Lei n12• 10.406/2002(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
CASAGRANDEME, conforme faculta a LCP 128/08artigo 1012, que doravante se legerá cor"
sub-rogaçãode todos os direitos e obrigaçõespertinentesao tipojurídico ora trensformsdo. _,

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 Quedasdo Igua!}u~ PR,per»
o exercícioe o cumprimentodos direitos e obrigaçõesresultantesdeste contrato, dom-expresse_
renúnciaa qualqueroutro, por mais especialou privilegiadoque seja ou venhaser .- .

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumentoem 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.

Quedasdo Iguaçu - PR 18 de agostode 2010.

CAlviAHA MUNICIPAL
QUEDAS DO IGUAÇU..Lu. 'JS1.3;~·~

~=O:~q~~_~IGINAL
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CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J08.710.164/0001-14

1 a ALTERAÇAODE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime "GG - - _
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob: if ~~._
212.252.149-04, portador da carteira de identidade RG nQ• 1.395.34[; __-
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Quiri, nQ 1240, apto 01, centro,
Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000;

2) RODRIGO CASA GRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF sob fiZ 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG nQ• 8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nº 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, nº 1238, 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 nQ 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 CASAGRANDE, 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 CASA GRANDE, acima qualificado, dando plena qulteçêo 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$ 40.00000

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 q
não colidam com o presente instrumento.

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu- r
para o exe leio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrat
com express renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou

venha ser, ~('\ \\ "\.. X')-\CAMARAMUNICIPAL ('\ J
QUEDAS DO IGUAÇU \,\ /lU oS 1..1~_ _y

CONTI~E COM ORIGINAL \ ~ n
J~Ú-;J /. " _ '<._/
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CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J 08.710.164/0001-14

1a ALTERAÇAODE 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~:ê:- : _
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PR, 09 de agosto de 2010

RODRIGO CASA GRANDE LAMIR ROQUE CASA GRANDE



CASAGRANDE ATACADO LTDA· ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO D~ :E~PRE~~R~O_

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 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
Quedasdo 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
vldeo, equipamentos e suprimentos de informática, móveis, artigos de uso doméstico,
brinquedose 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),

,- correspondenteà 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$
RodrigoCasagrande 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 indivislveis e não poderão ser cedid
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica asseg
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisiç
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contr
pertinente.

CLÁ LA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
espondem solidariamente pela integralização do capital soci_fl

CAM~~~ ~g~g~l~çlJ
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE ~M~RES4RIQ fia. 92

.
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril 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 exerclcio 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 tltulo 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 possível 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, d
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei espe' ,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dei ,
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por c m
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contr
economia pop ar, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
concorrência, co a as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIM QUINTA: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu - Pr. para
qualquer ação fundada rato. \

"';AMARA MUNICIPAL
QUEO,6...S DO IGUAÇU.J..j-..J i) J I_~_

CONFE'lv~.~,M ORIGINAL
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME .,.
" -

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇAo DE EM~RESÁRIO Fia • .03
.- - - '

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

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

Rol'iQõasagrand Lamir Roque Casagrande

UNICIPAL
CAMAR~ ~o IGIJAÇU
aUEOA]:!JJ J.Jco~it~~~·
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio

cJ..A)I: (J.., 'r\ 6~)/..0 ..)

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO... ........ .... ,,.. .... .., ... ~ ... ~

NIR TEREZINHA CASAGRANDE

.899·18

Ativld.... _und,""
4782201
4789001

COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO. TECIDOS. CALÇADOS. BIJUTERIAS. TAPEÇARIA. CORTINAS. ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOM!:STICOS, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENI~1..
MERCEARIA. CAMARA MUNGI9!~çu
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e ComércJo Exterior
Secretaria de ComércJo e Serviços

. Departamento NacJonal de Registro do ComércJo
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

IDI.NTlDADII (n~maro)

8.514.278-0

COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO,TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS,EQUIPAMENTO DEÁUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MATERIAL ESCOLAR, ~~~~~~tiNTE E
MERCEARIA. g~~~A~DJ;2YA
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
Declartamerlto Naclonal de do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
INSlRUÇOES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

BRASILEIRO Solteiro (a)

8.514.278-0 SSP

TEREZINHA CASAGRANDE
número

85460-000

CPF(nú_o)

049.4.Zl.899-1e-

rui, av. ete.)

CEP

IGUAÇU
PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:

CASAGRANDE
(Na, IV, eto.)

00 CAPITAL. (por exlenso)

REAIS),

85460-000
CEP

CORREIO (E-MAIL.)

4759-8/99

4763-6/01
4789-0/01
4753-9/00

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VíDEO.

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO.



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRiÇÃOESTADUAL: 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° 003/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/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 nO10.520, de 17 de Julho
de 2002.

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

QUEDAS DO IGUAÇU 18 DE MAIO DE 2021

Nome: RODRIG
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESARIO

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

RUAQUl~;; i23S· CtiJTRO
L85.460.000 ·QUEDASDOIGUAÇU·PU



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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° 003/2021/CMVQI

A empresa RODRIGO CASAGRANDE inscrita no CNPJ/MF nO08.710.164/0001-14,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° 003/2021/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 nO123/2006e 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 18 DE MAIO DE 2021

Noíiie:"RObRIGOJNbE -
RG. 8.514.278_f.&JÃ~tJ;.1
Cargo: EMPRESÁRIO

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

RUA Q!.HRI, 'i 238· CENTRO
L85.460.000.QUEOAS DOIGUAÇU·PU
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CARTA CREDENCIAL

Ao
Pregoeiro da CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

Prezados Senhores,

Eu, DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, carteira de identidade RG n" 12.750.142-4/SSP-PR,

abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela empresaD. J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA,

venho através da presente, informar que a Sra. IVETE APARECIDA JAKUBOWSKI, carteira de

identidade RG. n° 8.219.422-3/SSP-PR, é a pessoa por nos designada para acompanhar a sessão de

abertura dos envelopes contendo a documentação e as propostas de preços, dar lances, bem como

assinar as atas e demais documentos dela decorrentea que se referir a licitação em epígrafe.

Outorgamos ainda a pessoa mencionada, amplos poderes para acordar, transigir, receber em

devolução documentos pertencentes à empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa

que representar.

Estamos cientes de que responderemosemjuízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que

venha a ser praticadopor nosso representante.

Quedas do Iguaçu-PR, 19de Maio de 2021.

Atenciosamente,

I
\
'~
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJIMF: nO18.468.866/0001-97

NIRE: 412.0904884-4
Folha: 2 de5

da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigaçOes decorrentes do presente instrumento.

. cLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a
~ sócia ILDA TEREZINHA CIBULSKI, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o
~ consentimento dos outros sócios, a quantia de 1.500 (mil e quinhentas) quotas que possui pelo
'" valor nominal de RS 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pagos em moeda corrente Nacional,

~ neste ato, ao sócio ingressante DANIEL ALBINO JAKUBOWSKI, acima qualificado, dando plena
~ quitação das quotas vendidas.

~

4
CLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E TRANSFER~NCIA DE COTAS: Retira-se da sociedade
a sócia ILDA TEREZINHA CIBULSKI, acima qualificada, transferindo per venda onerosa, com o
consentimento dos outros sócios, a quantia de 13.500 (treze mil e quinhentas) quotas que possui
pelo valor nominal de RS 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pagos em moeda corrente
Nacional, neste ato, ao s6cio DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, acima qualificado, dando plena
quitação das quotas vendidas.

cLÁUSULA SEXTA - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas,
it I . I" t' t r d . I fi . d' 'd'd t 6 io capl a sOCla Intelramen e Integra Iza o em moeda naciona ica assim IVI I o en re os s cos:

Nome (% Cotas V.IorRS
DENILSONJUNIORJAKUBOWSKI 95.00 28.500 28.50000
DANIELALBINO JAKUBOWSKI 5.00 1.500 1.50000
TOTAL 100.00 30.000 30.000.00

cLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLlDAÇAo DO CONTRATO: A vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF: 18.468.86610001-97

NIRE: 412.0904884-4

Os abaixo identificados e qualificados:

1) DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em
27103/2001, natural de Quedas do Iguaçu-PR, empresário, inscrito no CPFIMF
sob nO. 086.456.609-38, portador da carteira de identidade civil
nO.12.750.142-4/SSP/PR, expedida em 06108/2018, residente e domiciliado na
Rua Quiri, 629, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000.

2) DANIEL ALBINO JAKUBOWSKI, brasileiro, menor impúbere, solteiro, nascido
em 23/0312011, natural de Quedas do Iguaçu-PR., estudante, inscrito no CPF/MF
sob nO. 129.814.759-08, portador da carteira de identidade civil
nO.15.302.181-3/SSP/PR, expedida em 03105/2018, residente e domiciliado na
Rua Quiri, 629, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000., repre n o
por sua mãe Ivete Aparecida Jakubowski, brasileira, casada sob o reg
comunhão parcial de bens, nascida em 11/05/1976, natural de Qued s
Iguaçu-PR., empresária, inscrita no CPF/MF sob nO022.720.499-90, portado

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB N° 20194018580.
PROTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902880415. NIRE: 41209048844.
D. J. JAKUBOWSKI & ClA LTOA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 26/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos port i .
Informando seus respectivos c6digos de verificação
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~rtinente.

i 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

'lj preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação
\ ou em prazo maior 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 possuirem. Decorrido
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente
transferidas.

cLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A
administração da sociedade cabe a DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, a quem compete praticar
todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-Ia
ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras,
entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e encerrar
contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do

e empresarial isoladamente.

