
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

REQUISiÇÃO

De: DIRETORIA GERAL

Autorizo, atendidas as demais exigências
legais.

Senhor Presidente:

Encaminhe-se ao Setor de
Contabilidade para indicar os recursos
de ordem orçamentária para fazer
frente a despesa, ao Setor de
Licitações para elaboração da minuta
do instrumento convocatório e para
competente aprovação deste pelo Setor
Jurídico.

Em,.) >- de 9&J~ de 2021.

}. - I~
A~EZE .1"

Presidente da Câmara

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 25/10/2021

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização
para:

- Aquisição de Poltronas para auditório com assento retrátil, em tecido acetinado, na
cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário da Câmara Municipal
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

O custo total estimado
seiscentos e dezessete reais).~--r----\-_-

em R$ 74.617,00 (setenta e quatro mil,



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

JUSTIFICATIVA

A presente licitação tem como objetivo a Aquisição de Aquisição de Poltronas para

auditório com assento retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado

no encosto, para uso no plenário da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado

do Paraná., visando à manutenção das condições de desempenho das atividades do

Legislativo Municipal, caracterizando a necessidade da contratação.
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CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU

FONE (046) 3532-1172

PARANÁ

SOLICITAÇÃODE ORÇAMENTO

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

Item
Qtde. Tipon°

83

OBS: o bordado será o Brasão
do Município, com descrições,
conforme imagem em anexo.

V.
Máximo
Unitário

R$

V. Máximo
Total do
Item R$

1

Poltrona para auditório com
assento retrátil, em tecido
acetinado, na cor Azul Marinho,
com bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações mínimas:

;~:r;~~a injetada de no mínimo &~~IOO :rY.631,Oo
- Encosto alto de no mínimo 60

Discriminação dos Produtos I
Materiais

cm;
Unido - Profundidade do assento de no

mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona de no
mínimo 96 cm.

TOTALGLOBAL

Atenciosamen te:



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

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046)3532-1172
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Nome da Empresa

Assinatur

RODRIGO CASAGRANDE • ME
CNPJ.08.710.• 164/0001-14
INSeR. EST. 90398838-02
RUA flUIRI. 1238, SALA01· CENTRO

Carimbo CNPJ

(Local e data), {I~ olo ~ , J5 de ~~ de 202·

-------------------- - - - - --
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CÂMARA 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

SOLICITAÇÃODE ORÇAMENTO

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

Item
nO Qtde. Tipo

1 83

Atenciosamen te:

v. Máximo
Total do
Item R$

Discriminação dos Produtos I
Materiais

v.
Máximo
Unitário

R$

Poltrona para auditório com
assento retrátil, em tecido
acetinado, na cor Azul Marinho,
com bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações mínimas:
- Espuma injetada de no mínimo
50 mm;
- Encosto alto de no mínimo 60
cm;

Unido - Profundidade do assento de no
mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona de no
mínimo 96 cm.

OBS: o bordado será o Brasão
do Município, com descrições,
conforme imagem em anexo.

-----------~lJ~9L/j~OUTOTALGLOBAL
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Nome da Empresa

Assinat

76.790.872/0001' -62'
MANFREDI & elA LTDA
RUA aUIRI· ESQ PRAÇA SÀO PEDRO. 1371

L85460.000. QUEDAS DO IGl!AÇU· PR..J

Carimbo CNPJ





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

RUA PALMEIRAS, 1254

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU

FONE (046)3532-1172

PARANÁ

SOLICITAÇÃODEORÇAMENTO

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

Item Qtde. Tipon°

TOTALGLOBAL

v.
Máximo
Unitário

R$

v. Máximo
Total do
Item R$

Discriminação dos Produtos /
Materiais

1 83

Poltrona para auditório com
assento retrátil, em tecido
acetinado, na cor Azul Marinho,
com bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações mínimas:
- Espuma injetada de no mínimo
50 mm;
- Encosto alto de no mínimo 60
cm;

Unido - Profundidade do assento de no
mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona de no
mínimo 96 cm.

OBS: o bordado será o Brasão
do Município, com descrições, 3.3f:tJe;;
conforme imagem em anexo.

r---~------~----~----------------------------4---------~ _

fl,p}'~t~

Atenciosamente:



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172
85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

dI- dlim_t·L ec~ Uj}(j
Nome da Empresa

Carimbo CNPJ

(Local e data), 1i2aut.m. J.t, d,.dQff4' _L!i__ de /J.uJuk-.tJt!J1e 2021



· . . ~



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172
85.460-000 PARANÁQUEDASDOIGUACU

SOLICITAÇÃODE ORÇAMENTO

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

Discriminação dos Produtos I
Materiais

v.
Máximo
Unitário

R$

v. Máximo
Total do
Item R$

Item Qtde. Tipon°

Poltrona para auditório com
assento retrátil, em tecido
acetinado, na cor Azul Marinho,
com bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificaçõesmínimas:
- Espuma injetada de no mínimo
50 mm;
- Encosto alto de no mínimo 60
cm;

Unido - Profundidade do assento de no J O'l~ L/e;)
mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo48 cm;
- Altura total da poltrona de no
mínimo96 cm.

1 83

OBS: o bordado será o Brasão
do Município, com descrições,
conforme imagem em anexo.

------------~. qo
- 6. -O '1()t)TOTALGLOBAL

Atenciosamente:
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s~~ v.-;~ J.. ~~ os_e6gj7'3CJSO
Nome da Empresa

)J,~~ if~ cb- #:0
Assinatura do Responsável Legal

Carimbo CNPJ

,i1L de é1~ de 2021





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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDO IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO

Ao

Setor de Contabilidade

A1C

Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade a Aquisição de Poltronas para auditório com assento

retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso

no plenário da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, 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, 26 de outubro de 2021.

) I
ADILSON POLEZE

Presidente da Câmara Municipal



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

Do: DEPTO. DE CONTABILIDADE

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 26/10/2021

Senhor Presidente:

Em atenção a vossa solicitação informamos a dotação para Aquisição de

Poltronas para auditório com assento retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho,

com bordado no encosto, para uso no plenário da Câmara Municipal de Quedas do

Iguaçu, Estado do Paraná, sendo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO

LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)

Conta de Despesa: 120.