§1.o - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas 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.
§2.0 - Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para perlodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e
operações a serem praticados.

cLÁUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador declara, sob as
penas da lei, que não está impedido 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 da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade.

cLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pr6-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

PRIMEIRA AL TERAÇAo CONTRATUAL DA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJIMF: nO18.468.86610001-97

NIRE: 412.09CW884-4
Folha: 4 de 5

~~~~~~:ç~~C~ ~~~~~Õ:~E~~~~~~g~I~~, t~!~n~~~T=~~:!C~~i~~~~~~~S 3~ f .~
de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas
pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasil' s d
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma p ção
das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em peri
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá

A valida

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB N° 20194018580.
PROTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: é1
11902880415. NIRE: 41209048844. I
D. J. JAKUBOWSKI, CIA LTOA '

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA I
c~~~si~~~/;~19 1;.(/(\(; ~

www.empresafacil.pr.gov.br V

deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçAo de sua autenticidade nos respectivos portai
Informando seus respectivos c6digos de verificaçAo



· . PRIMEIRAALTERAÇAO CONTRATUALDA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTOA
CNPJIMF: nO18.468.886/0001-97

NIRE:412.0904884-4
Folha: 5 de 5

distribuldo mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmenteàs
quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a
distribuiçãoafetar o capital social, conformeestabeleceo art. 1.059da Lei n.° 10.406/2002.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes
ao términodo exercfciosocial, os sóciosdeliberarãosobre as contase designarãoadministradores
quandofor o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta)dias antesda data marcadapara a reunião,o balançopatrimonial
e o de resultado econõmico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo
recebimento,à disposiçãodos sóciosque nãoexerçama administração.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTOOU INTERDIÇAo DE SÓCIO: Falecendoou
interditadoqualquer sócio, a sociedadecontinuarásuas atividadescom os herdeiros,sucessorese
o incapaz. NAo sendo passivei ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes,o
valor de seus haveresserá apuradoe liquidadocom base na situação patrimonialda sociedade,à
data da resolução,verificadaem balançoespecialmentelevantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimentoserá adotadoem outros casosem que a sociedadese
resolvaem relaçãoa seu sócio.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENQUADRAMENTODE MICROEMPRESA: Declara sob as
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
ComplementarnO.123,de 14/12/2006.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-PR
para o exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressarenúnciaa qualqueroutro, por maisespecialou privilegiadoque seja ou venhaser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigando-sefielmente por si, seus herdeirose sucessores legais a cumpri-Ia em todos os seus
termos.

Quedasdo Iguaçu-PR,18de junho de 2019.

DANIEL~ JAKUBO_
representado por sua mie

IVETEAPARECIDA JAKUBOWSKI

\K
A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçAo de sua autenticidade nos respectivos portais.

Informando seus respectivos códigos de verificaçlo

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB MO 20194018580.
PROTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902880415. MIRE: 41209048844.
O. J. JAKUBOWSKI, CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 26/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br
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CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB N° 20194018580.
PROTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11902880415. NIRE: 41209048844.
D. J. JAKUBOWSKI , CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 26/06/2019
www.empresafaci1.pr.gov.br

A validade deste documento, ·se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



S!,~E!.sore Pap~~
D. J. JAKUBOWSKI E eIA L TDA

FONE:
46 3532-3232

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20211CMVQI

D. J. JAK.UBOWSKIE CIA LTDA, inscrita no CNPJIMFsob nOI8.468.866/0001-97,sediada na Rua

Juazeiro, n° 1186, BairroCentro,na cidadede Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná,declara(o), para fins

de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20211CMVQI, 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 17de Julho de 2002.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 20 de Maio de 2021.

Nome: R JAKUBOWSKI
RG: 12.750.142-4/SSP-PR
Cargo: Sócio/Administrador

•
TABELlONATOMar~;uréli~G~!fT~eliã:PROTESTOS

~ ~ R.Juazeiro,1530• Centro· CEP:85460.000•Quedasdo 19uaçu/PR·Fone: (46)3532·1145._-----------
Selo 1810144SVAA09808885374211
http://horus.funarpen.com.br/consuHa
semelhança a assinat ra de
JAKUBOWSKI. (0001435) u fé.
Iguaçu-PR, 20/05/2021.



S~,~E!..s?re Pap~~l~
D. J. JAKUBOWSKI E eIA L TDA

FONE:
46 3532-3232

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA
OU EMPRESA DEPEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/20211CMVQI

A empresa D. J. JAKUBOWSKI E elA LTDA, inscrita no CNPJIMF n" 18.468.866/0001-97, 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°

003/20211CMVQI, 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 n" 147/2014.

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.
a TABELlONATO\1ar~;uréli~G~!~T~beliã:PROTESTOS
~ __"~uaz~~~~~~':O.C:~:8~~~~~,~~.:!~~

Selo 1819144SVAAeeeee00S37521Z
http://horus.funarpen.com.br/consulta Reconheço por
semelhança a assinatura de DENILSON JUNIOR
JAKUBOWSKI, (0001435) Dou fe.
luu.."u ....n.20:05/2021.

Quedas do Iguaçu-PR, 20 de Maio de
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JUCEPAR

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná GOVERNO. DO IST.A.DO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Nome Empresarial: D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA Protocolo: PRC2106828540

Natureza Jurídica: SociedadeEmpresáriaLimitada

NIRE(Sede)
41209048844

Data de Ato Constitutivo Inicio deAtlvldade
10/07/2013 22/07/2013

CNPJ
18.468.866/0001-97

Endereço Completo
Rua JUAZEIRO, N° 1186,CENTRO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000

Objeto Social
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES,
BIJUTERIAS E ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS E INTERIORES COMERCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL,
COM PREDOMINÃNCIA DE PRODUTOS ALlMENTlclOS - MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMERCIO VAREJISTA DE
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PRESTAÇÃO DE SERViÇOS
DE FOTOCOPIADORA, ENCADERNAÇÕES E PLASTIFICAÇÓES DE DOCUMENTOS

Capital Social
R$30.000,00(trintamil reais)
Capitallntegralizado
R$30.000,00(trintamil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome
DENILSON JUNIOR
JAKUBOWSKI
Nome
DANIEL ALBINO
JAKUBOWSKI
Nome
IVETE APARECIDA
JAKUBOWSKI

CPF/CNPJ
086.456.609-38

CPF/CNPJ
129.814.759-08

CPF/CNPJ
022.720.499-90

Dados do Administrador
Nome
DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI

Último Arquivamento
Data
26/06/2019

Número
20194018580

IIIIII~ II~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~~IIIIIIIII~ II~11111111111
PRC210682 O

Participação no capital Espécie de sócio Administrador
S

Término do mandato

Administrador
N

Término do mandato

Término do mandato

do mandato

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

5:10 (horáriode Brasilia) .
•gov.br, como código G3A3XR95.

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SecretárioGeral

1 de 1



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QU/RI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

PROPOSTADE PREÇOSREF.: PREGÃO PRESENCIAL NO003/2021/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

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

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nomepara Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: rodrigo_ksinha@hotmail.com

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

00(5) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N0 003/2021/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$
1 250 Cx. Papel branco, tamanho A4,

210/297mm 75g/m2, caixa CHAMEX R$ 238,00 R$ 59.500,00
com 5.000 folhas.

2 180 Pct. Plásticofilme poliéster para
plastificação, PROLAN R$ 28,00 R$5.040,00

superfície lisa, acabamento
brilhante,

tamanho RG,O,79x108mm,
embalagem

contendo 100 unidades

I VALOR GLOBAL OA PROPOSTA. I R$ 64.540,00

fln ormac;oes Comp ementares:
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 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 003/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

«:c
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S!,~_l?!.s?re Pap~~l~
D. J. JAKUBOWSKI E eIA L TDA

FONE:
46 3532-3232

ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJIMF:
D. J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 18.468.866/0001-97
Endereço:
Rua Juazeiro, n" 1186, Bairro Centro, Quedas do Iguaçu-Pk
Nome para Contato: Telefone:
NETE APARECIDAJAKUBOWSKI 46 3532-3232
Fax: E-mail:

N° Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (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 N° 003/2021/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde, Tipo Especificação do(s) Marca e/ou Valor Valor Total
n° Objeto(s) Procedência Unitário RS do Item RS

Papel branco, tamanho A4, CHAMEX 239,00 59.750,00
1 250 Cx. 210x297mm 75g/m2,caixa

com 5.000 folhas.
Plástico filme poliéster para PROLAN
plastificação, superficie lisa, 28,90 5.202,00

2 180 Pct acabamento brilhante,
tamanho RG, 0,79xl08 mm,
embalagem contendo 100
unidades.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazo e
Localde Entre a:

Em confo idade com o disposto no item 21 do edital.

Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.

Forma de Pagamento:

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamen e
contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021 MVQI e concordando com todas as especific

;R....
\

II!'!,
I

Prazo de Validade da Proposta:

contidas no mesmo.
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AB
Impressos & Locação de
Impressoras e Fotocopiadoras

ALTAMIR BIANCO DE JESUS - ME
CNPJ 24.139.12110001-87 IE: 90713913-18

RUA CEDRO, 1987 - CENTRO - QUEDAS DO IGUAÇU

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO003/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJIMF: ..
ALTAMIR BIANCO DE JESUS 24.139.121/0001-87

Endereço:
CEDRO, 1987- CENTRO
Nome para Contato: '. Telefone:
ALTAMIR BIANCO DE JESUS 4699905-4124

Fax: E-mail:
altamirbianco@gmail.com

N° Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (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 N° 003/2021/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$

Papel branco, tamanho A4, GETPAPER 239,00 59.750,00
I 250 Cx. 210x297mm 75g/m2, caixa com

5.000 folhas.
Plástico filme poliéster para MARES 28,90 5.202,00
plastificação, superfície lisa,

2 180 Pct acabamento brilhante,
tamanho RG, 0,79xl08 mm,
embalagem contendo

100unidades.

VALOR GLOBAL
PROPOSTAR$

DA 64.952,00 (sessenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e dois
reais).

Informações Complementares:

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

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

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



AB
Impressos & Locação de
Impressoras e Fotocopiadoras

ALTAMIR BIANCO DE JESUS· ME
CNPJ 24.139.121/0001-87 IE: 9071391~1B

RUA CEDRO, 1987·CENTRO· QUEDAS DO IGUAÇU

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao contido no
PREGÃOPRESENCIALN° 003/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações contidas no
mesmo.

Quedas do Iguaçu, 19 de Maio de 2021.

f24.139.121/0001-87
ALTAMIR BIANCO
DE JESUS • ME

RUA CEDRO, 1987 • CENTRO
CEP: 85.460-000LQUEDAS DO IGUAÇU -

ALTAMIR BIANCO DE JESUS
RG: 9.629.429-8
Cargo: PROPRIETÁRIO

;(:



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 90398838-02
RUA QUlRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, 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 18 DE MAIO DE 2021

NOme: FfbbRfG~.tfJE
RG. 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

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

RUAQUIRt, 1238· CENTRO
L8S.460.0GO ·QUEDAS 00 IGUAÇU .PIU



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRiÇÃO ESTADUAL: 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° 003/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANA
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 18 DE MAIO DE 2021

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

RUAQUIRi,1238·CENTRO
L85.460.000 ·Qu:-:nAS00 IGUAÇU·P'U

- - - --------------
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

Rodrigo Casagrande, brasileiro, solteiro, nascido em 18/04/1986, RG nº
8.514.278-0SSP-PR e CPF nº 049.421.899-18,residentee domiciliado na Rua
Quiri, nº 1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, neste ato representado pelo seu procurador FELlCIO POSSATO
DUARTE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
contador CRC 018767/0-3, inscrito no CPF 284.026.349-15 e portador do
documentode identidadenº 1.244.713-2-SSP/PR,residentee domiciliadoà Av.
Tarumã, nº 1745, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná,
Empresárioindividual, sob o nome empresarialRODRIGOCASAGRANDEcom
sede na Rua Quiri, nº 1438, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106889161em
02/09/2010e no CNPJ/MF sob o número 08.710.164/0001-14;Resolve assim,
Alteraro Instrumentode Inscrição:

Cláusula Primeira: Por deliberação do empresário fica criada a filial de nº 01,
localizada na Rua Coronel Guilherme de Paula, nº 1114, Centro, CEP 85.301-
220, em Laranjeirasdo Sul, Paraná,destacando-sedo capital social da matriz o
valorde R$5.000,00 (cincomil reais),paraefeitos legaise seu objeto social será:
Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista de
artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio
varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos,
artigos de decoração e artigos para presentes;Comércio varejista de tapeçaria,
cortinas e persianas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e video; Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de
artigosesportivos;Comérciovarejistade papelariae materialescolar e Comércio
varejistade mercadoriaem geral, com predominânciade produtos alimentícios-
minimercados,merceariase armazénse artigosde uso doméstico.

Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento
Constitutivo e alteração que não colidem com as disposições do presente
dispositivo.

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro de Laranjeirasdo Sul - Estadodo Paraná,
parao ex rcício e o cumprimentodos direitose obrigaçõesresultantesdeste ato
de constttul -

--------
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

E por estar assim constituída, assino o presente instrumento em uma única
via.

Laranjeiras do Sul, 28 de setembro de 2020.

Rodrigo Casagrande
Representado por Felicio Possato Duarte

2
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO CASAGRANDE consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

28402634915 FELlCIO POSSATO DUARTE

.J--_CRG!'r'IFICO o REGISTRO EM 01/10/2020 08: 40 SOB N° 41901878387.
PR OLO: 205777481 DE 28/09/2020.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004667042. CNPJ DA SEDE: 08710164000114.

:~:~~1~:=~ COMEFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2020. /f!. ~~,)'
LEANDROMARCOSRAYSELBISCAIA fr

SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.pr.qov.br

Avalidade deste documento, se impresso, fica sujeito à. comprovaçêo de sua aut.ent í c í dade nos respectivos portais,
informando seus respect ivos códigos de ver i fi ceç ã-. ,
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

Rodrigo Casagrande, brasileiro, solteiro, nascido em 18/04/1986, RG nº
8.514.278-0 SSP-PR e CPF nº 049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nº 1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, neste ato representado pelo seu procurador FELlCIO POSSATO
DUARTE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens,
contador CRC 018767/0-3, inscrito no CPF 284.026.349-15 e portador do
documento de identidade nº 1.244.713-2-SSP/PR, residente e domiciliado à Av.
Tarumã, nº 1745, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná,
Empresário individual, sob o nome empresarial RODRIGO CASAGRANDE com
sede na Rua Quiri, nº 1438, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu,
Paraná, inscrita na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE 41106889161 em
02/09/2010 e no CNPJ/MF sob o número 08.710.164/0001-14; Resolve assim,
Alterar o Instrumento de Inscrição:

Cláusula Primeira: Por deliberação do empresário fica alterado o objeto social
para: Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios; Comércio varejista
de artigos de cama, mesa e banho; Comércio varejista de tecidos; Comércio
varejista de calçados; Comércio varejista de suvenires, bijuterias, artesanatos,
artigos de decoração e artigos para presentes; Comércio varejista de tapeçaria,
cortinas e persianas; Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e video; Comércio varejista especializado de
equipamentos e suprimentos de informática; Comércio varejista de móveis;
Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; Comércio varejista de
artigos esportivos; Comércio varejista de papelaria e material escolar e Comércio
varejista de mercadoria em geral, com predominância de produtos alimentícios -
minimercados, mercearias e armazéns e artigos de uso doméstico.

Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento
Constitutivo que não colidem com as disposições do presente dispositivo.

Cláusula Terceira: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná,
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato
de constituição.

E por estar assim constituída, assino o presente instrumento em uma única
via.
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ALTERAÇÃO DO INSTRUMENTO DE INSCRiÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL
NIRE:41106889161

CNPJ: 08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE

Quedas do Iguaçu, 22 de setembro de 2020.

Rodrigo Casagrande
Representado por Felicio Possato Duarte
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Secretaria de Governo Digital
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ASSINATURA ELETRONICA

Certificamos que o ato da empresa RODRIGO CASAGRANDE consta assinado digitalmente por:

CPF Nome

28402634915 FELlCIO POSSATO DUARTE

TIFICO o REGISTRO EM 25/09/2020 15:13 SOB MO 20205324533.
~-- '_:>'-TOCOLO:205324533 DE 23/09/2020 13:14.

CÓ DE VERIFICAÇÃO: 12004564774. MIRE: 41106889161.
RODRIGO CASAGRANDE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITIBA, 25/09/2020
.... empresafacil.pr.qov.br

tt-.
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respect ivos códigos de ver i f í ceção .
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JUNTA COMERCIAL·

REQUERIMENTO DE EMP

IJ)CHTIDAIIC(nllmerol
8.514.278-0 .899-18

CÓDIGO DO eVENTO

XXXXXXXXXXXXX

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 SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO, BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E MERCEARIA.



CASAGRANDE ATACADO_L TOA ME
CNPJ 08.710.164/0001-14

2°ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41.2066581.53

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no
CPFIMF sob ,p. 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, Quedasdo Iguaçu-PR,CEP: 85.460-000,e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.16410001-14,registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nº 41206658153em 14/03/2007,consoante a faculdadeprevista 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 transformaresta
SociedadeLimitadaem Empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA: Da Transformação do Tipo Jurídico - Fica transformada esta
Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de.' RODRIGO
CASAGRANDEME, conforme faculta a LCP 128/08artigo 10Q, que doravante se regerá COI,7
sub-rogaçãode todos os direitos e obrigaçõespertinentesao tipojurídico ora tran~forf!1é?do.'.

CLAUSULA SEGUNDA: Do Capital Social - O acervo da sociedade ora tre.nsformada,
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,pa.ra'
o exercícioe o cumprimentodos direitos e obrigaçõesresultantesdeste contrato, iórrtexpresse_
renúnciaa qualqueroutro, por mais especialou privilegiadoque seja ou venhaser . -

Para firmar o presente ato, assina o presente instrumentoem 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.

Quedasdo Iguaçu - PR 18 de agostode 2010.

CAMARA MUNICIPAL
QUEOAS 00 'GUAÇU.!.!...J. O 'i_J 2J

CONfERECONlÓ~NAL
-I/IC'frlc:-,,'

---~ ........ If .<....... ~ '•.



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

1 a ALTERAÇAODE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime 'u'G - -_
comunhão univorssi do bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ~if:~._
212.252.149-04, portador da carteira de identidade RG nQ• 1.395.3.4:;__-
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Quiri, nQ 1240, apto O1, centro,
Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000;

2) RODRIGO CASA GRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF sob n2 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG nQ• 8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nfl 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, nº 1238, 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 CASA GRANDE, acima qualificado, dando plena qulteçêo das quotas
cedidas.

-r:-, 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 dia .

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

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
com ex ssa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou
venha ser. <, @ º. CAMARAMUNICIPAL. ':. \~

aUEo. AS DO I_G.. UAÇlJ ~ n.. _.JJ V

.iu D{ I...f.!- \f< l :
CONfER~C. O.MOR1~~N~~ ~ .... . ~r4.,y?.r:_· ._r_ ciJRC .. _- -r-" ~---~. - "(._/,



CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J 08.710.164/0001-14

1a AL TERAÇAODE 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~:ê;·.~
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PRJ 09 de agosto de 2010

RODRIGO CASA GRANDE

Ketbet
3 834-26.87 '0 SUL-~

1\ i..o
RE.\../'.íOR

---_

CAMARA MUNICIPAL
QU~O.oI\S DO IGUAÇU

.IU..JS...1-2.L-CON~_:R~:~~
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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 nO049.421.899-18 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 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, n° 1240, 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 obrigammutuamente 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