Cordialmente,

Contadora

~~~~~~~~~~- -- --



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

MINUTA PROCESSOADMNISTRATIVO N° 009/2021
EDITAL N° 008/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO

IGUAÇU - PARANÁ

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (MEl, EMPRESASDE PEOUENO PORTE (EPP) E
MICROEEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl)

1 PREÂMBULO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nO 006, de 13 de
janeiro de 2021, torna público que às XXXhXXXmin do dia XXX de XXXXX de 2021, na
Sala de Reuniõesda Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça
dos Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, para contratação does) objeto(s) constante(s) no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo I,
do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de
17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações
posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo
estabelecidoneste Edital e seus anexos, integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Poltronas para auditório com assento
retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário
da CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente
Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a ermssao da
autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do
Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1°
(primeiro) dia útil seguinte a data de aceite pela contratada da autorização para entrega, devendo
os mesmos serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores,
localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, local este onde será verificado a conformidade dos objetos e serviços,
reservando-seà Câmarao direito de recusar os que estiverem em desacordo com o pedido.
3.3 O prazo O prazo de entrega e execuçãodos objetos poderá ser revisto nas hipóteses indicadas
no Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por 01 (um)
Pregoeiro, a ser realizada no dia XXX de XXXXX de 2021 às XXXhXXXmin, na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
no endereço acima mencionado, de acordo com a legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.
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4.2 Os envelopes contendo a Proposta de Precos,os Documentosde Habilitacão,
bem como o credenciamento dos representantes das empresas, deverão ser
protocolados/entregues no Setor de Licitacõesda CâmaraMunicipal de Quedasdo
Iguaçu, até às 8:30 horas do dia 17 de novembro de 2021, sob pena de
desclassificação.

5 DAPARTICIPAÇÃONALICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusivaàs Microempresas(ME), Empresasde
Pequeno Porte (EPPl e Microempreendedor Individual (MEIl, nos termos da Lei
ComplementarnO123/2006 alterada pela LeiComplementarnO147/2014, legalmente
autorizadosa atuarem no ramo pertinente ao objeto licitado, que atendama todas as
exigênciascontidas nesteedital e queapresentema documentaçãosolicitada, no local,
dia e horário informadosno preâmbulodesteedital.
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 Público e/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadasque estiverem cadastradas ou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e
técnica, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

6 DAIMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO.
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 realizaçãodo Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo
ao Pregoeirodecidir sobre a petição no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que
anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício
não suspenderáo curso do certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processolicitatório, 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 APRESENTAÇÃODA PROPOSTADE PREÇOSE DOS DOCUMENTOSDE
HABILITAÇÃOECREDENCIAMENTO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro01 (um) conjunto de documentos composto
por 04 (quatro) elementos, observado o disposto no item 4.2 do presente edital:
a) Credenciamentode representante;
b) Declaraçãodo CumprimentodosRequisitosdeHabilitação;
c) Envelopecontendoa Propostade Preços;
d) EnvelopecontendoosDocumentosdeHabilitação.

7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado,
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto
no Artigo 40, Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraesse fim, poderá a licitante
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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 CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do
conteúdo, na forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/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
CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

7.5 Os documentos necessáriosà participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público
da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicação original 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
apresentadosno 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 Não serão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas 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, acréscimosou entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereçoeletrônico (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 procedência desde que
devidamente justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a
mesma será desclassificadano referido item, face a ausênciade informações para avaliaçãodoes)
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 necessários para 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, deslocamentosde 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;
i) 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 apresentaçãoda proposta, sendo que se não houver indicação de
prazo será considerado como talo prazo de 60 (sessenta)dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os
unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens,
objetos do presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo
de Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for
detectada essa inconformidade.
8.8 Independentemente de declaraçãoexpressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observânciadas normas contidas na legislaçãomencionadano preâmbulo deste Edital.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante
do ANEXO IV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaração de 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, assinadapor quem de direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1,
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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 sociedades
comerciais e, no caso de sociedadespor ações, acompanhadode documentos de eleição de seus
administradores; ou inscrição do 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 assimo exigir;
b) O Microempreendedor Individual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a
apresentaçãodo Certificado de Condiçãode MicroempreendedorIndividual (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 CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em
plena validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargossociais 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 DébitosRelativos
a Tributos e de DívidaAtiva Municipal;
c) Provade regularidadepara com a FazendaEstadualdo domicílioou sededo licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei mediante a apresentaçãode Certidão Negativa de Débitos Relativosa
Tributos e de DívidaAtiva Estadual;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Negativade DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidade
relativa à SeguridadeSocial - INSS, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociaisinstituídospor lei;
d.i) Em virtude da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 22/10/2014, ficam
unificadas em um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais,
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da
procuradoria da FazendaNacional. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria
MFnO358, de 05/0912014, alterada pela Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluído pela Lei nO
12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realização do
pregão, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos
deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento
das propostas, com exceçãodos 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,
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caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas través
da internet, ficam condicionadasà verificação de sua validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto,
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a
executora e/ou fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação
deverão ser apresentadosem nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora
da empresaou 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 corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃOE DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a 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. Sendoparticular, o instrumento de procuração deverá
conter a assinatura de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do
ato de investidura do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato deverá
conter expressamente outorga de poderes para, na forma da lei. formular ofertas e lances de
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 capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos eqUivalentes),nos quais estejam expressosseus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrênciade tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes
do início da sessão.Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro
ou por Servidor Público, à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de
lancese à 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
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licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes das licitantes e das demais pessoasque queiram assistir ao ato, o
Pregoeiro receberá a Declaraçãode Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e a
Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP devidamente
instruída com certidão expedida pela lunta Comercialou prova de inscrição no Regime
EspecialUnificadode Arrecadaçãode Tributos e Contribuições- SimplesNacional,que
comprove a condição de microempresa (MElou empresade pequeno porte (EPPl. Em
se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição de
microempresa (MElou empresa de pequeno porte (EPPl deve ser expedido pelo
RegistroCivil das Pessoaslurídicas. Nocasode MicroempreendedorIndividual (MEl) -
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do
Empreendedore, em envelopesdistintos, devidamente fechados,a Propostade Preços
e os Documentosde Habilitação, registrando emata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar as declaraçõesreferidas no item anterior estará
impedidade prosseguir no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiroe 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 Pregoeiro e pela Equipe de
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
PREÇOGLOBALPORLOTE.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificaçãode Preços,compreenderá a ordenação das
propostas das licitantes, classificaçãodas propostas por valor. As propostas classificadaspoderão
formular lances verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais,
classificaçãofinal das propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada
quanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de
consulta "on-line", se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a
adjudicaçãodo objeto em disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
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 execução e/ou fornecimento does) objeto(s) da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
13.3 O Pregoeiro fará 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
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tenham apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento),
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo
do limite previsto neste item, o valor da proposta válida de menor preço, será desprezado os
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 classificaráas melhores propostas, até o máximo 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadaspara os lancesverbais,
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 lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 Adesistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lancesverbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nassituações 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 Serádesclassificadaa proposta que contiver preço, para execuçãoe/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 Classificação de Preços, e sendo
aceitável a proposta classificadaem primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas 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.
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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 assimsucessivamente,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 sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada,ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantescredenciadosdas licitantes presentesà sessão.
14.6 Os envelopes 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 adjudicaçãodoes)objeto(s) da licitação à(s) licitante(s)
declarada(s) vencedora(s) do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente
instruído, será encaminhado a autoridade competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas apÓs o término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor,
discriminando o(s) valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item vencido.

15 DOS RECURSOS.
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 síntesedas 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 Pregoeiro à licitante
vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerãocom vista franqueada aos interessados
na Divisão de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
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 aplicaçãoda Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I} Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulo deste Edital, nos casosde:
a} Anulaçãoou revogação da licitação;
b} Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c} Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II} Representação,no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o(s) objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
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pena de responsabilidade(§ 4° do Artigo 109 da Lei FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se
automaticamente após o prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de
Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execuçãodo 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 classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimosou supressõesque se fizer(em) necessáriaCs)para oCs)objetoCs)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 superiores ao rnaximo estimado neste Edital
(REFERENTEAO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no
Termo de Referência - ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na
desclassificaçãodo licitante no item em que for constatada tal inconformidade.

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

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

20 DADOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA.
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, 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: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)

- ---------------------------------------------------------------------
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Conta de Despesa: 120.

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

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

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 3° (terceiros), por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus
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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 ArrecadaçãoMunicipal, 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
mesmovalor, 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 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 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.
24.2 No processode aplicaçãode penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla
defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do
município, e cobrado na forma da Lei.
24.4 As sançõesprevistas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadasjuntamente
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 Pregãoserão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o
comprometimento da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
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documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidosneste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em 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
provocaçãode qualquer pessoa,mediante ato escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
25.7 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 Divisão de Licitações
da 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
encaminhadoa 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 Câmara Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelo de Declaraçãode Enquadramentona condiçãode ME/EPP;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
ANEXO V - Modelo de Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelo de Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, XXXde XXXXXde 2021.

FRANCIElI DISNER
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

1 - INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referência está 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 Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Poltronas para auditório com assento
retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário
da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os mesmos serem
fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

v. Máximo
Total do
Item R$

Item~lote Qtde. Tipo
Discriminação dos
Produtos / Materiais

V.Máximo
Unitário

R$

Poltrona para auditório
com assento retrátil, em
tecido acetinado, na cor
Azul Marinho, com
bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações mínimas:
- Espuma injetada de no
mínimo 50 mm;
- Encosto alto de no
mínimo 60 cm;
- Profundidade do assento
de no mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona
de no mínimo 96 cm.

xxxxx xxxxxxxx01 83 Unido
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OBS: O bordado será o