Quedasdo 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
vldeo, equipamentos e suprimentos de informática, móveis, artigos de uso doméstico,
brinquedose 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),

.- 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$
RodrigoCasagrande 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 indivisiveis e não poderão ser cedidas OLl

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
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contrat ai
pertinente.

CLÁUSULA SE . A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem lidariamente pela integralizaç~o d~~a.RialMr..~PAL (

I,;AMEOASDO IGUAÇlJ .". ou .~-;.c I .., <,
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE I:M~RESARIQ fls.92

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril 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 exercicio 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,
cabendoaos 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 titulo 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 possível 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 dei , a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por cr
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contr
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defes
concorrência, ontra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OÉCI UINTA: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu - Pr. pa
qualquer ação fundada n CAMARA MUNICIPAL ~x -,
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EM~RESÁRIO

... .. ....
." ,. .
Fia . .03

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

. .. ......

Quedas do Iguaçu, 09 de dezembro de 2009.
--..-._----.-._-

RoligõâSagrand Lamir Roque Casagrande
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. Secretaria da Comércio e Serviços

.... Departamento Nacional de Registro do Comércio

oLoI! 0·,('1\ 6~)/"0 ')

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
.... ....... "" "" - - .... "" ...~
: : " : ..... :: FÍllh~s:1/:1

IMANelPADO'OR (fonnll d. eman.lp.,.o ...'OlMnte no .... d....... 0"
.899-18

MIE F O
'ILHODEjpalJ...
LAMIR ROQUE CASAGRANDE

18/04/1986 8.514.278-0
NASCIDO EM (data ... n... lrMn1o,

• ru., av. ato)

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO. TECIDOS. CALÇADOS. BIJUTERIAS. TAPEÇARIA. CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS. EQUIPAMENTO 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. CAMARA MUNICIPALJ
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comércio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

IDENTlDADI (nQ_1

8,514,278-0

CÓDIGODO IVENTO
ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO

IVENTO

COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO,TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS,EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS,MATERIAL ESCOLAR, ARTI~ m~~ENTE E
MERCEARIA. CAMAR~ DO IGIJAÇU
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Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção
[)etlllrt8,mer,to Nacional de do Comércio.... REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

INSTRUÇOES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

SSP

BRASILEIRO
CIV1L

Solteiro (a)

CASAGRANDE

(LOGRADOURO - rui, .Y, eto.)

85460-000

IGUAÇU
PR

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de
empresário e requer à Junta Comercial do PARANÁ:

REAIS) .
DOOBJETO

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO.

4759-8/99

4763-6/01
4789-0/01
4753-9/00

COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VíDEO.



12/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO
DATADE ABERTURA

08.710.164/0001-14
14/03/2007

MATRIZ
CADASTRAL

INOME EMPRESARIAL
RODRIGO CASAGRANDE

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
CASAGRANDE UTILIDADES

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.81-4-00 _Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
47.12-1-00 _Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - mínimercados,
mercearías e armazéns
47.51-2-01 _Comércio varejista especíalizado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00 _Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CEP
85.460-000

IBAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
R QUIRI

ICOMPLEMENTO
TERREO

IMUNlclPIO
QUEDAS DO IGUACU

~
~

TELEFONE
(46) 3532-3953/ (46) 9978-5959

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL..-

ENDEREÇO ELETRÓNICO

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR).....
DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

SITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL........

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

Emitido no dia 12/05/2021 às 09:10:03 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

_- -_

~~'

1/1



20/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURfDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
08.710.164/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 14/03/2007

I NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CASAGRANDE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

CASAGRANDE UTILIDADES

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.81-4-00- Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS
47.12-1-00- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
47.51-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01- Comércio varejista de móveis
47.55-5-01- Comércio varejista de tecidos
47.55-5-03- Comercio varejista de artigos de cama,mesae banho
47.59-8-01- Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01- Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02- Comércio varejista de artigos esportivos
47.82-2-01- Comércio varejista de calçados
47.89-0-01- Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
213-5- Empresário (Individual)

I COMPLEMENTO
TERREO

LOGRADOURO
R QUIRI

I MUNIc!PIO
QUEDAS DO IGUACU

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
85.460-000

I TELEFONE
(46)3532-3953/(46)9978-5959

ENDEREÇO ELETRONICO

~
~

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

14/03/2007
SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

IMOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********
I~o ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2021 às 14:31:50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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12/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXAECONÓMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS -CRF

Inscrição: 08.710.164/0001-14
Razão Social:RODRIGOCASAGRANDEME
Endereço: RQUIRI1238TERREO/ CENTRO/ QUEDASDOIGUACU/ PR/ 85460-000

A Caixa EconômicaFederal, 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
Fundode Garantia do Tempode Servico - FGTS.

o presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentesdas obrigaçõescom o FGTS.

Validade:13/04/2021 a 10/08/2021

Certificação Número: 2021041301074870691162

Informação obtida em 12/05/2021 09: 12: 13

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

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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12/05/2021 Certidão

I~ MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

- NEGATIVA 4586/2021CERTIDAO
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: 10/08/2021 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET424XH4U9Q

REQUERENTE: THIAGO FELlX DE LIRA PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E10U CONCORR~NCIA E10U LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: RODRIGO CASAGRANDE ME

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRiÇÃO ESTADUAL ALVARA

16896 08.710.164/0001-14 013
ENDEREÇO

RUA QUIRI, 1238 - TERREO - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do lquaçu - PR
ATIVIDADES

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância
~e produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
!equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de tecidos, Comercio varejista de artigos
~e cama, mesa e banho, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de artigos de
papelaria, Comércio varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de suvenires,
bijuterias e artesanatos, Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

L ,

Observações: \\y ~f\l
\~

1r " ~-~
Certidão emitida gratuitamente pela intemet e 12/05/2021.

~-

"

Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacui r.gov.br ~1.{l",'\~

\
\~

J

'~.r '~)

.90.38.234:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=44726 1/1168
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 024126531-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.710.164/0001-14
Nome: RODRIGO CASAGRANDE

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 09/09/2021 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
wwwJazenda.pr.gov.br

Página 1de 1
Emitido via Internet Pública (121051202109:26:05)
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20/05/2021 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Informações do Documento
Certidão 024126531-07
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de DIvida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 08.710.164/0001-14
Forneclda para o RODRIGO CASAGRANDE

Emissão 12/05/2021 09:26:05
Datade Validade09/09/2021

I Voltar I

© Secretaria da Fazenda- SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - e.R
Localização ••

www.fazenda.pr.gov.br/Servicos/Consultar-certidoes-emitidas-Sefa 1/1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
CNPJ: 08.710.164/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificadoque vierem a ser apuradas, é certificadoque
não constampendênciasem seu nome, relativasa créditos tributários administradospela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda FazendaNacional(PGFN).

Estacertidãoé válida para o estabelecimentomatrize suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà situaçãodo
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFNe abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrafoúnicodo art. 11 da Lei n?8.212,de 24 de julho de 1991.

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

Certidãoemitidagratuitamentecom basena PortariaConjuntaRFB/PGFNnO1.751,de 2/10/2014.
Emitidaàs 21:34:28do dia 10/04/2021<horae data de Brasília>.
Válidaaté 07/10/2021.
Códigode controleda certidão: 3362.DEBC.1276.9B9A
Qualquerrasuraou emenda invalidaráeste documento.



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DivIDA
ATIVA 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 (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 21:34:28 do dia 10/04/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/10/2021.
Código de controle da certidão: 3362.DEBC.1276.9B9A
Oualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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JUSTIÇ_? .. DO fr]~,i:\I~l-\:L,J:'l()

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO CASAGRANDE (MATRIZE FILIAIS)
CNPJ: 08.710.164/0001-14
Certidão nO: 15378073/2021
Expedição: 12/05/2021, às 09:30:42
Validade: 07/11/2021 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que RODRIGO CASAGRANDE (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no
CNPJ sob o nO 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,

arecolhimentos previdenciários, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de ac dos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissa de Conciliação Prévia.

cn,_:i'::C ' ....
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Nome: RODRIGO CASAGRANDE (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.710.164/0001-14
Certidão nO: 15378073/2021
Expedição: 12/05/2021, às 09:30:42
Validade: 07/11/2021 - 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 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
emolumentos ou a rec himentos determinados em lei; ou
de execução de acordo firmados perante o Ministério
Trabalho ou Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Públi do



TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO - FINS GERAIS - CíVEIS - ESPECíFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FAL!::NCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei
NÃo CONSTAR nenhum registro contra:

RODRIGO CASAGRANDE ME
CNPJ: 08.710.164/0001-14

Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

EstacertidãoNÃOAPONTAordinariamenteos processosemque a pessoacujo nomepesquisadofigura comoAutor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO
IGUAÇU
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifiquea identidadedo NOME/RAZÃOSOCIAL com o CPF/CNPJ.A conferênciados dados pessoais fornecidospelo
pesquisadoé de responsabilidadeexclusiva do destinatárioda certidão.
A certidãoem nomede pessoajurídica consideraos processosreferentesà matrize às filiais.
Considera-seNEGATIVA a certidão que aponta somente homõnimos não qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da
ResoluçãoCNJ 121/2010.
A presentecertidãomencionasomente o registrode distribuição,para dados complementaresdo procedimento,deve-se
dirigir até a Secretariapara onde foi distribuídoe solicitar umaCERTIDÃODE OBJETOE PÉ.
A Buscade MICROEMPREENDEDORINDIVIDUALe EMPRESÁRIOINDIVIDUALabrangetambéma pessoafísica

QUEDAS DO IGUAÇU, 17 de Maio de 2021

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

deSDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:17/05/202115:08 Página



S!,~~s?re Pap~~
D. J. JAKUBOWSKI E eIA L TDA

FONE:
46 3532-3232

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

D. J. JAKUBOWSKIE CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MFsob n018.468.866/0001-97,sediada na Rua

Juazeiro, n" 1186, BairroCentro,na cidadede Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, declara(o), sob as

penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade

daAdministração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos

de suahabilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 2°, da Lei Federal n°

8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 20 de Maio de 2021.

p,~ \ .", "~o ,,'~~' ~:~; "",;"'"""",."",

~me: ri ~'ON JUNI R JAKUBOWSKI
. G: 12-:7S0.142-4/SSP-PR
Cargo: Sócio/Administrador .~

.~~f:;';~=~ ~
Selo 1810144SVAAeeeeeee537621X
http://horus.funarpen.com.br/consulta
semelhança a assinatura de
JAKUBOWSKI. (0001435) Dou
Iguaçu-PR. 20/05/2021.



S!,~E!"sore Pap~~
D. J. JAKUBOWSKI E eIA L TDA

FONE:
46 3532-3232

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021/CMVQI

D. J. JAKUBOWSKIE CIA LTDA, inscrita no CNPJIMFsob n018.468.866/0001-97,sediada na Rua

Juazeiro, n° 1186, BairroCentro,na cidadede Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná, declara(o), sob as

penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n" 8.666/93, que

cumpre(o) odisposto 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-PR, 20 de Maio de 2021.

Nome: DEN ON JUNIOR JAKUBOWSKI
RG: 12.750.142-4/SSP-PR
Cargo: Sócio/Administrador

a TABELlONATOMar~!uréli~G~J~!eliã: PROTESTOS
~_~~tro.c:!~dOlg~açu~~:(4~5E~,~~

Selo 1810144SVAABBBBaaa5373213
http://horus.funarpen.com.br/consulta Reconheço por
semelhança a assinatura de DENIL.SON JUNIOR
JAKUBOWSKI, (0001435) Dou f' 0020 06553. Quedas do
Iguaçu-PR.20/05/2021. -TINI _
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJIMF: nO18.468.868/0001-97

NIRE: 412.0904884-4
Folha: 2 deS

da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigaçOes decorrentes do presente instrumento.

. cLÁUSULA QUARTA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade a
..........~ sócia ILDA TEREZINHA CIBULSKI, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o
~ consentimento dos outros sócios, a quantia de 1.500 (mil e quinhentas) quotas que possui pelo
" valor nominal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), pagos em moeda corrente Nacional,

~ neste ato, ao sócio ingressante DANIEL ALBINO JAKUBOWSKI, acima qualificado, dando plena
~ quitação das quotas vendidas.
\)
J;

~

cLÁUSULA QUINTA - DA RETIRADA E TRANSFER~NCIA DE COTAS: Retira-se da sociedade
a sócia ILDA TEREZINHA CIBULSKJ, acima qualificada, transferindo por venda onerosa, com o
consentimento dos outros sócios, a quantia de 13.500 (treze mil e quinhentas) quotas que possui
pelo valor nominal de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), pagos em moeda corrente
Nacional, neste ato, ao sócio DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, acima qualificado, dando plena
quitação das quotas vendidas.

cLÁUSULA SEXTA - NOVA DISTRIBUiÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificaçOes havidas,
. I . I" te l t r d d' J fi . d' 'd'd t ó io capita sOCIa Intelramen e Integra Iza o em moe a naclona lca assim IVI I o en re os s cos:

Nome (% Cotas V.IorRS
DENILSONJUNIORJAKUBOWSKI 95.00 28.500 28.50000
DANIEL ALBINO JAKUBOWSKI 5.00 1.500 1.50000
TOTAL 100.00 30.000 30.000.00

cLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLlDAÇAo DO CONTRATO: A vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF: 18.468.86810001-97

NIRE: 412.0904884-4

Os abaixo identificados e qualificados:

1) DENILSON JUNIOR JAKUBOWSKI, brasileiro, maior, solteiro, nascido em
27103/2001, natural de Quedas do Iguaçu-PR, empresário, inscrito no CPF/MF
sob nO. 086.456.609-38, portador da carteira de identidade civil
nO.12.750.142-4/SSP/PR, expedida em 06108/2018, residente e domiciliado na
Rua Quiri, 629, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000.

2) DANIEL ALBINO JAKUBOWSKI, brasileiro, menor impúbere, solteiro, nascido
em 23/0312011, natural de Quedas do Iguaçu-PR., estudante, inscrito no CPF/MF
sob nO. 129.814.759-08, portador da carteira de identidade civil
nO. .302. 181-3/SSP/PR, expedida em 03105/2018, residente e domiciliado na
Rua uiri, 629, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000., representado
por s mãe Ivete Aparecida Jakubowski, brasileira, casada sob o regime de
comun o parcial de bens, nascida em 11/05/1976, natural de Quedas do
Iguaçu-P ., empresária, inscrita no CPF/MF sob nO022.720.499-90, portadora da

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB N° 20194018580.
PROTOCOLO: 194018580 OE 24/06/2019. CÓOIGO OE VERIFICAÇÃO:
11902880415. NIRE: 41209048844. ~... ~O. J. JAlCUBOWSIU, CIA LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL ,

CURITIBA, 26/06/2019
www.ampresafaci1.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

-------_.-
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PRIMEIRA AL TERAÇAo CONTRATUAL DA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJIMF: nO 18.468.888/0001-97

NIRE: 412.0904884-4
Folha: 4 de 5

\Jertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretendaceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminandoa quantidade de quotas postas à venda, o
preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de

"'li preferência,o que deverãofazer dentro de 30 (trinta) dias, contadosdo recebimentoda notificação
Y ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestaremseu direito de

~ J preferência,a cessãodas quotas se fará na proporçAodas quotasque então possufrem.Decorrido
esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente

I transferidas.

cLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇAo DA SOCIEDADEEUSODONOMEEMPRESARIAL:A
administraçãoda sociedadecabe a DENILSONJUNIOR JAKUBOWSKI, a quem competepraticar
todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de representá-Ia
ativae passivamente,judicial e extrajudicialmente,peranteórgãospúblicos, instituiçõesfinanceiras,
entidadesprivadase terceirosem geral, podendoobrigara sociedade,abrir, movimentare encerrar
contas bancárias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários à
consecuçãodos objetivos ou à defesa dos interessese direitos da sociedade,autorizadoo uso do

e empresarialisoladamente.

§1.0 - É vedadoo usodo nomeempresarialem atividadesestranhasao interessesocial ou assumir
obrigaçõesseja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens imóveisda sociedade,sem autorizaçãodo outro sócio.
§2.o • Faculta-se aos administradores,atuando isoladamente,constituir, em nome da sociedade,
procuradorespara período determinado,devendo o instrumentode mandatoespecificaros atos e
operaçõesa serempraticados.

cLÁUSULA NONA - DECLARAÇAO DE DESIMPEDIMENTO:O Administrador declara, sob as
penas da lei, que não está impedidode exercer a administraçãoda 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,contranormasde defesada concorrência,contra as relaçõesde consumo,fé públicaou a
propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pr6-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCfclO SOCIAL, DEMONSTRAÇOESFINANCEIRAS E
PARTICIPAÇÃODOS SÓCIOS NOS RESULTADOS:Ao término de cada exerclcio social, em 31
de dezembro,os administradoresprestarãocontasjustificadasde sua administração,procedendoà
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstraçõescontábeis requeridas
pela legislação s .etária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de
Contabilidade,partici ndo todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção
das quotasde capital possuemna sociedade.

Parágrafo único - A s
inferiores há um ano, e

ade poderá levantar balançosou balancetespatrimoniaisem períodos
lucro apurado nessas demonstrações int rm iári s, poderá ser

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CORITIBA, 26/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB 2019401
OTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFI

1902880415. NIRE: 41209048844.
D J. JAKUBOWSKI , CIA LTDA

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçAo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verificaçAo



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ/MF: nO 18.468.866/0001-97

NIRE: 412.0904884-4
Folha: 5 de 5

distribuido mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmenteàs
quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a
distribuiçãoafetar o capital social, conformeestabeleceo art. 1.059 da Lei n.o10.406/2002.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes
ao término do exerclcio social, os sóciosdeliberarãosobre as contas e designarãoadministradores
quandofor o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta)dias antes da data marcadapara a reunião,o balançopatrimonial
e o de resultado económico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo
recebimento,à disposiçãodos sóciosque nãoexerçama administração.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTOOU INTERDiÇÃODE SÓCIO: Falecendoou
interditadoqualquer sócio, a sociedadecontinuarásuas atividadescom os herdeiros,sucessorese
o incapaz. Não sendo passIvei ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes,o
valor de seus haveresserá apuradoe liquidadocom base na situação patrimonialda sociedade,à
data da resolução,verificadaem balançoespecialmentelevantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimentoserá adotadoem outros casos em que a sociedadese
resolvaem relaçãoa seu sócio.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ENQUADRAMENTODE MICROEMPRESA: Declara sob as
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
ComplementarnO.123, de 14/1212006.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-PR
para o exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressarenúnciaa qualqueroutro, por maisespecialou privilegiadaque seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única,