Brasão do Município,
com descrições, em
tamanho de 15x15cm,
conforme imagem
ANEXO EXTRA I - DO
PRESENTE EDITAL

OBS: A arte do bordado
será fornecida a
proponente vencedora.

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. A PROPOSTA DE PRECOS deverá estar acompanhadadas especificaçõestécnicas
do objeto.oferecidasDelofabricante.afimde comprovaras especificações mínimas
exigidas no presente edital, sob pena de desclassificação.

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

3.5. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
XXXXX (XXXXXXXXX).

Nota,' Os preços de referência representam os menores valorespraticados por fornecedores, de
acordo com solicitação de orçamento realizada,

Quedasdo Iguaçu, XXXXde XXXXXde 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira

- - ------------------
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ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJjMF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-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 NO 008/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

Item/ Discriminação dos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo Produtos / Materiais MARCA Unitário Total do
nO R$ Item R$

Poltrona para auditório
com assento retrátil,
MODELO XXXXX, em
tecido acetinado, na cor
Azul Marinho, com
bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações:
- Espuma injetada de

1 83 Unido xxxxx mm;
- Encosto alto de xxxxx
cm;
- Profundidade do
assento de xxxxx cm;
- Largura do assento de
xxxxx cm;
- Altura total da poltrona
de xxxxx cm.

------------------------------------------------------- ---- -- --
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I
VALOR GLOBAL DAI
.PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazo e Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.
Localde Entreqa:
Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 008/2021/CMVQI e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

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

Nome: ..............................

RG:
Cargo:

OBS. 01: A PROPOSTADE PREÇOSdeverá estar acompanhada das especificações técnicas do
objeto, oferecidas pelo fabricante, afim de comprovar as especificações mínimas exigidas
no presente edital, sob pena de desclassificação

OBS.02 : 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 008/2021/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 008/2021/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 ComplementarnO147/2014.

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

OBS.: Essadeclaraçãodeverá 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 NO008/2021/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 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 FederalnO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá 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 DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 008/2021/CMVQI

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

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

.............................. . , na cidade de , Estado

........................................... , 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 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.: Essadeclaraçãodeverá 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° 008/2021/CMVQI

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

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

.............................. .. , na cidade de , Estado

........................................... , declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
008/2021/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.: Essadeclaraçãodeverá 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 nO008/2021/CMVQI de 28/10/2021.

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, Estadodo Paraná, pessoajurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Ruadas
Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Municípiode
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado pelo
seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, o SrOAdilson
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,
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 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 nO8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO 008/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade
com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, em conformidade com
as condiçõescontidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência
ANEXO I é demais documentos e condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial
nO008/2021/CMVQI, sendo:

Item I Discriminação dos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo Produtos I Materiais MARCA UnitáriO Total do
nO R$ Item R$

Poltrona para auditório
1 83 Unido com assento retrátil, .......... .............. .................

MODELO XXXXX...

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a



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

esta exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a
substituição, sem que haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste
procedimento.

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO
008/2021/CMVQI, juntamente com seus anexos, documentação e 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
pelaCONTRATADA.

Parágrafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados, todos os custos necessáriospara 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, 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
possamvir a ser vítimas dos seus empregadosquando em serviço, bem como por quaisquer danos
ou prejuízos porventura causadosa 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 expressoda 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 guantidades 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 apresentaçãocorreta 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 gue 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 apresentaçãoda respectiva fatura,
nota fiscal de venda does)objeto(s) contratado(s).



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 IGUAÇU PARANÁ

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentadapelaCONTRATADAao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seusaspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a
CONTRATADAdas responsabilidadesassumidasna forma deste contrato, independentemente de
sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

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

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

cLÁUSULAQUINTA - DOSRECURSOSFINANCEIROSEDADOTAÇÃO.

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,
Estadodo Paranáe serão empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 120.

cLÁUSULASEXTA- DA FORMADERETIRADA,PRAZOELOCALDEENTREGA.

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, Estado do Paraná,
iniciando seu fornecimento a contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo
Contratual.

Parágrafo Primeiro - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições
de funcionamento e uso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1°
(primeiro) dia útil seguinte a data de aceite pela contratada da autorização para entrega, devendo
os mesmos serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores,
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, Estadodo 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.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses
indicadas no Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MI<; 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os
princípiosgerais 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) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela

CONTRATADA.

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 008/2021/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.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado 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
sançõeslegais da Lei Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo
valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não 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.
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

- - _. ---------------
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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
supressõescontratuais 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 na 8.666/93.

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconheceos direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisãoadministrativa prevista no Art. 77, da Lei Federalna 8.666/93.

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 pelasdisposiçõesexpressasna Lei Federal na 8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei na 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021. iniciando a contar do 10 (primeiro)
dia útil seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Diário Oficial do Município,
pela CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no Art. 61, § único, da Lei Federal nO
8.666/93.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal na 8.666/93, e dos princípios gerais de
direito.
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cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e forma, na presençadas 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

PROTOCOLODE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/CMVQI DE 28110/2021.

PROPONENTE:
CNP1/CPF/MF:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONEI FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
FederalnO8.666/93, e suasalterações 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 Divisão de
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 esclarecimentos e 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° 009/2021.
Edital n° 008/2021.
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 poltronas, com assento retrátil,
em tecido acetinado, na cor azul marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário
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) 4
(quatro)orçamentos; e) minuta do edital de pregão e do contrato e documentos congêneres.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

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

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.
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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 n?10.520/2002, 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
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Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitaçãocabível, 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 nO8.666/1993 e da Lei nO
10.520/2002. No que tange ao edital, a minuta do contrato e seus anexos apresentados,
informo também ter procedido com a sua análise e sinalizo que não há óbices jurídicos.

3. CONCLUSÃO

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

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

Quedas do Iguaçu, 27 de outubro de 2021.

Advogado - OAB/PR 57.459
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4.2 Os envelopes contendo a Proposta de Precos, os Documentos de Habilitacão,
bem como o credenciamento dos representantes das empresas, deverão ser
protocolados/entregues no Setor de Licitacões da Câmara Municipal de Ouedas do
Iguaçu, até às 8:30 horas do dia 17 de novembro de 2021, sob pena de
desclassificação.

5 DAPARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (MEl, EmpresaSde
Pequeno Porte (EPPl e Microempreendedor Individual (MEIl, nos termos da Lei
Complementar nO123/2006 alterada pela Lei Complementar nO147/2014, 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 Público e/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadasque estiverem cadastradas ou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e
técnica, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃODOATOCONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do
presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data
fixada para a realizaçãodo Pregão, no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo
ao Pregoeirodecidir sobre a petição no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia útil que
anteceder à data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício
não suspenderáo curso do certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do
processolicitatório, 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 APRESENTAÇÃODA PROPOSTADE PREÇOS E DOS DOCUMENTOSDE
HABILITAÇÃOECREDENCIAMENTO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto
por 04 (quatro) elementos, observado o disposto no item 4.2 do presente edital:
a) Credenciamento de representante;
b) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
c) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
d) 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
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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 CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do
conteúdo, na forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/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.

ENVELOPEN° 2 - DOCUMENTOSDE HABILITACÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.5 Os documentos necessáriosà participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público
da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicação original 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
apresentadosno idioma oficial do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser
do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s)
objeto(s) da presente licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas 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, acréscimosou entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
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
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does) objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua ~ompleta avaliação,
totalmente conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Editai:
d} Informar a marca do item proposto, ca;o não. seja possív,el inform~r ~ marca does)
objeto(s) propostoCs), obrigatoriamente devera ser Informado a procedenCla desde que
devidamente justificada:
e} Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a
mesma será desclassificadano referido item, face a ausênciade 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 necessários para 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, deslocamentosde 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 apresentaçãoda proposta, sendo que se não houver indicação de
prazo será considerado como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os
unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 E 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 declaraçãoexpressa, a simples apresentaçãodas propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observânciadas normas contidas na legislaçãomencionadano preâmbulo deste Edital.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante
do ANEXO IV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaração de 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, assinadapor quem de direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1,
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deverão apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou c.ontrato
social e a ultima alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando d~ :ocledades
comerciais e, no caso de sociedadespor ações, acompanhadode documentos de eleição de seus
administradores; ou inscrição do 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 median~e a
apresentaçãodo Certificado de Condiçãode Microempreendedor Individual (MEl), que podera 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 CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em
plena validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargossociais instituídos por lei;
b) Provade regularidade para com a FazendaMunicipal,do domicílio ou sede do licitante, ou
outra equivalente,na forma da lei, medianteapresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativos
a Tributos e de DívidaAtiva Municipal;
c) Provade regularidadepara com a FazendaEstadualdo domicílioou sededo licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei mediante a apresentaçãode Certidão Negativa de Débitos Relativosa
Tributos e de DívidaAtiva Estadual;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da Certidão
Negativade DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidade
relativa à SeguridadeSocial - INSS, demonstrandosituação regular no cumprimento dos encargos
sociaisinstituídospor lei;
d.l) Em virtude da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 22/10/2014, ficam
unificadas em um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais,
inclusive contribuições previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da
procuradoria da FazendaNacional. A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria
MFnO358, de 05/09/2014, alterada pela Portaria MFnO443, de 17/10/2014;
e) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de Certidão Negativa, nos Termos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leis do
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nO 5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluído pela Lei nO
12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realização do
pregão, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos
deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento
das propostas, com exceçãodos 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,
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caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando ~mi~das través
da internet ficam condicionadasà verificação de sua validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. ~~o se ac~itará, po~anto,
que alguns documentos se refiram à matriz e outros a filial. Caso o licitante seja ? Mat_r~ze~a
executora e/ou fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes a habilítação
deverão ser apresentados em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora
da empresa ou de seus sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Emse 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 corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveiSpor igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

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

10 DA REPRESENTAÇÃOE DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a 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. Em ambos os casos, o mandato deverá
conter expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de