obrigando-sefielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumprf-Ioem todos os seus
termos.

Quedasdo Iguaçu-PR,18 de junho de 2019.

ILDATERNHA CIBULSKI

DANIELALBI
representado

IVETE APARECID

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

CURITlBA, 26/06/2019
www.empresafacil.pr.gov.br

CERTIFICO O REGISTRO EM 26/06/2019 11:14 SOB N° 20194018
ROTOCOLO: 194018580 DE 24/06/2019. CÓDIGO DE VERIFlCAÇÃ
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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~

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
18.468.866/0001·97 10/07/2013
MATRIZ CADASTRAL

NOME EMPRESARIAL
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
CIADECOR

C DIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL
47.61"()·03· Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECON MICAS SECUNDÁRIAS
47.12·1..()0· Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios· minimercados,
mercearias e armazéns
47.23·7·00· Comércio varejista de bebidas
47.59-8·99· Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61"()·01 • Comércio varejista de livros
47.63-6·01 • Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.81-4·00· Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89"()·01 • Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89"()·99 • Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.19·9·01· Fotocópias
82.19·9·99· Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206·2 • Sociedade Empresária Limitada

'LOGRADOURO
R JUAZEIRO ,~~MENTO

ENDEREÇO ELETRONICO
itaipu@fiqnet.com.br

TELEFONE
(46) 3532·1291/ (46) 3532·1295

, SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2013

, ENTE FEDERATIVORESPONSAvEL (EFR).....

IMOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

, ~~O ESPECIAL , ~ SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2021 às 14:12:45 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



20/05/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO

18.468.866/0001-97
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 10/07/2013

NOME EMPRESARIAL
D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CIADECOR

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.61-0-03·Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇAO DAS ATlVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.12·1-00·Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios· minimercados,
mercearias e armazéns
47.23·7-00·Comércio varejista de bebidas
47.59-8·99·Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.61-0-01• Comércio varejista de livros
47.63-6-01• Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.81-4-00·Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-01• Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89..()·99·Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
82.19·9-01· Fotocópias
82.19-9·99· Preparaçãode documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURíDICA
206·2• Sociedade Empresária Limitada

I~MENTOI LOGRADOURO
R JUAZEIRO

I MUNICIPIO
QUEDAS DO IGUACU

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

ICEP85.460-000

ENDEREÇO ELETRÓNICO

itaipu@fiqnet.com.br
TELEFONE
(46)3532·1291/(46)3532·1295

I~ FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

DATA DA SITUAÇAo CADASTRAL

10/07/2013I SITUAÇÃO CADASTRAL

.ATIVA

IMOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

I ~O ESPECIAL DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 20/05/2021 às 14:45:20 (data e hora de Brasília).

~
~
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18/05/2021 Alvará

\

I
I
I

MUNIClplO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO n" 147 / 2013
oMunicípio de Quedas do Iguaçu, conforme protocolo n° de concede alvará de licença para localização a:
lNome: D.J.JAKUBOWSKI & CIA LTDA
lNome fantasia:CIA DECOR
!cNPJ/CPF: 18.468.866/0001-97
lLocalização: RUA JUAZEIRO, 1186 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
!Area utilizada: 70,00
lcontrolelInscrição Municipal: 172710
[Atividades
!cOMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS COMERCIO VAREJISTA DE SUVENlRES, BIJUTERIAS E
!ARTESANATOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE FESTAS E INTERIORES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO
!vESTUÁRIO E ACESSÓRIOS COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
!PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTíCIOS _MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E
iARTIGOS RECREATIVOS COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS - os
lHorário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

VáUdo at~
30/04/2022~mitidO em

;8/05/2021

~bservações
LVARÁ PARA O EXERCíCIO DE 2021

," Cópia-, ,'\,~
"__,_, --..,_i.. • ., FTU26024

192.168.0.5:7474/stm/stmemlssaorenovacaoalvara.vieW.logic?modeiview.idAlva!'lil=94~4.~r!i~~.~~$tl'õEmpresas=EMPRESA_MUNICI ...

_____________ . . ' . , ..) \)'2. \,I. \ ' ,_.

1 - O presente alvará só tem efeito para o periodo especificado.
2 _ Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas caracteristicas

Iestabele,cinlento ou transferência de Local.
3 _Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razio social, ramo de atividade, etc o centríbuintel

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, conformel

lP"rt"";a 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 1333112001.

1/1



18/05/2021 Consulta Regularidade do Empregador

l-.-_v_'o_lt_a_r_....JII ....__ Irn_,p_r_i_m_ir_ _,

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 18.468.866/0001-97
Razão Social:D JJAKUBOWSKIECIALTDA
Endereço: RUAJUAZEIRO1186/ CENTRO/ QUEDASDOIGUACU/ 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 Servico - FGTS.

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

Validade:16/04/2021 a 13/08/2021

Certificação Número: 2021041603153981709006

Informação obtida em 18/05/2021 14:27:25

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
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18/05/2021 Certidão

~~ MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

,

CERTIDÃO NEGATIVA 4877/2021
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERloDO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 16/08/2021 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QETT24XH2USM

REQUERENTE: D.J.JAKUBOWSKI & CIA LTDA PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORR~NCIA 1 LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: D.J.JAKUBOWSKI & CIA LTDA

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

172710 18.468.866/0001-97 147
ENDEREÇO

RUA JUAZEIRO, 1186 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
ATIVIDADES

Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de outros artigos
~e uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista de brinquedos e artigos
recreativos, Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e
artesanatos. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente, Fotocópias, Preparação de
~ocumentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela intem;~/2021. ~
Qualquer rasura invalidará este documento. O,w.(j \\\Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu. r.gov.br
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°024165062-04

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.468.866/0001-97
Nome: O. J. JAKUBOWSKI & elA LTOA

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 15/09/2021 • Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1 de 1
Emitidovia InternetPública (18/051202114:24:48)



20/05/2021

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da
Fazenda

Secretaria da Fazenda

Informações do Documento
Certidão 024165062-04
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 18.468.866/0001-97
Fornecidapara o D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA

Emissâo 18/05/2021 14:24:48
Datade Validade 15/09/2021

©Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - 'p'g
Localização

www.fazenda.pr.gov.br/Servicos/Consultar-certidoes-emitidas-Sefa
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18/05/2021

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

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

Nome: D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA
CNPJ: 18.468.866/0001-97

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita 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 11:53:40do dia 18/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2021.
Código de controle da certidão: A735.3289.6E35.B814
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTOA
CNPJ: 18.468.866/0001-97

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 11:53:40 do dia 18/05/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2021.
Código de controle da certidão: A735.3289.6E35.B814
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIARIO
,JUSTICl\ D:) TRABi\LHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.468.866/0001-97
Certidão nO: 15947127/2021
Expedição: 18/05/2021, às 14:28:52
Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n° 18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei 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.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
emolumentos ou a ecolhimentos determinados em lei; ou
de execução de aco os firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão e Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
P'

-- - -- - ------
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.468.866/0001-97
Certidão nO: 15947127/2021
Expedição: 18/05/2021, às 14:28:52
Validade: 13/11/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que D. J. JAKUBOWSKI & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nO 18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei 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.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
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestõ .



TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de QUEDAS DO IGUAÇU

CERTIDÃO DE DISTRIBUiÇÃO - FINS GERAIS - CíVEIS - ESPECíFICA - NEGATIVA

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEIS, ESPECIFICAMENTE: FAL~NCIA,
CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL, INVENTÁRIOS E ARROLAMENTOS desta Secretaria, verifiquei
NÃO CONSTAR nenhum registro contra:

D.J..JAKUBOWSKI E CIA LTOA-ME
CNPJ: 18.468.866/0001-97

Local da Sede: Quedas do Iguaçu - PR

Orientações:

Esta certidão NÃO APONTA ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome pesquisado figura como Autor(a).
São apontados os feitos em tramitação cadastrados no Sistema Informatizado referente à comarca de QUEDAS DO
IGUAÇU
Não existe qualquer conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que
verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo
pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.
A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais.
Considera-se NEGATIVA a certidão que aponta somente homônimos não qualificados, nos termos do art. 8°, §2° da
Resolução CNJ 121/2010.
A presente certidão menciona somente o registro de distribuição, para dados complementares do procedimento, deve-se
dirigir até a Secretaria para onde foi distribuído e solicitar uma CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ.
A Busca de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL e EMPRESARIO INDIVIDUAL abrange também a pessoa física

QUEDAS DO IGUAÇU, 19 de Maio de 2021

JATIR DE LIMA SOARES
Distribuidor

SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná Data de emissão:19/05/2021 14:48 Página de
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONEIFAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 003/2021

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze 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
006, de 13 de janeiro de 2021, onde foi instalada a sessão de abertura e julgamento da
licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. A empresa que está participando da
presente licitação e apresentou documentação de identificação/credenciamento, é a seguinte:

EMPRESA REPRESENTANTE
ALTAMIR BIANCO DE JESUS Altamir Bianco de Jesus

RG: 9.629.429-8 SESP/PR
RODRIGO CASAGRANDE Rodrigo Casagrande

RG: 8.514.278-0 SESP/PR
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA Ivete Aparecida Jakubowski

RG: 8.219.422-3 SESP/PR

Todas as empresas apresentaram os documentos de credenciamento, respeitando o disposto
nos itens 10 e 11 do processo em epígrafe.

Após credenciamento por parte dos representantes o Sr. Pregoeiro informou aos presentes as
regras da licitação e seguiu com a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços.

Após analise das propostas apresentadas, os preços foram classificados por LOTE com valor
crescente e relacionados os menores preços conforme abaixo:

LOTE EMPRESA VALOR POR CAIXA R$
01 RODRIGO CASAGRANDE 238,00
01 ALTAMIR BIANCO DE JESUS 239,00
01 D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 239,00

LOTE EMPRESA VALOR PACOTE R$
02 RODRIGO CASAGRANDE 28,00
02 ALTAMIR BIANCO DE JESUS 28,90
02 D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 28,90

As empresas participarão da etapa de lances conforme lei nO10.520, art. 4°, inci
inciso IX. O Sr. Pregoeiro iniciou a fase de lances:

LOTE N° 01

EMPRESA LANCE EM R$



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

85.460-000

Rua das Palmeiras, 1254 - FONEIFAX (Oxx46) 3532-1172

PARANÁQUEDASDOIGUACU

ALTAMIR BIANCO DE JESUS DESISTIU
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 237,00
RODRIGO CASAGRANDE 236,50
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 235,00
RODRIGO CASAGRANDE 234,00
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA DECLINOU

LOTE N° 02

EMPRESA LANCE EM R$
ALTAMIR BIANCO DE JESUS 27,90
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 27,80
RODRIGO CASAGRANDE 27,50
ALTAMIR BIANCO DE JESUS DECLINOU
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 27,00
RODRIGO CASAGRANDE DECLINOU

Após tentativa de negociação com a proponente vencedora a mesma manteve seus preços.

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a seguinte empresa, no seguinte LOTE:

LOTE EMPRESA VALOR POR ITEM R$
01 RODRIGO CASAGRANDE 234,00
02 D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 27,00

Resultado da Licitação:

1 - Empresa RODRIGO CASANGRANDE foi vencedora da licitação para o Lote 01 com valor
total de R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais) e a empresa D.J.
JAKUBOWSKI E CIA LTDA foi vencedora da licitação para o Lote 02 com valor total de R$
4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais).

Valor total de gastos com a licitação: R$ 63.360,00 (SESSENTA E TRÊS MIL, TREZENTOS E
SESSENTA REAIS).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo a 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 das
duas empresas ganhadoras. Em seguida foi deixada livre a palavra para os representantes
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 encerrad~~ssãO e assinada pelo sro. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e
representantes d_,\mpresas participantes. \\ ~

FRANCIELI DISNER 1.'1(/11"( t:. 9rVJYI-C" ~

{\.i~G
-----



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 PARANÁ

SAURO CESAR CÉ

EDSON PILLARECK

RODRIGO CASAGRANDE

IVETE APARECIDA JAKUBOWSKI

ALTAMIR BIANCO DE JESUS



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

OBJETO: Apresente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
de Papel A4 e plástico para plastificação.

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 lote:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL
LOTER$:

RODRIGO CASAGRANDE 01 58.500,00
D.J. JAKUBOWSKIE elA LTDA 02 4.860,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos
e sessenta reais)

Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.

:~flC:ê e. ,~c'''\.
FRANCIELI DISNER

Pregoeira



~ CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
~ CNP.J-MF 01.545.843/0001-36

PARANÁ

PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 003/2021.
Pregão n° 003/2021.
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 aquisição de papel
sulfite A4 e plástico (para plastificação), para atender as demandas da Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR.

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

\)1
V /



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

PRAÇA TRÊS POnERES - FONEIFAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEnASnOIGUAçU PARANÁ

legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária.
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 concordáncia da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordáncia 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. Belo Horizonte: 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-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.
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Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em
apertada síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita
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, opmo 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 Iguaçuj PR, 21 de maio de 2021.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAD/PR 57.459
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

Eu, ADILSON POLEZE, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
resultado do Pregão Presencial nO 003/2021, o qual teve seu objeto
adjudicado aos seguintes vencedores:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL
LOTE R$:

RODRIGO CASAGRANDE 01 58.500,00
D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA 02 4.860,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 63.360,00 (sessenta e três mil,
trezentos e sessenta reais)

Quedas do Iguaçu, 21 de maio de 2021.

/c)~~~;y
ADILSON POLEZg

Presidente da Câmara
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO EADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a locação de máquinas copiadoras!
impressoras muhifuncionais e plotter. com fomecimento total de suprimentos e
manutenção, para atender as demandas da càmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
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 fotocópia/impressão:
LOTES EMPRESA VALOR POR CÓPIA/IMPRESSÃO R$ VALOR TOTAL
1 LUIZ CARLOS ADAMI EIREL~PP 0.14 77.000,00

2 LUIZ CARLOS ADAMI EIREL~PP 0,14 14.000.00

3 LUIZ CARLOS ADAMI EIREL~PP 15.00 22.500.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021: R$
113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais)
Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021

Eu, ADILSON POLEZE, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial n° 00212021, o qual teve seu objeto adjudicado a seguinte proponente:

LOTES EMPRESA VALOR POR CÓPIAIIMPRESSÃO RS VALOR TOTAL

1 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI-EPP 0,14 n.ooo,oo
2 LUIZ CARLOS ADAMI EIRELI-EPP 0.14 14.000,00

3 lUIZ CARLOS ADAMIEIREU-EPP 15.00 22.500,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2021: R$
113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais)
Quedas do Iguaçu, 21 de maio de 2021.
ADILSON POLEZE
Presidente da Câmara

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de Papel
A4 e plástico para plastificação.
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 epígrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:
EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$:

RODRIGO CASAGRANDE 58.500,00

D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTOA 4.660,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e
sessenta reais)
Quedas do Iguaçu, 20 de maio de 2021.
FRANCIELI DISNER - Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2021

Eu, ADILSON POLEZE, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO003/2021, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

RODRIGO CASAGRANDE

VALOR TOTALLOTE R$:EMPRESA

D.J.JAKUBOWSKIE CIALIDA
58.500,00
4.860,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 63.360,00 (sessenta e três mil, trezentos e
sessenta reais)
Quedas do Iguaçu, 21 de maio de 2021.
ADILSON POLEZE - Presidente da Câmara

Cod3621,1

Matéria pubticada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIC[PIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 24/05/2021.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO004/2021/CMVQI Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI de 05/05/2021.

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/MF sob 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 S~ Adilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula de Identidade
sob Rg. n° 7.112.669-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO031.798.709-74, residente
e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e

CONTRATADA: RODRIGO CASAGRANDE - ME, pessoa jurídica 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, Estado do Paraná, neste ato
devidamente representada por seu representante legal, Rodrigo Casagrande,
portador da Cédula de Identidade sob Rg nO8.514.278-0/SSP-PR e inscrito no
CPF/MF sob nO049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua Taquara, 155,
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 nO003/2021/CMVQI, 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 Papel A4 e Plástico para plastificação, 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
nO003/2021/CMVQI, sendo:

Item Qtde. Tipo Especificação do(s) Marca e/ou Valor Valor TotalnO Objeto(s) Procedência Unitário R$ do Item R$
Papel branco, tamanho

1 250 Cx. A4, 210x297mm CHAMEX 234,00 58.500,00
75g/m2, caixa com
5.000 folhas.
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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 despesas para 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 n°
003/2021/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$ 58.500,00 (cinquenta e
oito mil e quinhentos reais) a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento do(s) 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 do(s) 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, deslocamentos de 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 nO8666/93, 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, CNPJ/MF nO01.545.843/0001-36,
bem como da comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS, INSS e Tributos
Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota
Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura,
nota fiscal de venda do(s) objeto(s) contratado(s).
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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 responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente
de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento do(s) 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 RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes 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 empenhadas e pagas 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
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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

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.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02
(dois) 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 especificações do(s) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara
Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - 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 suas alterações
posteriores.