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 capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressosseus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrênciade tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes
do início da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro
ou por Servidor Público, à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de
lancese à 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
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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 Declaraçãode Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e a
Declaração de Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPP devidamente
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 (MElou empresa de pequeno porte (EPPl. Em
se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição de
microempresa (MElou empresa de pequeno porte (EPPl deve ser expedido pelo
RegistroCivil das PessoasJurídicas. Nocasode MicroempreendedorIndividual (MEI)
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do
Empreendedore, em envelopesdistintos, devidamente fechados, a Proposta de Preços
e os Documentosde Habilitação, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar as declaraçõesreferidas 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 Pregoeiro e pela Equipe de
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
PREÇOGLOBALPORLOTE.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificaçãode Preços,compreenderá a ordenação das
propostas das licitantes, classificaçãodas propostas por valor. As propostas classificadaspoderão
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 classificada
quanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao
atendimento das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de
consulta "on-line", se necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a
adjudicaçãodo objeto em disputa.

13 DAETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
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 execução e/ou fornecimento does) objeto(s) da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
13.3 O Pregoeiro fará 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
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tenham apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (de.zpor c~nto),
relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No calculo
do limite previsto neste item, o valor da proposta válida de menor preço, será desprezado os
algarismosa partir da terceira casa decimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o Pregoeiro classificaráas melhores propostas, até o máximo 03 (três),
para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos
nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em
valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadaspara os lancesverbais,
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 lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas
às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 Adesistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na
exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua última
proposta registrada para classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a
sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem
lancesverbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nassituações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiropoderá 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 Serádesclassificadaa proposta que contiver preço, para execuçãoe/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 Classificação de Preços, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas 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.
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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 assimsucessivamente,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 sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciadosdas licitantes presentesà sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos
em poder da Administração pelos prazos legaisde 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 adjudicaçãodoes)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 proponentevencedoradeveráapresentar.no prazode até 24 (vinte e quatro)
horas apÓs o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor.
discriminandoo(s) valor(es) unitário(s) e totalCis)paracadaitem vencido.

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

15 DOS RECURSOS.
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 síntesedas 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 Pregoeiro à licitante
vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerãocom vista franqueada aos interessados
na Divisão de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
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 Dosatos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicaçãoda Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulo deste Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação,no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o(s) objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
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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 DO TERMO ESPECÍFICO DE CONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se
automaticamente após o prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de
Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execuçãodo 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 classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimosou 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 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao rnaxuno estimado neste Edital
(REFERENTE AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO PARA CADA ITEM), conforme previsto no
Termo de Referência - ANEXO I. O descumprimento desse requisito implicará na
desclassificaçãodo licitante no item em que for constatada tal inconformidade.

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

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

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de
recursos financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, 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: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
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Conta de Despesa: 120.

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OB1ETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo
730, Inciso II e seus Parágrafos,da Lei FederalnO8.666/93.
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 mencionado em 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) FiscaICis),em
nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, CNP1LMF 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 respectivas Certidões 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 irregularidades detectadas quando à sua
execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços,
não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aqueles de filiais ou da matriz.

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

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante 30 (terceiros), por quaisquer
irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo Poder Públicoou de seus
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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 ArrecadaçãoMunicipal, 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 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 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 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.
24.2 No processode aplicaçãode penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla
defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do
pagamento a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito
da CONTRATADA, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do
município, e cobrado na forma da Lei.
24.4 As sançõesprevistas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadasjuntamente
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 Pregãoserão 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
promoçãode diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
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documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidosneste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em 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
provocaçãode qualquer pessoa,mediante ato escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do
Pregão, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a
formulação das propostas.
25.7 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 Divisão de Licitações
da 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
encaminhadoa 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 Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do 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 - Modelo de Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo ParaLicitar;
ANEXO V - Modelo de Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelo de Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retiradado Edital.

Quedasdo Iguaçu, 28 de outubro de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

1.1. A elaboração deste Termo de Referência está 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 Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Poltronas para auditório com assento
retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário
da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, devendo os mesmos serem
fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item/lote
Discriminação dos v. Máximo V. Máximo

Qtde. Tipo Produtos / Materiais Unitário Total do
n° R$ Item R$

Poltrona para auditório
com assento retrátil, em
tecido acetinado, na cor
Azul Marinho, com
bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações mínimas:

01 83 Unido - Espuma injetada de no R$ 899,00 R$ 74.617,00
mínimo 50 mm;
- Encosto alto de no
mínimo 60 cm;
- Profundidade do assento
de no mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no
mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona
de no mínimo 96 cm.
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OBS: O bordado será o
Brasão do Município,
com descrições, em
tamanho de 15x15cm,
conforme imagem
ANEXO EXTRA I - DO
PRESENTE EDITAL

OBS:A arte do bordado
será fornecida a
proponente vencedora.

3.2. 0(5) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, 0(5) 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. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá estar acompanhada das especificacões técnicas
do objeto, oferecidas pelo fabricante, afim de comprovar as especificações mínimas
exigidasno presente edital, sob pena de desclassificação.

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

3.5. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
74.617,00 (setenta e quatro mil, seiscentos e dezessete reais).

Quedasdo Iguaçu, 28 de outubro de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira

Nota: Os preços de referência representam os menores valorespraticados por fornecedores, de
acordo com solicitação de orçamento realizada.
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJjMF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO 008/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

Item I Discriminação dos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo Produtos I Materiais MARCA Unitário Total do
nO R$ Item R$

Poltrona para auditório
com assento retrátil,
MODELO XXXXX, em
tecido acetinado, na cor
Azul Marinho, com
bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações:
- Espuma injetada de

1 83 Unido xxxxxmm;
- Encosto alto de xxxxx
cm;
- Profundidade do
assento de xxxxx cm;
- Largura do assento de
xxxxx cm;
- Altura total da poltrona
de xxxxx cm.
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PROCESSOADMNISTRATIVO NO009/2021
EDITAL N° 008/2021/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADE PROMOTORA: CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DE QUEDAS DO

IGUAÇU - PARANÁ

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS (ME), EMPRESASDE PEOUENO PORTE (EPP) E
MICROEEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEl)

1 PREÂMBULO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nO 006, de 13 de
janeiro de 2021, torna público que às 09h30min do dia 17 de novembro de 2021, na
Sala de Reuniõesda Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça
dos Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame
licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR
LOTE, para contratação does) objeto(s) constante(s) no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo I,
do presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de
17/07/2002, subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações
posteriores, na Lei Complementar nO 123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO 147, de
07/08/2014, no Decreto nO3.555, de 08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo
estabelecidoneste Edital e seus anexos, integrantes do processoacima indicado.

2 DO OBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a Aquisição de Poltronas para auditório com assento
retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho, com bordado no encosto, para uso no plenário
da CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente
Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissao da
autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do
Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1°
(primeiro) dia útil seguinte a data de aceite pela contratada da autorização para entrega, devendo
os mesmos serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores,
localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, local este onde será verificado a conformidade dos objetos e serviços,
reservando-seà Câmarao direito de recusar os que estiverem em desacordo com o pedido.
3.3 O prazo O prazo de entrega e execuçãodos objetos poderá ser revisto nas hipóteses indicadas
no Art. 57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por 01 (um)
Pregoeiro, a ser realizada no dia 17 de novembro de 2021 às 09h30min, na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
no endereço acima mencionado, de acordo com a legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

- - - - --------------------------------------------------------
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I
VALOR GLOBAL DAI
.PROPOSTAR$ .

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazo e Emconformidade com o disposto no item 3 do edital.
Localde Entrega:
Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OBS. 01: A PROPOSTADE PREÇOSdeverá estar acompanhada das especificações técnicas do
objeto, oferecidas pelo fabricante, afim de comprovar as especificações mínimas exigidas
no presente edital, sob pena de desclassificação

OBS.02 : 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 008/2021/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 N° 008/2021/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

085.: Essadeclaraçãodeverá 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 NO008/2021/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 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 FederalnO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá 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 NO008/2021/CMVQI

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

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

.............................. . , na cidade de , Estado

........................................... , declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
008/2021/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.: Essadeclaraçãodeverá 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 nO008/2021/CMVQI de 28/10/2021.

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, Estadodo Paraná, pessoajurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Ruadas
Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Municípiode
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado pelo
seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, o SrOAdilson
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 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 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 nO8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO 008/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade
com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com
as condiçõescontidas na proposta apresentada pelaCONTRATADA, no Termo de Referência
ANEXO I é demais documentos e condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial
nO008/2021/CMVQI, sendo:

Item I Discriminação dos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo Produtos I Materiais MARCA Unitário Total do
nO R$ Item R$

Poltrona para auditório
1 83 Unido com assento retrátil, .......... .............. .................

MODELO XXXXX...

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO
008/2021/CMVQI, juntamente com seus anexos, documentação e 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 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 necessáriospara 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, 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
possamvir a ser vítimas dos seus empregadosquando em serviço, bem como por quaisquer danos
ou prejuízos porventura causadosa 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 expressoda 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 apresentaçãocorreta 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,INSS e Tributos
Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota
Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentaçãoda respectiva fatura,
nota fiscal de venda do(s) objeto(s) contratado(s).
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Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentadapela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamente regularizada nos seusaspectosformais e legais.

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

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes da presente contratação, 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 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 120.

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 - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições
de funcionamento e uso no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 1°
(primeiro) dia útil seguinte a data de aceite pela contratada da autorização para entrega, devendo
os mesmos serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores,
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, Estadodo 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.

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses
indicadas no Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações
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posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

CONTRATADA.

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 008/2021/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.
e) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado 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
sançõeslegais da Lei Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual de entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo
valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não 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.
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
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perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressõescontratuais 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 reconheceos direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisãoadministrativa 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 disposiçõesexpressasna Lei Federal nO8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXOVIII

PROTOCOLODERETIRADADOEDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 008/2021/CMVQI DE 28/10/2021.

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDERECO:
E-MAIL:
TELEFONE/FAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
FederalnO8.666/93, e suasalterações 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 esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021

1.1 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 PREGÂO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, visando à aquisição de Poltronas para
auditório com assento retrátil, para uso no plenário da Câmara,
devendo os itens serem entregues em conformidade com as
especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência do
edital em questão.

Data Abertura: 17/11/2021
Horário: 09h30min
Local: Sala de Licitações 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 13:00 às 17:00 horas. Demais informações
poderão ser obtidas pelo fone (Oxx46) 3532-4980.

Quedas do Iguaçu, 28 de outubro de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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Sexta-Feira, 29 de Outubrode 2021 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012---------------------------------------(quarentae novemil, novecentose sessentae cinco reais e cinquentae sete centavos),

passandoo valorglobaldo contratooriginalpara R$2.282.976,50(doismilhões,duzentos
e oitenta e doismil, novecentose setentae seis reais e cinquentacentavos).
DATA:29/10/2021.

EXTRATODETERMODEALTERRAÇÃO I ADITIVO PARAFINSDE PUBLICAÇÃO

CONTRATON°:006/2021/PMQI- NONOTERMO DEALTERRAÇÃOIADITIVO
CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADO:AUTOPOSTOCHMIELLTDA
DOADITIVO: cLÁUSULA SEGUNDA- DAALTERAÇÃO/ADITIVO-Atravésdo presente
termo. as partes. visando o restabelecimento da equação econômico-financeirado
Contratode FornecimentonO006/2021/PMQI,relativamenteao(s) produto(s)constante(s)
nc LOTE N° 01 - FORNECIMENTODE ETANOL- Item nO01 - Qtde.: 50.000 - Tipo:
Litros- EspecificaçãodoIs) Objeto(s):Etanolhidratado- Marca:ALPES,o quala partirda
presentedatafica reajustadoem 5,29%,passandoo mesmoa vigorarcomo valor unitário
por litro de R$ 5,25 (cinco reais e vinte e cinco centavos), e consequentementeo valor
financeiro do LOTEN° 01, acrescido em R$ 12.245,74 (doze mil, duzentos e quarenta
e cinco reais e setenta e quatro centavos), passando o valor global do Lote para R$
260.509,80(duzentose sessentamil, quinhentose nove reais e oitenta centavos),LOTE
N002 _ FORNECIMENTODE GASOLINA- Item n° 01 - Qtde.. 400.000 - TIpo: Litros -
Especificaçãodots) Objeto(s):Gasolina comum - Marca: ESTRADA,o qual a partir da
presentedatafica reajustadoem3,90%,passandoo mesmoa vigorarcomo valorunitário
por litro de R$ 6,64 (seis reais e sessenta e quatro centavos), e consequentementeo
valor financeirodo LOTEN° 02, acrescidoem R$ 88.358,25 (oitentae oito mil, trezentos
e cinquentae oito reais e vinte e cinco centavos), passandoo valor global do Lote para
R$ 2.614.590,05(dois milhões,seiscentose quatorzemil, quinhentose noventa reais e
cinco centavos), e LOTE N° 03 - FORNECIMENTODE DIESEL - Item nO01 - Qtde.:
600.000 - TIpo: Litros - Especificação dots) Objeto(s): Óleo diesel S500 - Marca:
ESTRADA,oqual a partirda presentedatafica reajustadoem 7.71%,passandoo mesmo
a vigorarcomo valor unitáriopor litrode R$5,34 (cincoreaise trinta e quatrocentavos),e
consequentementeo valorfinanceirodo LOTEN°03, acrescidoem R$ 131.008,80(cento
e trinta e ummil, oito reais e oitenta centavos),passandoo valor global do Lote paraR$
2.994.105,60 (dois milhões, novecentos e noventa e quatro mil, cento e cinco reais e
sessenta centavos),bem como o valor global do contrato original para R$ 5.891.705,00
(cincomilhões,oitocentose noventae ummil, setecentose cinco reais).
DATA:28/10/2021.

EXTRATODECONTRATO(S)PARAFINSDE PUBLICAÇÃO

CONTRATON°:278/2021/PMQI
CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODO PARANÁ
CONTRATADA:ÁGUADOCEEVENTOSLTDA
OBJETO:O presentecontrato tem por objeto a contrataçãode empresapara prestação
de serviçosde sonorização,gravaçãoe transmissãodos eventosa seremrealizadospelo
MunicípiodeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$257.390,00
VIGENCIA:31/12/2022
DATAASSIM.:28/10/2021.
PREGÃO:127/2021/PMQ1.

CONTRATON°: 279120211PMQI

CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODO PARANÁ
CONTRATADA:MARCIOELlZANDROZANATTA
OBJETO:O presente contrato tem por objeto a aquisição de 01 (um) ônibus rodoviário
turismo semileito, usado, tipo low drive, tnucado6x2, motor traseiro com 360CV, anal
modelo de fabricação 2004 ou superior e demais especificaçõesmínimas contidas no
Termode Referência- ANEXO I, para uso junto a Secretaria de Cultura e Esportesde
Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$ 138.333,00
VIGENCIA:31/12/2021
DATAASSIM.:28/10/2021.
PREGÃO:128/2021/PMQ1.

CONTRATON°: 280/2021IPMQI

CONTRATANTE:MUNIClplO DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODOPARANÁ
CONTRATADA:BIG BALLSPORTS- MATERIALESPORTIVOLTDA
OBJETO: O presente contrato tem por objeto a contratação de empresas para o
fomecimentode materiaisesportivos para atendimentodas necessidadesda Secretaria
EsportesdeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$ 140.724,64
VIGENCIA:31/12/2024
DATAASSIM.:28/10/2021.
PREGÃO:129/2021/PMQ1.

Cod374Z61
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LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISODE LICITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALN° 008/2021
1.1ACÃMARAMUNICIPALDEQUEDASDO IGUACU,Estadodo Paraná,coma devida
autorização expedida pelo presidente, comunica aos interessados que fará realizar
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, visando
à aquisição de Poltronas para auditório com assento retrátil, para uso no plenário da
Câmara, devendo os itens serem entregues em conformidade com as especificações
contidasnoAnexo I - Termode Referênciado edital em questão.
DataAbertura: 17/11/2021
Horário:09h30min
Local:Sala de Licitaçõesda CâmaraMunicipal
INFORMAÇÕESSOBRE O PREGÃO: Informações, bem como o edital em questão
e seus anexos poderão ser obtidos no site www.camaraqi.pr.gov.bre também junto a
Câmara Municipalde Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, sito à Rua
Palmeiras,1254,centro, no horárionormal de expediente,de segundaa sexta-feiradas
08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:00 horas. Demais informações poderão ser
obtidaspelo fone (Oxx46)3532-4980.
Quedasdo Iguaçu,28 de outubrode 2021.
FRANCIELIDISNER- Pregoeira

AVISODE RESULTADOEADJUDICAÇÃO
Cod374219

REF.:PREGÃOPRESENCIALN° 007/2021
OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa(s) para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
produtose materiaisgráficosem geral para uso e consumojunto a CâmaraMunicipalde
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993,torna-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critério menorpreço por item:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTERS

1 RODRIGOCASAGRANDE-ME 2.380,00

2 M L KURATKOVSKIE elA lTDA-ME 1.499,75

3 M L KURATKOVSKIE elA LTDA-ME 4.449.90

4 M L KURATKOVSKIE CIA LTDA-ME 3.629,85

5 RODRIGOCASAGRANDE-ME 1.715.00

6 M L KURATKOVSKIE elA LTDA-ME 3.449,60

7 M L KURATKOVSKIE CIA LTDA-ME 5.525,99

8 MLKURATKOVSKIE elA LTDA-ME 1.360,00

9 M LKURATKOVSKIE CIAlTDA-ME 4.955,00

to M l KURATKOVSKIE elA lTDA-ME 23.200,00

Valortotal de gastoscoma licitação:R$52.225,09(cinquentae dois mil,duzentose vinte
e cinco reais e novecentavos).
Quedasdo Iguaçu,27 de outubrode 2021.
FRANCIELIDISNER
Pregoeira

TERMODE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALN° 007/2021
Eu,ADILSONPOLEZE,Presidenteda CâmaraMunicipalde Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do Pregão
PresencialnO007/2021, o qual teve seu objeto adjudicadoa seguinteproponente:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTER$

1 RODRIGOCASAGRANDE-ME 7.380,00

2 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 1.499.75

3 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 4.449.90

4 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 3.629,85

5 RODRIGOCASAGRANOE-ME 1.775.00

6 M l KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 3.449,60

7 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 5.525,99

8 M L KURATKOVSKIE CIALTOA-ME 1.360.00

9 M l KURATKOVSKIE elA LTOA-ME 4.955,00

10 M L KURATKOVSKIE CIALTDA-ME 23.200,00

Valortotal de gastoscoma licitação:R$ 52.225,09(cinquentae dois mil,duzentose vinte
e cinco reais e nove centavos).
Quedasdo Iguaçu,28 de outubrode 2021.
ADILSONPOLEZE
Presidenteda Câmara Cod37424?
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MUNlctPIO OE QUEDAS DO IGt:AÇ"U - ESTADO 00 i>ARAN,i.
A \'ISO DE ucrr A("Ao· PREGAo ~"142J2011 'PMQI
EXCLUSIVO PARA MICRO E PEQl'ENA EMPRf..SA

o Mt..;';lCIP10 DE QUEDAS 00 IGCACL [~tado00 Parana. com ~ ~,.:Ia
,,-utonzacAo e~pedid.a pelo l'refelto Mun,c,pal " SI" ELno J.'t..IME DA LI,.l .
comunico aos inter"r..Il~o>que realizara licilação na. modalidade PREGÃO
ELETRON1CO. tipu de dVIlIi."iiu MENOR PREÇO. obtido através do MAlOR
DESCONTO PERCENTCAL POR LOTE. MODO DE DISPUTA ABERTO,
pon o REGISTRO DE PREÇOS. \'i!oOndo • fUTLRA E EVENTlJ ....L
OUISIÇÁO DE PEÇAS. MATERAIS ~ :"ERVIÇOS DE MANI:-rE/'IiÇÃO
ELETRKA Al'TOMOTIV." PARA ."TF,NDIMEl'-"TO DA FROTA
MIjNI(IPAL. pelo prazo de 12 (OOIc'J meses .• RECf_BIMENTO DAS
PROPOSTAS: alé às 08:00 horas do di. 12.,11,2021. ABERTURA DAS
PROPOSTAS: ti 08:00 hora!' do di. u. I 1'21121_ . l~iCJ() DA sessxo oe
DISPL"l' DI: PREÇOS IÍ~ 09:00 hora, d.' ~'I 12ill':~tI~1 • L()C'l.l
""",,",,hClIiw:(>('>",, com t>, BANCO DO BR.0.51L 5A. U:X:AL PAR. ..
"FORM.'ÇOES E (lBTENÇ ÃO 1)0 EDil AL f_ SECS ANEXOS
Infonna~õe~ bemcome o cdiU'lIe seus anc,o~ podc:r:\o ser obudcs Junto no sue
www.licltecces-e.combr. cio Bane" do Brasil S'.... 110 ijte
"""",queda:.OOigu.acu,pr_J:O' br. no Sero- ce L;cilllçi\el.,/o':I",aoo na Sede da
Preleilunt \lunicipal dt t)lled&~ 00 IgUIÇII.fslado ,iú P.rani. ,;to a Rua
Juazeuo. J.0f>5.Centro. f,_ (%1.IS~2·S100. llO horino1IOl!II,,(.J~exp ....helll.
de segunda à """I ... feira da. n~-ooa.< 1200 hon~~da..lHIIl~,17:[)(lhorol.'. OU
atravêsdo r-maiLliritacor~(ei.fiqne\_combr

QUCdll do I!\WlÇU.23 dc 1l1l1Ut'>rode2021
ITAMAR DA SILVA

f--- -.-_.~-"" --~-.~-~-
MUNIClpIO (lI:Ql:EDAS llO lGCA"-'_: -- ESTAllO no PARASA

I,VISO Df.I.IUrAçAo· PRf .. Ao~· 143;20~I!pMQI
EXCLUSIVOPARA MEI-I\1E/EPP

o MUNlclrlo DE QUEDAS00 IGUA(,:ll.Estado do rarana. com 11de"ida
IUIOIizao;io ~xp<.:dida pele PrefcilOMunicip.l o S(' EI_ClO J:\IME DA lLl.
~omunl(a aO$ ,nter~do~ que realjl.llnlthc,gçio na modalidade PREGÃO
ELnRÓ~ICO, do III'" \tf.~OR PREÇO Gl.OBA.L I'OR LOTE. MOOO DE
DlSPL'T A ABERTO, ruJO obleto ~ a conI:ralll{*> de empr~ Pi'f'I Pl<"ota.;1o <Ie
'~"'iÇM «.m Q fomecin",nto de maleri~i. e in.umOll .....,~ ... riM Jl'lraO ""n...no
e .eforma. de assento" meces. IIlSeIItos e urofados cm 8C... I. vi~andoc'
IlICIIdiIncnLvdas__.('S.;.lldeid&~fcitunMunicipoldeQt.Ledasdotgua.;u.
EstaOOdo P•.....a.· RECf.BIME,..TO0_'5 PROPOSTAS,.to! iii l):OOhonsco
d", 12.112021 •• -\BERTt:R." D.'\S PROPOSTAS: ão IHlO borIs 00 IJI.
12!11/2021,. J!'oíCIO DA SESSÀO DE DISPIJr.o.OEPRE.çOS: "'" 14:tlO bnla'
do di. 1:!/11/~0~1 • LOCAL: ",w\\_hcilacoe~-ecomhr - BANCO DOBRASil
SA- LOCAL PARA INFORMAÇÕES E ()BTENÇÃO DO EDITAL E SEUS
ANEXOS: Il\f0mt.3~"ÔCSbem corno o edil.i e mI5 anexos poderio ser obtidM
junlo II(> .itr _".IitiIaCOc'SoC·_wmtlr. dr' Banco d<:> B.... iI SA. 111.' ~
wwv..q""da!odoi~"pr1!'"b'.Il()s.."1ord,L",,,,,,·õ.."!;.locah1idonaScdcda
!'refeiMiI Municipal de QlK'das do IIIUaçU.Eslado 00 Paran', \ilo a RIIil
J"ue;.o, I 065. C~nltú, Fone: (.t6) 35J~·~:'OO.1\0 Il(Irárionormildt eApedienle
dcsegund:t.à5Cxta.tciro.w08:00:islHlIlhor••• dasI.H.Oàs17:0Dhor3S.úu
.lJ3vés duC-rTliil: ,,~,taCoe~'i,fiqnct.coml>r

Qucdls do lJU;lÇu. 18 dc<'lIll1bro de 2011
lTAMAROASJLV:\

MUNI('ipIO DE QUF.DAS 00 lGlIA("U . ESTADO 00 PARANÁ
AVISO DE L1CITAÇAo· PREGÁO N" 14412021 'PMQI

EXCl.USIVO PARA \fEHfE'EPP
O Mt."NKiPIO DE QUI' DAS IX) IGt.:.\.ÇU. ESIIdo .;lo Pot.ou;.,com I de.-jàa
allt..>ri~ e~pedida pelo ~lieiLO~LlllicipalO Sr" ELClO J."'\IlE DA lLI.
..omumCI ..... iD.'ere»lIdu~qlK' mlIw.r~ !icitoçik> !UI ~1II~h<l.>do-PREGAO
ELETRÓNICO. do tipllMENOR PREÇO (;LOBAL POR LOTE. MODO DE
DlSPI.. fA ABERTO. cUJoobjelo ti oqu,s,çio de produ'os de h'g,en~.hmpen e
g~fIm)SaJunmtici~ "111gtral para atendimm....da, necessidade. e progrlUllilS
da SecMalia~ Al,s;"lênc,,,- Soci'll de Que<t.. do Igwoçu. Es,ado do P'lIIIIá ..
RECEBIME)'.'TO DAS PROI'OSTAS: 31~ II, 13:<10 itooI~do di. 121 !,~011 •

, I\BERTURA DAS PROPOSTAS 115IHill hor.u dIld,a 12/11 2011 ·INino
DA SESSÀO Dt: DISPUTA Di> PRfÇOS a~ 1·4:00 horas do dia 12 1 [,'202: .
LOC-\L "",",,' IiciUl'~-C ~ombr - BANCO 00 BRASIL S/A LOC.\L
PARA Il\FORMA("ÕES E OBTENt,.Ao DO EDITAL t. SEUS ANEXOS
lni<>rrnaçó.c,lx-rncon:o(lrditllc·"''''llIl.:x'''ro''cr.tu<crobtido-<jUIIloIUI.i1<·
W\\\\.hcitac"ocs-e_COOI.br. d<.' 8al>ro 00 Brasil SA. nO "Ie
www.quOOa'ldoj~UJl' §:o\',br,no Sclor d~ Ij';LtaÇ&S,lo.:al<Zldo fUI S~<k di
PTete.lIIra Mun;~,pa.1 .k Oueda! do lllUM"u. Eslado do Paraná. S'IO 3 RUI
Juaz~;ro, I ()t,j.ç.,(llr<I.F""" t4(,) 3S31.R.'OO. no hOrSrio normil do.- exf'<"diel1le
rksegun<ialt se>;to..fe,radas O!oi,OOlos I~Jl(llionsedos 13:0011..1 17 00 horas.ou
an-~vt"Sdo e-mail: IicltK~ •.afoqncl.rom.bf

~dol~1!1d~ ....IIIUl>fo<k2tJ21
ITAMAR DA SILVA

,.tQCLtiOADW/'l1f1l
nDlÂO EUllO_\'1("()Ul 2tJ1"!HJI

o ~CÍPIODEQUEDASDOIGtIAÇU, EsIaOOOOParaná,comadevtdaamização
expedida pm Prefeito MulliOpaloSrOELCIOlAlMEDALUl, comuntCaaosinterrs5adJs
que realillfá l~ 'li! ITlIJdIldadePREGÃO ELmÔlnCO, do bpo MEHOR.PREÇO
GI.OIAL POR LOTE, MODO DE DISPUTAAlERTO, rujO ob)!to e II ~ata;io de
~paraoftrne::mtrUlde~devacmseaiQSlérmicasromrodas
para ~nare:le<islnbllÕ:llalEvaot\a$\VKkloall'n:1imer(odaSnecessi:Iades
claSeaetllf'ialMuMipaldeSaUde~Quedasoorguaçu.EstadodoPMar.á.

• REaIIMSRO DASPROPOSTAS: ali!às 08:00 haasdodia 12/11IZOZ1.
• AIO'TURA DAS IIIOPOSI'AS: às 08:00 ttcras do <ia 11}1112021.
• INiaoDA SESSioDe DISPUTADe PUÇ05:às 119:00lICrasdo dia 12JltnD21.
. lOCAL:W!f!W.ligtIq!!s-e.gm.br- BANCO 00 BRASn.S/A.

... "' .. alIMlCIÇlo0_ .. ",,-
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.1IIIImJM'lf. mm i ~
~~ ~1Io~_
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LOCA1 'ARA lIIfOAIIAÇW , 0I1EI0ÇÃ0 DO EDITAl , SEIIS ANEXOS:
!~bem~oedta!eseusanexoslXXk'rãoser\UldoSJ.I1bll1Osite
WYNfliglKpe5-e.wn.lrdoBancodoBrasilSl4.IIOW_.!M!!Ias!b!!@QJ!l.!Pt1r
noS!tcrdeldaçÕe5,tx~naSed!daPrefelLnMlI'IkipaldeQuedasIil~,
EstadodoParana, silla RuaJuareiro, l.D6S,Cenb'O,Fone:(%)J532-8200,nohcriri:l
ramaldeexpE!lientede~àsexta-feiradas07:30âsH:30hlASedaSB:OOâs
17:00 hOras, 00 atravésdo~: IÇ!pg?Bg""""'í'oo' \!,ooytr.

Quedas do IgJaÇlI,26deOtJbbtl cIe 2021.

JOio ALV!$ DI!MOURA

---~---

C ..... ARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU • PARANÁ

AVt80 OE UCITAÇÀO

PR!OAo PRESI!!NCIAL N" 00812021

A CÂMARAMUNICIPALO~ QUE.DAS00 IGlJACU.
Elitac10 do Pilfaná. com a duvida autoriZação ekp8dida pelo
pr_,deme. comunica aos inl_.ados que filia reaI~1U'
licitaçAo na modalidade PREGAO PRESENCIAL, do tipo
MENOR PREÇO, v'sando á aqolsição de PollrOllIllllipara
alldit6no com 8lllIenlo retrátil. par .. IISI) no planario da CAmara,
devendo os ileM serem entregoes em conformidade com as
e:spec;:If~açõas COf'llldasno Anexo I _ Tormode Referênciaao
editalem qoestâo

~:17fI112021
.I::!!lti!!.2_091'130min
J,.ggl:Sala de LicitaçOaS da Camara Municipal

INFORMAÇÓES SOBRE O PREGAO: Inform8ÇOes
bam como o aditai 9ITl quosloo o seus anOX05 pOCleroo ser
OOtid06 no sile www.c.maraqi.pr.gov.br e também junto II
CAmara Mun,cipal d... Vereador_ rie Oued8!õ do IgUftÇu. Estado
da Paraná, silO ii Roa Palmeirélli. 1254. centro. no horário
r-.onnal de e)(Jlediente. de segunda B sena·feira das Q8:00 às
1130 horas e das 13:00 às 1700 horas. (}emais mformaçOOl;
pod_1o ser obtid... pelo fone (0 ....46) 3532-4980
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Quedas 00 Iguaçu. 28 d. ou1utlm de 7021

FRANCIELi DISNER
Pregoelra

L.. _ -- -_.- ---

---- ----_.-_.--- - .. ::- u
M ._.

.....,.."..-.-. ..... c:a.t... ....,,-.-w
CJlPJIl'/lU2UI"'.11

IluAOtoIoPlno,Is»-1·,..,.~ca>.IUtt... -tanto-,_:ICI_11.
.......DOSII.-' ......

1l".llçll II.' l7/2021
DATA:28/111/2021

5UIIIU1": DI.~ seM' • , .. 1•
flnluti 1/11,.. flll ••• r.riH.
lII,flllIII .

o 'rnid .. 1< di ASSOCIAÇ.l.Q I~TF.RMU~I(I'AL UE
SAÚDEDO(UnO OESn DOpuuÁ - ASSISCOP.no msa de SlU I1rj~fI,6u
le"iltCf.UuuLtiFr4rlilu'_IO_520/02

US01VI

"ri. ti fiei A~tnril ..do POIITOFACUlTHIVOu' colaboradores do
Cnl6rcio ASSISCOr.u iii Bl dr 1I0VENIRO de 2021 ell prriD6a'.tr,ul.'lI
.irt.dtnrlIido~tr ....

Art.l' ['u rtsoluçl, nln t. 'iler •• dilf 4t,u ,.bh'içh. r,.al~u"
di~poli~&nt .. ,utr.t,io

tarlljtjrIi4.hl,l... I'~fI',Z'21

IUOIOL!OIIUIIO'
, ... ,dUltdfASSISCO'

L___ . ~ -
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cAIIARA IlUNICPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

AvasoDEucrTAçAo

PREoAo PRESENCIAL ... 00lI2021

1.1 Ao CÁMARA MUNK:1PAlDE QUEDAS 00 IGUACU,
Ea&ado do PafW\6. çom • de'IiN .. tonzaçIo expedida pelo
~. ~ _ i.....tMMd05 que fará realIZa>
licitaçAo l'1li modIIbde PREOAo PRESENCIAL, do bpo
MENOR PREÇO. visando li aQUiaic;io de PoiIrona$ para
aucit6rio com ....mo r~. ~. uso no plenário da CAmara,
devendo 0& itIIn• ...-em entreguea em contormicYd~ com _
e.peclfic8ç6ea contida no AM~ I - Termo de Refertnaa do
edital em quHIio.

DISI.aIII.dJIII: 17"112021
tI5!dIi2:09h30min
~: &.I. ele licltaçOe. d. C.mII,. Municipal

INFORMAc;OES SOBRE O PREGÃO: InfonnaçOe•.
bem como Q ad~ em queetlo • Nu. aneJlO$ poderio .. r
obtIdoa no • www.OM\IIraql.pr.gov.bf e tarntlém junto a
Câmara Muntçipal ele VarQdonl. de Queda do 19uaçu. Estado
do P.,..Ni, do t Rua Palmeir_, 1254, centro, no horário
nornull De .xpecI ....... d. MgIIIda a sexta-feira das 08;00 ..