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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 disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO
8.666 de 21 de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a

efetiva entrega do(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

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

solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO003/2021/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 do(s) 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 mesmas condições da habilitação.
e) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, 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 responsabilidades civil 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 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 condições estabelecidas;
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.
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 documentação exigida 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. / / .~~

~ \C.
\
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CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em 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 disposições expressas 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 correspondências entre 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 31/12/2021! 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 nO
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E 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.

Quedas do Iguaçu, 26 de maio de 2021.

ADILSON POLZE
Presidente
Contratante

RODRI ANDE
Rep tante Legal

Contratada

Testemunhas:
/) // /'
~~ ../0,,'< .//, / )( .1/1/ v ~. U <-,/ .../,.' ,t--_./.'~-"v é u,

/ Sauro Cesar Ce
'CPF: 587.543.939-49

PIA? .// ,I ,r. "',_1/(,9"4", ~2íJPRi)::ÇU~{-\.
Claudete Gag s. Souza .
CPF: 961.100.589-04
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO005/2021/CMVQI Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI de 05/05/2021.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa D.J. JAKUBOWSKI E
CIA LTDA.

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/MF sob o n° 01.545.843/0001-36, 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 Adilson Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula de Identidade
sob Rg. nO7.112.669-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO031.798.709-74, residente
e domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona
Rural, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e

CONTRATADA: D.J. JAKUBOWSKI E CIA LTDA. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nO18.468.866/0001-97, com sede na Rua Juazeiro, nO1186,
centro, Cep: 85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
neste ato devidamente representada por seu representante legal, Ivete
Aparecida Jakubowski, portadora da Cédula de Identidade sob Rg nO
8.219.422-3 ISSP-PR, e do CPF/MF sob n° 022.720.499-90, residente e
domiciliada na Rua Quiri, nO629, Centro, Cep: 85.460-000, Município de Quedas
do Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO
8.666/93 e suas alterações subseqüentes, ajustam o presente Contrato de
Fornecimento em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO
003/2021/CMVQI, 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 Papel A4 e Plástico para plastificação, 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
n° 003/2021/CMVQI, sendo:

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

Plástico filme poliéster
para plastificação,
superfície lisa, Prolan 27,00 4.860,00

2 180 Pct acabamento brilhante,
tamanho RG, O,79x108
mm, embalagem
contendo 100 unidades.
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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 despesas para 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 n°
003/2021/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$ 4.860,00 (quatro mil
oitocentos e sessenta reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento do(s) 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 do(s) objeto(s) desta licitação, bem corno 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, deslocamentos de 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 penai), 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 de 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 nO8666/93, 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. CNPJ/MF nO01.545.843/0001-36,
bem como da comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS, INSS e Tributos
Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota
Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura,
nota fiscal de venda do(s) objeto(s) contratado.s).
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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 responsabilidades assumidas na forma deste contrato, independentemente
de sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento do(s) 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 RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes 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 empenhadas e pagas através da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 0'1.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

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

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.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02
(dois) dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Igüaçu, 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, iocai este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s),
marca(s), qualidade e demais especificações do(s) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara
Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s) em desacordo com o pedido.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses
indicadas no Art. 57, § 1° e 2°, da Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações
posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.
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o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os
princípios gerais dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal nO
8.666 de 21 de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a

efetiva entrega do(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

São obrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) do presente contrato centre dos prazos, respeitadas as quantidades

solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO003/2021/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 do(s) 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 de contrato, as rnesrnascondições da habilitação.
e) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressa do CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA- DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, 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 responsabilidades civil 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 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 O..J em aceitar ou em retirar o instrumento
equivalente a dito termo, conforme o caso, no prazo e condições estabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do vaiar tota: 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.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a
licitante que, convocada dentro do prazo de validace da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar documentação exigida 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 mOGO in.dôoeo cu 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.



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

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, roasmesmas concições contratuais os acréscimos ou
supressões contratuais que se fizerem necessárias em 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 ArL "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 disposições expressas 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 correspondências entre a CONTRATANTE e a CONTRATDA,
será feita por meio de protocolo. Nennuma 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 3'j/12/~C21! 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 nO
8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OfJJSSOS.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nO 8.666/93, 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 oss 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si
e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da

-----------------------------------------------
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Comarca de Quedas do Iguaçu, Estado de. ,Jaraná, 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.

Quedas do Iguaçu, 26 de maio de 2021.

ADILSON poLEf~
Presidente
Contratante

Represen ante Legal
Contratada

Testemunh~s:Jc_U/~b';:-;
/ Sauro Cesar Ce ./ / ..
/
/CPF: 587.543.9'39-49
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 003/2021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Luiz Carlos Adami Eirelli-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto a locação de máquinas copiadoras/
impressoras multifuncionais e plotter, com fornecimento total de suprimentos e
manutenção, para atender as demandas da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu,
em conformidade com as especificações constantes na proposta de preços apresentada
pela CONTRATADA e demais exigências constantes no Edital de Pregão Presencial nO
002/2021 e seus anexos, sendo:
LOTES N° : 01, 02 e 03.
VALOR GLOBAL: R$ 113.500,00 (cento e treze mil e quinhentos reais).
VIGtNCIA: 25/05/2022
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 00412021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Igua';u
CONTRATADA: Rodrigo Casagrande-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o fomecimento de forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessidades de Papel A4, em conformidade com
as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência _ ANEXO I e demais documentos e condições constantes e licitadas través do
Pregão Presencial n° 003/2021/CMVQI.
LOTE: 01.
VALOR: R$ 58.500,00 (cinquenta e oito mil e quinhentos reais).
VIGtNCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO
CONTRATO N°: 00512021

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas ao Iguaçu
CONTRATADA: D.J. Jakubowski e Cia LIda.
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em
conformidade com a efetiva necessidades de P:âôtico para plastificação, em conformidade
com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência _ ANEXO I e demais documentos e condições constantes e licitadas través do
Pregão Presencial nO003/2021/CMVQI.
LOTE: 02.
VALOR: R$ 4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta reais).
VIGtNCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 26/05/2021

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLlCACÃO
CONTRATO N°: 006/2021 -

CONTRATANTE: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
CONTRATADA: Gelmar João Chmiel e Cia Uda-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo o tornecimento de forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessidades de Gasolina Comum, para abastecimento
junto a bomba, para uso dos veículos pertencentes 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 e demais
documentos e condições constantes e licitadas través 00 Fregão Presencial nO004/2021/
CMVQI.
LOTE: 01
VALOR: R$ 142.250,00 (cento e quarenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais)
VIGtNCIA: 31/12/2021
DATA ASSINATURA: 27/05/2021. Cod362512

Matéria publicada no DIARIO OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANA no dia 28/05/2021.
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