11:30 hor.a e d•• 13:00'.17:00 hora•. Demaie informações
poóerlo aer oblkY:. ~Io fone (Oxx46) 3532-4980

au.cs..do IgUIIÇU,28 dê ouIlJbro de 2021

L FRANCIElI OISNER"'-
MI.N:ftlIEW.IMDlOOaw;uESTA«lIXlNIWM

AVISOI)(lICITAC10
1'fIIXISII"144Iml-_ ..._

~pel.iLeintlD.SMmepNlent8666/93
CJII[TO;~depiineleletr6nlCOl*adiwllipçiode~prOll'lOÇÕH!.~
JItIi~~""""confonntCJl'aclflislUi~ÓKO'itMfI'/IMbL
PUlDIEENrIEGA:JO_
TIIOIIIIJfI(Jo:MtfIJIIPRfI;OUHITÁIIKJ
A!Im1M~16*~delO2l.otQ:)llcns.
IN~ IIRBllIlJ EMM.: lU ~!9Y de AdmnsII1(JC- 0MW0de ~ C)o

Pf!r8tInMllicI~~~s.uraIItdo,,~liuifreV&orI8sctlêd.7!B--Ctnlrc·~do~
Pr.~NoI'Jolf»ll"·l166Oo1pdoW:~.f/fID"_br~.br

.... 1IIN1O--
'·__ '- ...,"":__ .I.·(..."'l-O!'~r.,"_-_.lpooo-._._

Wt~(_çl:.OIf,;U«
"t-mllI6uarAÇJo

1'UdII~'M»fJ""'IJI

-=IIIt.IRaP_UJtlfJI
PUGlno.mlB'ilJrllull.lllM'lll1f

o..-::fno.ClWDMDOaIICU.Eado do PnM. o:m. dewida autoriDI;Io~ _1'IlfIIo",,*-oSfOILCIO,...MLUZ,ClIIIUb ______
quI ...... ~ .. modIIdIdtNmlo!lBÚlCO,dolipo_PIII;DCiLOUL,. um. IIDOODlIIIINI'A -.o. QIjo aI8I!ID~ • ~ de
~PlRlo~dean8'llldl:lradeWlCina5ecalxasllirnlcasa:nrvdillS
PR.......,l'IIlededlsll'tUdcnde ... 'MRIoo~dIs~
dl5eIcJOIIMlridplldeSaUdtdeC)Btl5dolgulrou.e.adodol'ir.lnâ.

· IItfc:a.-YODM fIMIIOIT __ " .01:00110m da dill2111/lOl1.
• MRr1'UU DAI .......... 08,OO,...dlJdit 12/11/2(121.
.IIÓCIODASlIIAoDlDDPUfA.~ .. 09:00horasdodal2111/2021.
• LOCM: IIn"wIc!FC em Ir - tw«:O 00 fJAASlL SI"-
LOCM ,.... ~ E 0I1IJIÇJ0 DO EDITAl E RUI o\IIBOS:
lntoInw;6esbem COlIIDO di! t seus lJ'eIOS podeIIo 51!1' otItidosJtrtO r.:o *

lr:~~tt=~Sj:;Ei==/IQfIIIIIOt ...... de ...... à.....,..._01lO~1llOt-cnstdi:sllOO.
100lOaI,oultrMldoe-mlit. npglOpC1Jeb?M fiCIldr

~da~26dtClAlbode2021

JOIo ALVIS DI MDUU.~ "- J

RATRAZER
~A INFORMAÇÃ •
+PERTO DE

A

voe r
§p

MUNICIPIODEQUEDASDOlGUAÇU. ESTAOODOPARANA
AVISODELICITAÇÃO.PREGÃON" 142/2{)211PMQl
EXCLUSIVOPARA MICROE PEQUENA EMPRESA

O MUNIC!PIO DE QUEDAS00 IGUAçu. Est.do do Paraná. n)ln a deVlcb
auIonaçlo Cltpedlda pelo ~fcilo MunicIpal o sr' ELCIO JAIME DA LUZ,
cOI11IIIIica aos intcre-;saOOs que realizará licitação M modalidadc PREGÃO
ELETRÓNICO.Ilpode avaliaçio MENORPREÇO, obtido através do MAIOR
DESCOmO PERCENTUALPOR LOTE. MOOODE DISPUTAABERTO,

r:S~À~~~T~ç,~; ~~ ~~~~~~ ~~~
EÚTR1CA AUTOMunVA PARA ATENDIMENTO DA FROTA
MUN1CTPALpclo prlIlO de 12 (doze) eeses. . RFflBIMENTO DAS
PROPOSTAS:atê .u 08:(10 horas do dia 12111/2021 .. ABERTURA DAS
PROPOSTAS:is 08.00 hIns do cha 1lI11!2021_• INÍCIODA SESSÃODE
DISPUTA DE PREÇOS: à5 01):00 bons do dia 1211112021 . LOCAL
wwwl~ilKocHcom,br BANCO 00 BRASIT. S,A_ LOCAL PARA

I
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PROTOCOLODE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI DE 28/10/2021.

PROPONENTE: Rodrioo Casaqrande
CNP1/CPF/MF: p8.710.164/0001-64
ENDEREÇO: RuaQuiri, 1238, Centro
E-MAIL: rodrico ksinha@hotmail.com
TELEFONE/ FAX: 14699978-5959
CIDADE/ESTADO: Quedas do Iguaçu - PR

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO 008/2021/CMVQI,
devidamente preenchidoe de acordo com a Lei FederalnO10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal
nO8.666/93, e suas aiterações posteriores.

QUEDASDO IGUAÇU- PR, 10 de NOVEMBROde 2021.

Senhor Licitante:

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

A não remessado protocolo exime a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado
do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informaçõesadicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO008/2021/CMVQI DE 28/10/2021.

PROPONENTE: Rodrigo Casagrande
CNPl/CPF/MF: 08.710.164/0001-64
ENDEREÇO: RuaQuiri, 1238, Centro
E-MAIL: rodrlqo ksinha@hotmail.com
TELEFONE/ FAX: 14699978-5959
CIDADE/ESTADO: Ruedas do Iquacu - PR

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei FederalnO10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal
nO8.666/93, e suasalterações posteriores.

QUEDASDO IGUAÇU- PR, 10 de NOVEMBROde 2021.

Senhor Licitante:

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

A não remessado protocolo exime a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado
do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não previsto de
eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de
quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/20211CMVQI

J J ALBERTI E CIA LTDA, inscrita no CNPJIMF sob n° 82.203.845/0001-49, sediada na AV.
Tarumã, n° 1833, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/20211CMVQI, 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.

Quedasdo Iguaçu - PR, 11 de Novembro de 2021.

Assinatura
Nome:
Rg:
Cargo:

ACIR JOSÉ ALBERTI
3.366.510-5/SSP-PR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

r
I
i/t(fl'J.r

\
\ .

Av. Tarumã, 1833-Sala 01 - Centro - Fone/Fax. (46) 3532-1258 - Quedas do Iguaçu - Pr ·.l

E-Mail: vendas@consermaq.com - http:/ www.conseraq.com .~
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ANEXO III

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/20211CMVQI

A empresa J J ALBERTI E CIA LTDA, inscrita no CNPJIMF n" 82.203.845/0001-49, 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°
008/20211CMVQI, 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.

Quedas do Iguaçu - PR, 11 de Novembro de 2021.

Assinatura
Nome: J IR JOSÉ ALBERT! ~\
Rg: 3.366.51O-5/SSP-PR
Cargo: SÓCIO/ADMINISTRADOR \

'" \ i:
Av. Tarumã, 1833-8ala 01 - Centro - Fonel (46) 3532-1258 - Quedas do Iguaçu - Pr .\

E-Mail:vendas@consermaq.comhttp://.consermaq.com
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Governodo Estadodo Paraná
Secretariada Micro e PequenaEmpresa
Junta Comercial do Estadodo Paraná

PARANAi

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

NomeEmpresarial:J J ALBERll & CIALTOA· ME Protocolo: PRC2109115066

NaturezaJurídica: SociedadeEmpresáriaLimitada

NIRE (Sede) ICNPJ Data de Ato Constitutivo Inicio de Atlvldade
41202345401 82.203.845/0001-49 22/06/1990 22/06/1990

Endereço Completo
Avenida TARUMÃ, NQ1833, SALA 01, CENTRO· Quedas do IguaçU/PR· CEP 85460·000

Obleto Social
COMÉRCIO VAREJISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO, MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITORIO, MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, COMERCIO
VAREJISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO DOMESTICO, COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS DE COSTURA DE USO INDUSTRIAL,
COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL.

Capital Social Porte Prazo de Duração
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ME (Microempresa) Indeterminado
Capltallntegrallzado
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato
AMANDA ALBERTI 094.291.149·05 R$500,00 Sócio N Indeterminado
Nome CPF/CNPJ Participação no capital Espécie de sócio Administrador Término do mandato
JACIR JOSE ALBERTI 502.199.799·87 R$ 49.500,00 Sócio I Administrador /S Indeterminado

PAI/ASSISTENTE

Dados do Administrador
Nome CPF Término do mandato
JACIR JOSE ALBERTI 502.199.799·87 Indeterminado

Último Arquivamento Situação
Data Número Ato/eventos ATIVA
16/07/2015 20154811866 002/051 • CONSOLIDAÇÃO DE Status

CONTRATO/ESTATUTO SEMSTATUS

Certificamosque as informaçõesabaixo constamdos documentosarquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/11/2021, às 17:34:40 (horário de Brasflia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no hHps:ltwww.empresafacll.pr.gov.br. com o código X3AF3AEA. \

11111111011111
SEBASTIAOMOTA
secretárioGeral
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
J. J. ALBERTI & CIA LTOA - ME
CNPJ/MF: nO82.203.845/0001-49

NIRE: 412.0234540-1
Folha: 1 de .~

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JACIR JOSE ALBERTI, brasileiro, separado judicialmente, natural de
Guapore-RS, empresario, inscrito no CPF/MF sob nO.502.199.799-87, portador
da carteira de identidade RG nO.3.366.510-5/SSP-PR, residente e domiciliado na
Rua Marfim, 912, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000.

2) AMANDA ALBERTI, brasileira, menor púbere, solteira, nascida em
29/04/1997, natural de Francisco Beltrão-PR estudante, inscrita no CPF/MF sob
nO.094.291.149-05, portador da carteira de identidade RG n°. 13.094.423-0/SSP
PR, residente e domiciliada na Rua Marfim, 912, Centro, Quedas do Iguaçu-PR,
CEP: 85460-000, assistida pelo seu pai o Sr. Jaeir Jose Alberti, brasüsíro,
separado judicialmente, empresário, inscrito no CPF/MF sob nO502.199.799-87,
portado. da Carteira de identidade Civil RG nO.3.365.510-5/SSP-PR, residente e
domiciliado na Rua Marfim, 912, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de J. J. ALBERT. & CIA LTOA - ME, com sede na Rua Marfim,
914, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP 85460-000, e inscrita no CNPJ/MF sob
nO. 82.203.84510001-49, registrada na Junta Comercial do Paraná sob nO
412.0234540-1 em 22/06/1990; resolvem alterar o contrato social mediante as
condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente
sociedade que é na Rua Marfim, 914, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000, fica
alterado para Avenida Tarumã, 1833, Sala 01, Centro, CEP: 85460-000, Quedas do !guaçu-PR.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO DE SÓCIO: O endereço do sócio
Jacir José A1bertique era na Rua Marfim, 912, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85460-000.
flca alterado para Avenida Tarumã, 1833, Apto 302, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP:
86460-000.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO DE SOCIO: A S :)cic Amanda
Alberti, passa a ter a seguinte qualificação: AMANDA ALBERTI, brasileira, solteira, nm;cicc:,em
29/04/1997, natural de Francisco Beltrão-PR empresária, inscrita no CPF/MF sob n°. 094.291.149-
05, portadora da carteira de identidade RG nO.13.094.423-0/SSP-PR, residente e domiciliada nc
Rua Marfim, 912, Centro, Quedas do Iguaçu-PR,CEP: 85460-000.

cLAUSULA QUART.!. - DA CONSOUDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação ~.ra
ajl!stada, consolida-se o contrato sacia', que passa a ter a seguinte redação. \

\CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
J. J. ALBERTI & CIA LTOA - ME
CN?J/MF: 82.203.845/0001-49 N\C\PiÇ,\)

NIRE: 412.0234540-1 'ftf>..N'~ \GU,a,
_ i)...'ti'of>..,..5O , ,,")~ ..\~\_LI" l'f-? I) I ';"Ó~\G\''\a#~ãCõ\A ~~
('JO~ra~ ~

~
~

Os abaixo identificados e qU~dOS:



QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
J. J. ALBERTI & elA LTOA - ME
CNPJ/MF: nO82.203.845/0001-49

NIRE: 412.0234540-1

1) JACIR JOSE ALBERTI, orasileiro, separado judicial
Guapore-RS, empresário, inscrito no CPFIMF sob nO.502.1

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de J. J. ALBERTI & CIA LTDA - ME, com sede na Avenida
Tarumã, 1833, Sala 01, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP 85460-000, e inscrita
no CNPJ/MF sob nO.82.203.845/0001-49, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nO412.0234540-1 em 22/06/1990; resolvem consolidar o contrato
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

cLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMiCíLIO: A sociedade gira sob o
nome empresarial de J. J. ALBERTI & CIA LTDA - ME e tem sede e domicílio na Avenida Tarumã,
1833, Sala 01, Centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP 85460-000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a quaiquer
tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.

~..lSr6,:.CLÁUSULATERCEIRA- INíCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A~ i ociedade iniciou suas atividades em 01/07/1990 e seu prazo de duração é por tempo
~. 'Indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração'no ramo de:
Comércio varejista de máquinas e equipamentos para escritório; Manutenção de maquinas e
equipamentos para escritórios; Comércio varejista de máquinas, aparelhos fi equip~ment(ls
elétricos, eletrônicos de usos doméstico e pessoal; Comercio varejista de maquinas de
costura de uso domestico; Comercio atacadista de maquinas de costura de uso industrial e
Comercio varejista de maquinas, equipamentou e materiais de informática e automação
comercial.

cLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 50.000,00 (cinquenta :"1ii
reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas d~ capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real)
cada uma, subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da
seguinte forma:

ome %

500

Valor R

AMANDA ALBERTI 1.00 500,00

Cotas
JACIR JOSE ALBERTI 99.00 49.500 49.500,00

TOTAL 100.00 50.QOO 50.000,00
\

cLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILI DE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é \
\



QUINTA AL TERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
J. J. ALBERTI & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF: nO 82.203.845/0001-49

NIRE: 412.0234540-1

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pel
capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. f

'l
cLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quota~,.
não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos\,~~~~~_;,~
quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferên sua
aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o
preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de
preferência, 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 possuírem. Decorrido
e&se 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
administraçãoda sociedade cabe a JACIR JOSE ALBERTI, com os poderes e atribuições de gerir
e administrar os negócios da sociedade, representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extra
judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em
geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial
isoladamente.

§1.o - É vedac!oo 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.o • Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar cs.atos e
operaçõesa 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 especi31,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 ~~
propriedade.

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

IMEIRA - EXERCíCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E \
PARTICIPAÇÃO DOS S lOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, em 31 í

bdo dezembro, os administra ' res prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à :
elaboração do inventário, do 'b,a,lanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas I,

\
n ..
'
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QUINTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
J. J. ALBERTI & CIA LTDA - ME
CNPJ/MF: n° 82.203.845/0001 ....9

NIRE: 412.0234540-1

'(lJ~,díC.llJ j:t!lrn.
DO PAAANi.

pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as Normas
Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas apurados, na rr ...... I"ft...

das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimonia~~n,.tmi)éjolsl
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações
dlstríbuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, DrC)DOlrch:mlitttfi!dt~r§
quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a
distribuiçãoafetaro capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.o10.406/2002.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes
ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores
quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial
c o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo
recebimento,à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDiÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou
interditadoqualquer sócio, a sociedade cont:;,uarásuas atividades com os herdeiros, sucessores e
o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

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

CL-~USULADÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Quedas do IgU3';1.:-PR
para o exercfcio e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com
expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 1 (uma) via de igual
teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em
todos os seus termos.

Quedas do Iguaçu-PR, 08 de julho de 2015.

AMANl>ABERTí

LlANO MARCIO COSTA
RG nO. 6.021.203-1/SSP/PR

- t JUNTA COMERCIAL DO P
AGENCIA REGIONAL DE
CERTIF.IQ.()oREGISTRO eM: 16/ 07 /2o15
SOB NUMERO: 20154811866
Protocolo: 151481186-6, DE 16/07/20
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por mim, ELlSANDRO SCHMITZ DOS SANTOS, Tabelião Substituto, de cuja

identidade e capacidade para o ato dou fé. E, por ela foi dito que nomeava e
constituía seu procurador: TIAGO KRONBAUER FRITZEN, nascido em 28 de
agosto de 1986, filho de Oto José FrítZen e de teovir ROdrigues dos Santos,
inscrito no CIC sob número 010.248.180-63, portador da carteira de identidade nO

9077523653, expedida pela SSP/RS, brasileiro, casado, gerente de vendas,
endereço eletrônico não informado, residente e domiciliado na Rua São Paulo, nO

144, nesta cidade, para o fim especial de representar a Outorgante em quaisquer I
Pregão Presencial; podendo para tanto, participar de processos licitatórios; (:i iI
assinar propostar; tomadas de preços e afins; efetuar lances; concordar, desistir, h~ft' .

....t'. '~'..-: .. .,.
renunciar, transigir, firmar recibos; assinar atas; assinar declarações e outros im 4"..8 i
documentos; assinar contratos; tomar ciência de outras propostas da Comissão !~riff:~·~t
de Licitações; apresentar documentos e provas; requerer o que for de requerer; Ili~.lU~llJ
representar a Outorgante em quaisquer repartiçoes públicas, quer Federais, :1;lih ~ i:I
:::::~o°a::~~~":;;kl,P:::~:::I::":';:::~::::.:::a~::~:f!~mi;~ii1

"'"I,:~~:~t/1
ml-t

jJ'1.Ó\ yV' ,---1_-",-__-,

Livro N°... 'PRc;éüRAÇOES
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. • f

,_..Eótha .
TRASLADO

. ,...
't . (

,C'iA .
j ;.7t,~
~J1'h}'

~~.:;.,""~
ESTADO 00 R.lO GRANDE po SUL

PODER JUDIC!A·.R!O
COMARCA oe rses OE MAlO

TABEUONATO

N° 7.629-660/19 - PROCURAÇAO PÚBLICA que faz Escolares Indústria

Comércio de Móveis Ltda., na forma abaixo. SAIBAM os que este instrument
virem, que aos onze (11) dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenov

(2019), nesta Cidade de Três de Maio, Municipio e Comarca do mesmo nome
Estado do Rio Grande do Sul, neste Tabelionato, compareceu como outorgante

ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTOA., inscrita no CNP
sob número 34.832.381/0001-97, com sede na Rua Frederico Willig, n° 255,
Bairro Industrial, nesta cidade, neste ato presentada pela sócia administradora

NORMÉLlA LOTTERMANN, nascida em 20 de outubro de 1953, filha de Edga
I ottArm~nn A riA Anil~ I ottArm~nn. io",r.rit~ no f:lf: ~oh número ?R~ASfi~40-fi~

portadora da carteira de identidade n') 9009740251, expedida pela SSP/RS em
16/05/2014, brasileira, solteira, declara que não vive em união estável, maior,
empresária, endereço eletrônico não Informado, residente e domiciliada na Rua
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av Eoitácio Pessoa. 1145 Bairro dos Estados 58030-00 João Pessoa PB
. Tel.: ·(83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
cem atribuiçâc de autenticar e reconhecer ft!!!!3~ da Comarca de João Pessoa Capital de Estado daPara!ba, em virtude de Lei, etc ...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https:/Icorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇAO foi emitida em 13111/2020 09:09:00 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
corri v AIt. ~n, iOn e ôêüê; §§ 1n e 2" da r~p·2200/2001, cometambém, o dvcüi'r,ento eletrônicc êiütentk.adú cüntêi;dü ij Certificado Digital de titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httl2§:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de AutenticaçãoDigital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponfvel para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 113822210190841470834-1 a 113822210190841470834-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal nO 8.935194, Lei Federal nO10.40612002, Medida Provisória nO220012001, Lei Federal n° 13.10512015, Lei Estadual nO
8.72112008, Lei Estadual nO10.13212013 e Provimento CGJ N" 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

IGO005u1d734íd94í057í2d69ítrou(;05U300u22ít:3ôíOd~034()a4027í(;90(;071 dô6(;7973~71 e:;d8ódú786ü3095âí92362úcI6ú 17128925556tro433â2Óíb3urg4Ô~(;UI
3213ada48302953cbOf166464ab356

Presdl!ttlóa da ~pUhli(a
Casa Civil

Medida Provisór,a ~ 2.200-2.
de 24 de agO>lO de 200 I.

ICP
Brasil
?
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av EDitácio Pessoa 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PB
. TeI.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atnbuíçãc de autenticar e reconhecer ft~~ da comarca de Jcão Pessoa Cap!ta! de Ee!3dc da Pa~fba. em v!rtude de Lei, etc ...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atas oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paralba, foi
instituldo pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atas de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário atravês do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paralba, endereço
https:/Icorregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇAo foi emitida em 13111/2020 09:07:39 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
cem v Art. 1n• ~OnG ôêü& §§ 1n ê 2ft da rJ,p 2200/20011 cerne tGiif4b6rlt1 v dccumentc aleti&iiicü aütênticadú wntê:itQc o CêrtW\;êidü Digita: de titü:ai do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site .t!!!p.§:/Iautdigital.azevedobastos.notbr e informe o Códigode AutenticaçãoDigital..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponlvel para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 113822210190841470756-1
"Legislações Vigentes: lei Federal n° 8.935/94, lei Federal n° 10.40612002, Medida Provisória nO220012001, Lei Federal nO13.10512015, Lei Estadual nO
8.72112008, Lei Estadual nO10.13212013 e Provimento CGJ N° 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Prf"sdeodada Repúbliu
Cd'iã Civil

ME'dida PfO\Ifsóría ~ 2,200-2.
de 24 deago>to de 200 I.

ICP
Brasil
~
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N° DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)Ministério da Economia
Secretaria de Govemo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Desenvolvimento Econõmico e Turismo

Nome:

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.S· o deferimento do seguinte ato:

CÓDIGO DO
EVENTO RSP1900218711

IRES DE MAIO
Local

Representante Legal da Empresa I Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: ___
Assinatura: _
Telefone de Contato: _10 Setembro 2019

Data

Responsável

DSIM DSIM Processo em Ordem
À decisão

-'-'-Data

DNÃO _'_I__
Data

DNÃO _'_I__
Data ResponsávelResponsável

DECISÃO SINGULAR

O Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

D Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

D Processo indeferido. Publique-se.

2' Exigência 3" Exigência 4" Exigência S" Exigência

u u u

-'-'-Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA ~Exigência 3' Exigência 4" Exigência S" Exigência,......,UProcesso em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

O Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

O Processo indeferido. n~""'luc'_"".
D o o

Data Vogal Vogal

TU.'flti

OBSERVAÇÓES

~ Junta Comercial,M. Certifico registro sob o nO43208 "09'20'9 da Empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVeiS I,.TDA, Nire
". . 43208522358 e protocolo 193636204 - 9. Autenticação: 7E254C5CE78EOD66170386D22983729E9E91A6C. Carlos Vicente'eernardoni

Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http:'ljucisrs.rs.gov.brlvalidacao e informe nD do protocolo 19/36~620-4 e o
~ódi9? de ;:egu,rança CAZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carlos Vicente ~e;~~9(~,~~dnça!ve: :::
Qlt:tLftnclllu-~t:tlcU. e~~=~'_'ey. 1/0

u

D
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Junta Comercial, Industrial Serviços Rio Grande do Sul f ),
Certifico registro sob o nO43208522 8 em 11/09/2019 d Empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MoVEISI\LTDA, Nire

\ ~...'" 43208522358 e protocolo 193636204 - O 09/2019. Autenticação: 7E254C5CE78E0D66170386D22983729E9E91A6C. Carlos \licen", Bernardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nOdo protocolo 19/3ij3.620-4 e o
código de segurança CAZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carlos Vicente E!ern,pr~on!Jr0nçalves
Secretário-Geral. ~új,1.: ~ pág. 2/8

SECRET~
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~ .... ,._~ ..

JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo
Número do Protocolo INúmero do Processo Módulo Integrador !Data

119/363.620-4 IRSP1900218711 1°210912019

Identificação does) Assinante(s)
CPF INome

283.655.340-53 INORMELlA LOTTERMANN



CO'NTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE ESCOLARES INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTOA

1. NORMELlA LOTTERMANN, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Solteira, data de
nascimento 20/10/1953, nOdo CPF 283.655.340-53, documento de identidade 9009740251, SSP,
RS, com domicílio' residência a RUA FARRAPOS, número 1186, bairro' distrito CENTRO,
município TRES DE MAIO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.910-000 e

2. CAROLINA LOTTERMANNREIS, nacionalidade BRASILEIRA, ESTUDANTE, Solteira, data de
nascimento 08/04/2005. nOdo CrF 023.524.500-39'. documento de identidade 3103528397, SSf',

RS, com domicílio' residência a RUA FARRAPOS, número 1200, bairro / distrito CENTRO,
município TRES DE MAIO - RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.910-000 representado(a) por PAI'
REPRESENTANTE LUIS CESAR REIS, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casado,
n° do CPF 576.888.500-53, documento de identidade 1041527159, SSP, RS, com domicílio e
resldência a RUft~Flt."RP~A.POSJ número 1200, balrro ? distrito CEf\JTRO,rnunlcípioTRES DE r-..tAJO
- RIO GRANDE DO SUL, CEP 98.910-000 e representado(a) por MAE / REPRESENTANTE
PAULlNEIA LOTTERMANN REIS, nacionalidade BRASILEIRA, COMERCIANTE, Casada, nOdo
CPF 906.500.930-20, documento de identidade 9073699465, SSP, RS, com domicílio e
residência a RUA FARRAPOS, número 1200, bairro' distrito CENTRO, município TRES DE MAIO
- RIO GRANDE DO SUL. CEP 98 910-000_

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes dáusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de ESCOLARES INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTOA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, FABRICACAO
DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE METAL, FABRICACAO DE MOVEIS DE OUTROS
MATERIAIS EXCETOMADEIRA E METAL, COMERCIOATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS
COLCHOARIA, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIO
VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, COMERCIO VAREJISTA DE
ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE
PRODUTOSSANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADODE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBILlARIO,
TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGA EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANCAS
INTERMUNICIPAL INTERESTADUAL E INTERNACIONAL.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA FREDERICO WILLlG, número 255, bairro'
distrito DISTRITO INDUSTRIAL, município TRES DE MAIO - RS, CEP 98.910-000.

Cláüsula' Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 09/09/201 9 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 30.000,00 (TRINTA MIL reais) dividido em 30.000 quotas
no valor no ai R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos
sócios:

NOME N" DE QUOTAS VALORR$

28.500 28.500,00
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CONTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE ESCOLARES INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

NOME N°DEQUOTAS VALOR R$

NORMELlALOTTERMANN 1.500 1.500,00
.....-..... ,.. ....,.. ,...,,.. .... ....... , ...................J ,v'M.l

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveise não poderãoser cedidas ou transferidas a terceiros
sem o consentimentodoes)outro(s) sócio(s), a quemfica assegurado,em igualdadede condições
e preço direito de preferênciapara a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada
a cessão, a alteraçãocontratual pertinente.

CláusulaSétima - A responsabilidadede cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondemsolidariamentepela integralizaçãodo capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia NORMELlA
LOTTCR:v1Ar,,:~~,com os poderes ê atribuições da representação atíva ê passiva na sociedade,

judicial e extrajudicial,podendopraticar todos os atos compreendidosno objeto social, semprede
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo 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
autcrlzaçãc dc(s) outrcte) eócícte).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado económico, cabendoaos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da
receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 30 da Lei
Complementar nO123 de 14 de dezembro de 2006. e Quenão se enouadraím] em Qualquerdas
hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei.

Cláusula DécimaSegunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência,mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a
títuio de "pro labore", observadas as disposições reguiamentares pertinentes.

CláusulaDécimaQuarta - Falecendoou sendo interditadoqualquer sócio, a sociedadecontinuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes ou does) sócio(s) remanescente(s), 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 ca os em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula De ima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não
está(ão) impe idos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação cri inal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena Quevede, ainda Que

acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

11111111111 111111111111111111111111 RS1013317411
2/3 /t. .o «: !•-rl/v..~v- r

35 em 11/09/2019 a Empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVj::IS,LTDA, Nire
/2019. Autenti ção: 7E254C5CE76EOD66170386D22983729E9E91A6C.Carlos Vicente\Bernardoni
te documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe n° do protocolo 19/36;J.620-4e o
tenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carlos Vicente ,e/~=~~.~1f~nçalves4/-8

~LosGO LVES pago
SECRETA EItAl.
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CÓNTRATO DE CONSTITUiÇÃO DE ESCOLARES INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade.

Ciáusuia Décima Sexta - Fica eleito o foro de TRES DE MAiO - RS para o exercício e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

TRES DE MAIO/RS, 9 de Setembro de 2019.

CAROLINA LOTTERMANN REIS: Sócio

Representado por: LUIS CESAR REIS

CAROLINA LOTTERMANN REIS: Sócio

Representado por: PAULlNEIA LOTTERMANN REIS

NORMELlA LOTTERMANN
Sócio/Administrador

MÓOULOINTEGRADOR:15 RSP1 218711

I)J \':~ 3/3 J
•.......' Junta Comercial,Industriale Serviçosdo ~~ran~ do Sul

Certifico registro sob o nO4320852235e.J109/2019 da E resa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI. LTDA, Nire
43208522358e orotocolo 193636204- 021 /201 .'J'utenticacão: E254C5CE78E0066170386D22983729E9E91A6C.Carlos Vice ~ Bernardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para valid este docbmento, acesse http://jucisrs.rs.gov.br/validacao e informe nOdo protocolo 19/3!\3.620-4 e o
código de segurança CAZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carlos Vicente Bern~rdo'1ifonçalves
Secretário-Geral. ~rf.u$,_t::" pág. 5/8

SEcl'tuARlO-bsJiuu.
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO RIO
GRANDE DO SUL

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo
Número do Protocolo INúmero do Processo Módulo Integrador lData

119/363.6204 IRSP1900218711 102109/2019

Identificação does)Assinante(s)
CPF Nome

576.888.500-53 ILUIS CESAR REIS

283.655.340-53 NORMELIA LOTTERMANN

906.500.930-20 PAUlINEtA LOTTERMANN REIS

Página 1.dO 1 ~ ~~

f ~i,
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JuntaComercial,Industriale Serviçosdo rande Sul f
Certifico registro sob o nO4320852 em 11/09 019 da E resa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVÉIS LTDA, Nlre

"~. 43208522358e protocolo 193636204- 0210912019.Autenticação:7E254C5CE78E0D66170386D22983729E9E91A6C.CarlosVi~enteBemardoni
Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse http://jucisrs.rs.gov.brlvalidacaoeinformenodo protocolo 19~/..•3.620_4e o
código.~e segurança CAZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carlos Vicente Bermrd~<~i '.onça!ves
Secretáno-Geral. M'1o. LVSS pago 6/8

secRETA. !tAL \



Página 1 de 1

tiiIt Jun.. Com«doI.,- • S.Ni_doRio <3n,,'" o 1 I ~
"" Certifico registro sob o n° 43208522358 em 09/201 a Empre ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEJ~L TOA, Nire
-~J 43208522358e protocolo 193636204- 02/09/2 9. Autentica o: 7E2 C5CE78EOD66170386D22983729E9E91A6C.CariosVicjm Bernardoni

Gonçalves - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse htlp:/ljucisrs.rs.gov.brlvalidacao e informe nOdo protocolo t9/ 3.620-4 e o
código de segurança CAZU Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 11/09/2019 por Carios Vicente Ber~rdoni onçalves-
Secretário-Geral. ~s .;;:. pág. 7/8

.acllllnÁ RAL

SistemaNacionalde Registrode EmpresasMercantil - SINREM
Govemodo Estadodo RioGrandeDo Sul
Secretariade DesenvolvimentoEconômicoeTurismo
JuntaComercial,Industriale Serviçosdo RioGrandedo Sul

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL
Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA, de nire 4320852235-8 e protocolado sob o número 19/363.620-4 em 02109/2019. encontra
se registrado na Junta Comercial sob o número 43208522358. em 11/09/2019. O ato foi deferido
digitalmente pelo examinador Lucinara Ferreira Goulart.
Assina o registro, mediante certificado digital, o Secretário-Geral, Carlos Vicente Bernardoni Gonçalves.
Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletronico do Portal de Serviços 1 Validar Documentos
(http://portalservicos.jucisrs.rs.gov.br/Portallpages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Porto }\.!egre. Quarta-feira, 11 de Setembro de 2Q19

Carlos Vicente Bernardoni Gon
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JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERViÇOS DO
RIO GRANDE DO SUL
Registro Digital

o ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)
CPF Nome

692.791.870-15 LUCINARA FERREIRA GOULART
.. .~,.""- ...... ,rv ,-_- -" -. ''''':''''''- .._ .--....._- --~......-.....- ".--" .. , ...._-
II ~"'. IU'.O ic-es
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASil
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVil DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO
PESSOA

Av. Eoitácio Pessoa 1145 Bairro dos Estados 58030-00. João Pessoa PS
. TeI.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

htt.p:/lwNw.azevedobastos.not br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
"''''''fT1 "!!Itl"ihlli,..o1S,...r4c "!!IlltA"ti,..'!II".c rOl"'n"hcI"'cr fi,.",,'3C" rt"!!l r,..,",,"!t,.~...,rio I,...~n PAC.!'C"n"!!lr'!l~' ri,... t:C!'t"!!lr4nrI!:'I.P"!!l~rh"'::J cm "i""",,,,Oo rio l.ai ot,...... _., , 'J" __ u _ _. -- _•••_ - _....,.., _ _ _., _-_ --', .

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida
sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurfdica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Parafba, foi
institufdo pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atas de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Parafba, endereço
https:llcorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA tinha posse de um documento com as mesmas caracteristicas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 13111/2020 11:32:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
cem o Art, 1n, 10n a ôê;üõ §§ 1" e 2" da rv1p 2200/2001, Cüc'IÜ também, ii Güeüinêittv ;;:atiôniw d....1;;"tk.ãdü cüntai.dü o Cêoi"tifiCêidüDigita: de ttü:Cii de,
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa ESCOlARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS lTDA ou ao Cartório pelo
endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site .t:!!!P.§:lIautdigita!.azevedobastos.notbr e informe o Códigode Autenticação DigitaI..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponlvel para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digital: 113822210190841470721-1
"Legislações Vigentes: Lei Federal nO8.935194, Lei Federal nO10.40612002, Medida Provisória nO220012001, Lei Federal nO13.10512015, Lei Estadual nO
8.721/2008, Lei Estadual n° 10.13212013 e Provimento CGJ N° 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

IOOG05Loít.l734ít.lí14íG57í2t.lô9ít:ôLot;Q5i..0300Lo22í..3ôíüélt:W40él4027ít;90t;07 í u í í40uuou e932 í 3ôôu4ôôi..octí47íG09dÔdíffií741.'(;7....55 íô724d39di..03 í ôt:í(;2ílxiLo32I
13ada48302953cbOf166464ab356

P1l"$idênda da I«.!pUbtiça
CaUtO","

Medida Provi'sófia ),f" 2.200-2,
de 24de "90'10 de 200I.
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVêDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA

Av. Enitácio Pessoa. 1145Bairro dos Estados58030-00.João PessoaPB
. TeI.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http:/tv.Mw.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdode Miranda Cavalcanti,Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentose Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
I"'",rn '=ttrih'lj,...~", nQ "",rtlD"tj,..~r Q rQ,...,...nh,a;""Q" finTt":l~ ~'=t ("""',,"""""""""0 '",5 .....P~~I""I"" (""""lP"Iit-=tI",.,l=~t...,r4,..,-4..., D...,~fh..., .o,," '''rt''"D''''.o' ai ,aot,...... _. ••• _ a.; Y _ __ _ .., _. 0.0 ••• _ ""' _. __ _. ""''''''' ,... _ __ .. ,.., -- _--', .

DECLARApara os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado indMdualmente em cada Código de AutenticaçãoDigital' ou na referida
sequência, foi autenticadode acordo comas Legislaçõese normasvigentes'.

DECLAROaindaque, para garantir transparência e segurançajurídica de todos os atos oriundosda atMdade Notarial e Registrai no Estadoda Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de FiscalizaçãoExtrajudicial em todos os atas de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https:llcorregedoria.tjpb.jus.brlselG-digitall

A autenticaçãodigital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIODE
MOVEIS lTDA tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa
ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este
Cartório.

Esta DECLARAÇAo foi emitida em 13111/202011:31:19 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com V·Art, ~nl 10n c·ôeüs. §§ 1n .a 2" dêit r~p2200120011 CüiTtü tambâr",·v d~ffientu a:etrõnicú êilütanti&adu··cüntâi.Qú ü CêoitiftCêidúDigjta: do titi...lar do
Cartório Azevêdo Bastos, poderã ser solicitado diretamente a empresa ESCOLARES INDUSTRIA E COMERCIODE MOVEIS LTDA ou ao Cartório pelo
endereçode e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informaçõesmais detalhadasdeste ato, acesse o site hltp.§:/Iautdigital.azevedobastos.notbre informe o Código de Autenticação DigitaI ..

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponlvel para consulta em nossosite.

'Código de Autenticação Digital: 113820511190838490361-1
"Legislações Vigentes: lei Federal nO 8.935194,lei Federal n° 10.40612002,Medida Provisória nD 220012001,Lei Federal nO13.10512015, lei Estadual na
8.721/2008,Lei Estadual n·10.13212013e ProvimentoCGJ N° 00312014.

O referidoé verdade, dou fé.

CHAVEDIGITAL

L ~... __... _ .._~__ . , _~. '.~M _M_ __._ ._~_, ... ~, ,,_~ ~. ~ • ._~ ~ ._" ._~_ ._ .. "_ ~__ •• J
uuuuou lU ( »"tIU::1"'tttÃ)( I~UOt:fI~UWOf.).jUUU~tt:~IUdt:V~UQ~U.c:::: ( I~U(;U ( t lJ"it ( tl::1VUO::1(;~OlatUU"dt:o::.o.c:::uouuoe Iocez t o.:::::",o~.c:::uV'UJi'tO( (UUVU It:IUI t;lOUV I(.;~
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERODE INSCRlÇAo COMPROVANTEDE INSCRIÇÃOE DESITUAÇÃO DATADEABERTURA
34.832.381/0001-97 11109/2019
MATRIZ CADASTRAL

1 ~~~~::::~~~~~~USTRIA E COMERCIODE MOVEISLTDA

IPORTEEPP
IliTULO DO ESTABELECMENTO (NOMEOEFANTASIA)
******...

COOIGOE DESCRlçAO DA ATlVlDADEECONÔMICAPRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

COOIGOE DESCRI?AO DAS ATMDAOES ECONOMICASSE
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal
31.03-9'{)0 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal
46.49-4.{)4- Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria
47.53-9'{)0 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.61'{)-O3 - Comércio varejista de artiQos de papelaria
47.63-6.{)1 - Comércio varejista de brinquedoS e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
49.3O-2'{)2 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
95.29-1'{)5 - Reparação de artigos do mobiliário

I r.rYlIr.n F 1">F~r.~Ir.Ãn nA NAT1I~F7A.1I J~lnlr.A

1206-2 - Sociedáde Empresária Limitada

I LOGRADOURO
R FREDERICOWILLIG

I NúMERO
255 I~ENTO

I

CEP I IBAlRROIDISTRlTO
98.910'{)OO DISTRITOINDUSTRIAL'-- ----'

füFIIRS IIMUNlCIPlO
TRES DE MAIO

IlELEFONE
(55) 9715-2300

ENDEREÇOELElRONICO
ESCOLARESTRESDEMAlO@GMAIL.COM

IENTEFEDERATIVORESPONSAVEL(EFR)
*****

1..1~_·;_·N_·A'A_ç-.v_-_w...-,_"_-_"-_'_""_"L __.I I~~~~~AÇÃO CADAS.t<AL

IMOTIVODE SITUAçAo CADASTRAL

ISITUAÇAo ESPECIAL
".",,""*"'**""

IDATADA SITUAçAo ESPECIAL
****.....if*

Aprovado pela Instrução Norma" a RFB nO1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 27/10/2021 às 16:1 . 6 (data e hora de Brasília). Página: i/i

i'\'; 1/1
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ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTOA
CNPJ: 34.832.381/0001-97

FONE (55) 997152300

I Ao pregoeiro e equipe de apoio
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu PR
PREGÃO PRESENCIAL N° 0812021

DADOS PARA CADASTRO
RAZÃo SOCIAL: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTOA

CNPJ: 34.832.381/0001-97
NOME FANTASIA: ESCOLARES

ENDEREÇO: RUA FREDERICOWILLlG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RS
FONDE: (55) 997152300

E-MAIL: ESCOLARESTRESDEMAIO@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

A empresa ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA inscrita
no CNPJ n? 34.832.381/0001-97, declara(o), para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° 008/2021/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 n° 10.520, de 17 de Julho de 2002.

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

S DE MAIO, 17DE NOVEMBRO DE 2021.

134.832.381 0001-971

RUA FREDERICO

~

\
i.- n! ..

LLlG, ~5 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE Dq1SUL
!

Escolares Industria e Comércio de Moveis Ltda

L
Rua Frederico Willig, 255, Distrito Industrial. I

CEP: 98.910-000 ITrês de Maio\\
\
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado do Rio Grande Do Sul
Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul

Certidão Simplificada
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são
vigentes na data de sua expedição.
NomeEmpresarial:
NaturezaJuridica:

ESCOLARESINDUSTRIAE COMERCIODE MOVEIS lTDA
SOCIEDADEEMPRESARIALIMITADA

Númerode Identificaçãodo
Registrode Empresas- NIRE

4320852235-8 34.832.381/0001-97

Data de Inicio de AlividadeCNPJ Data de Arquivamentodo Ato
Constitutivo
11/09/2019 09/09/2019

EndereçoCompleto:
RUA FREDERICOWllllG 255 - BAIRRODISTRITOINDUSTRiAl CEP 9891()"()()()- TRES DEMAIO/RS
Objeto Social:
COMERCIOVAREJISTADE MOVEIS, FABRICACAODE MOVEIS COM PREDOMINANCIADE METAL, FABRICACAODE MOVEIS
DE OUTROS MATERIAIS EXCETO MADEIRA E METAL, COMERCIO ATACADISTA DE MOVEIS E ARTIGOS COLCHOARIA,
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, COMERCIOVAREJISTA DE BRINQUEDOSE ARTIGOS RECREATIVOS,
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIAliZADO DE ElETRODOMESTICOS E
EQUIPAMENTOSDE AUDIO E VIDEO, COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOSSANEANTES DOMISSANITARIOS,COMERCIO
VAREJISTA ESPECIALIZADODE INSTRUMENTOSMUSICAIS E ACESSORIOS, REPARACAO DE ARTIGOS DO MOBllIARIO,
TRANSPORTERODOVIARIODE CARGAEXCETOPRODUTOSPERIGOSOSE MUDANCASINTERMUNICIPAllNTERESTADUAl
E INTERNACIONAl
Capital Social: R$ 30.000,00

INDETERMINADO

Prazode DuraçãoMicroempresaou
Empresade Pequeno

Porte
EMPRESAPEQUENO

I ~~r I
TRINTA MILREAIS
Capital Integralizado:R$ 30.000,00
TRINTA MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)
CPF/NIRE Nome
023.524.500-39 CAROliNA lOTTERMANN REIS
283.655.340-53 NORMElIA lOTTERMANN

Têrm. Mandato Participaçao
xxxxxxx R$ 28.500,00

Função
SOCIO

SÓCIO I
ADMINISTRADOR

xxxxxxx R$ 1.500.00

Status: xxxxxxx Situação:ATNA

ÚltimoArquivamento: 11/09/2019

Ato 090 - CONTRATO
Evento(s) 316 - ENQUADRAMENTODE EPP

Número:43208522358

fijjaí(ais) nesta Unidade da feàeraçaa ou tora àeia
Nire CNPJ Endereço
NADAMAIS#

PortoAlegre, ; 5 de Setembroáe 202; ü8:09

~~fj~~f
SECRETAR~~RAL

Certidão SimplificadaDigital em' pela JUNTACOMERCIAL, INDUSTRIAl E SERVIÇOSDORIOGRANDEDOSUL e certificada
digitalmente.Se desejar confirmar autenticidadedesta certidão,acesseo site da JUCISRS(http:/~ucisrs.rs.gov.br)e dique em validar
certidão.A certidão pode ser valid de duas formas:
1)Validação por envio de arquivo (up
2) Validaçãovisual (digite o nOC21000

1111111.1111
21/322.248-5

Página 1T 1
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ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
CNPJ: 34.832.381/0001-97

FONE (55) 997152300

I Ao pregoeiro e equipe de apoio
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu PR
PREGÃO PRESENCIAL N° 08/2021

DADOS PARA CADASTRO
RAZÃO SOCIAL: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97
NOME FANTASIA: ESCOLARES

ENDEREÇO: RUA FREDERICOWILLlG, 255 - TRÊS DEMAIO - CEP: 98.910-000 - RS
FONDE: (55) 997152300

E-MAIL: ESCOLARESTRESDEMAIO@GMAIL.COM

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

A empresa ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA inscrita
no CNPJ n" 34.832.381/0001-97, 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° 008/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada
na condição de:
( ) microempresa (ME);
(X) 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 ccmprobatóría da condição de mkrcempresa ou
empresa de pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

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

S DE MAIO, 17DE NOVEMBRO DE 2021.

134.832.381/0001-971
Escolares Industria e Comércio de Moveis Ltda

L
Rua FredericoWillig, 255, Distrito Industrial

CEP: 98.910-000 ITrês de Maio .:.J
ILUG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE DO'UL



•

TR~S DE MAIO- RS, 05 de Maiode 2021.

DECLARAÇAO

Declaro, para os devidos fins, que a Empresa ESCOLARES INDUSTRIA E
COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP, inscrita no CNPJ 34.832.381/0001-97,
localizada na Rua FREDERICOWILLlG, 255, Distrito Industrial, Três de Maio -
RS, enquadradacomo EPP - Empresade PequenoPorte, na JUCERGS.

Sendoo que tinha a declarar, atenciosamente

í\):ntv4-Q ,A~~~
NormeliaLottermann
CPF283.655.340-53

134.832.381/0001-9'11
Escolares Industria e Comércio de Moveis Ltda

L
Rua Frederico WiIIig, 255, Distrito 'ndustr,ia,'

, CEP: 98.910-000 ITrês de Maio ,,,,,,,,,,,J

Lorine
Conta a CRCRSRS0553350/2
CPF409.619.580-49 .ln
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Documento Autenticado Digitalment'l de acordo com cs artigos 1', 3' e 7" inc, V S', 41 e 52 da lei FederaIS.935/1994 e Art. 6lnc. X:I da lei EstaduzIS.721/200S autentico a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato.
O retendo é verdade. Dou fé Confira os dados do ato em: h:tps:/lselodigital.ljpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https:/lazevedobastos.not.br/document0/99S31405209353629799



, 1. REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTROCIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVODE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO
PESSOA .

Av. Epitácio Pessoa, 1145Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas
com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi
instituído pela da Lei N° 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de
notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa
Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço
https:/Icorregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitaV.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIADE MORAES HINZ - ME tinha posse
de um documento com as mesmas característícas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIADE MORAES HINZ - ME a
responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a PATRICIA DE MORAES HINZ - ME assumiu, nos termos do artigo 8°, §1°, do Decreto n° 10.278/2020, que regulamentou o
artigo 3°, inciso X, da Lei Federal n° 13.874/2019 e o artigo 2°_A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos
documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2°-A, §7°, da Lei Federal n° 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de
Autenticação Digital' ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 09/03/2021 16:39:58 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo
com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do
Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail
autentica@azevedobastos.not.brPara informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de
Autenticação Digital

Esta Declaraçãoé valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autenticação Digitai: 99831405209353629799-1
"Legislações Vigentes: lei Federal nO8.935/94, lei Federal nO10.406/2002, Medida Provisória nO2200/2001, lei Federal nO13.105/2015, lei Estadual nO
8.721/2008, lei Estadual nO10.132/2013, Provimento CGJ N" 003/2014 e Provimento CNJ N" 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bb9d67acd0681Oed92444c7cf6e52d2d90af9018ee219f83e5a3dc7698636d4 8ad53e67bfc63aacd021ce442faa9dfe45f
5c19fa671886b5f7f205d541157c1f
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HINZ

Solteiro (a)

7.718.192-0 5S!,)_do_

• nAo estar impedido de exercef atlVldade empresária. que não possui outro ..............n
•rillt!lIIUtl~A .(unta Comercial do pAFWlÁ;

(QUINZE MIL REAIS)



) REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVêDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

hllp:llwww.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃODESERViÇODEAUTENTICAÇÃODIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo
com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N· 10.132, de
06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atas de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital:
ABC12345-Xl X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, endereço https:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME tinha posse de um documento com as mesmas
caracteristlcas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO fal emitida em 06/011202109:45:16 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1·, 10· e seus §§ 1. e 2" da
MP 220012001, como também, o documento eletrOnico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA
DE MORAES HINZ • ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site bl!Rs:/Iautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Autenticação Digital ..

Esta Declaração é valida por tempo indeterminado e está disponível para consulta em nosso slte,

'Código de Autenticação Digitai: 99830601211966460784-1
"legislações Vigentes: Lei Federal n· 8.935194, Lei Federal n· 10.40612002, Medida Provisória n· 2200/2001, Lei Federal n· 13.10512015, Lei Estadual n· 8.721/2008, Lei Estadual n.
10.132/2013 e Provimento CGJ N° 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005bl d734fd94f057f2d69fe6bc05b5ccd7c9ba316fa984582b8c08eec3dSde5b699c81 cd4a833eac3e6c5f4cbe2cdb12aa9d27add6fde9eceOl c3f4cb25ec5f5c19fa671886b5f7f205d541157clf
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Solteiro(a)

DE MORAES-7.718.192-0 SSP

_avo

DE GUARAPUAVA

as penaS da lei. não estar impedido de exercer atividade empre$ária. que nao possui outro registro de
emoresano!e à Junta Comercial do PARANÁ:

DE DADOS

85010-240

L

VAREJISTA DE MÂQUINAS,EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA
VAREJISTA DE MÁQUINAS E MATERIAIS DE COMUNICAÇAo.

OE MOVEIS COM PREOOMINANCIA DE MADEIRA,FABRICAÇAO E COMERCIO
VAREJISTA DE MÓVEIS ESCOLARES
ICOHEI:tCIOVAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO
ICOMEEtCIOVAREJISTA DE MOVEIS
ICOME1~CIOVAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO



>. REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888 _

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484

http1/www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda cavalcantl, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas daComarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou na referida sequência, foi autenticado de acordo
com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registrai no Estado da Paraíba, foi instituído pela da Lei N· 10.132, de
06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atas de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital:
ABC12345-Xl X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, endereço https:l/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME tinha posse de um documento com as mesmas
características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento
apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 061011202109:46:34 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com o Art. 1·, 10· e seus §§ 1· e 2" da
MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA
DE MORAES HINZ • ME ou ao Carlório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site lLttP-s1/autdigital.azevedobastos.not.bre informe o Código de Autenticação Digita/ ..

Esta Declaração é valida por tempo Indeterminado e está disponível para consulta em nosso site.

'Código de Autentlcaçio Digitai: 99830601210139874830-1
Il.eglslaçães Vigentes: Lei Federal n· 8.935/94, Lei Federal n· 10.40612002, Medida Provisória n· 220012001, Lei Federal n· 13.10512015, Lei Estadual n· 8.72112008, Lei Estadual n.
10.13212013e Provimento CGJ N° 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005bl d734fd941057I2d69fe6bc05b5ccd7cSba316fa984582b8c08eec3d8ded4edc96b5a8baf37c19b2c89b85bf2541fc5cac91918c4dcc8bal b3bd9abeOO5f5c19fa671886b5f7f205d541157clf
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Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Radon.llzaçlo e Slmpllneoçilo
Departamento de Realstro Empresarial e Integração REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
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~r·"''D'''~.Tr'n O RBGISTRO KM 15/12/20
PRClTO,~~.o:178298573 DB 13/12/2
117047 135. MIRB: 41105704231.
PATRICIA DB MORABS HIMZ MB

19:11 SOB MO 20178298573.
7. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:

Libartad Bogus
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DECLARAÇAo DE REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná - JUCEPAR

A Empresa PATRICIA DEMORAESHINZ,com ato constitutivo registrado
na Junta Comercial em 15/07/2004, NIRE: 41105704231 J CNPJ:
06.718.646/0001-95, estabelecido(a) na .AVENIDA BENTO MUNHOZ DA
ROCHA NETO, 4702 • DISTRITO INDUSTRIAL ATALAIA, Guarapuava - PR,
CEP: 85100-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente
instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se reenquadra da condição de
MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006.

Código do ato: 307
Descrição do Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

K~@..y.:.~ '-..l'-' Gu~rapuava ..PR, 05/10/2020

PATRIClAOEMORAE~

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/10/2020 15.38 SOB N° 0205943039.
PROTOCOLO. 205943039 DE 15/10/2020.
CÓDIGO DE VBRIFICAç!O. 12005013747. CNPJ DA SEDE. 06718646000195.
NIRE. 41105704231. COM EFEITOS DO REGISTRO EM. 05/10/2020.
PATRICIA DE MORABS 8INZ

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

....empr••afacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
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PATRICIA DE MORAES HINZ - EPP
CNPJ: 06.718.646/0001-95 -I.E: 90779504-75

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702 - INDUSTRIAL ATALAIA
GUARAPUAV AlPR

CEP: 85100-000 - FONE/FAX: 42 3035-7315
perflexmoveis@gmail.com

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

PATRICIA DE MORAES HINZ, inscrita no CNPJ/MF sob nO 06.718.646/0001-95, sediada na AV.
BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO nO 4702, Bairro INDUSTRIAL ATALAIA, na cidade de GUARAPUAVA,
Estado PARANÁ,declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI, e
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme
previsto no Artigo 40, Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

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

Guarapuava, 17 de Novembro de 2021

"~

. PATRIC~J;;HINZ-EPP
CNPJ N° 06.718.646/0001-95

ERICSON ROSA - PROCURADOR
RG: 36.513.997-X - SSP/SP

CPF: 039.418.599-43



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nadonal de de Empresas Mercantis· SINREM

Certificamosque as informaçõesabaixoconstamdos documentosamuivados
nestaJuntaComerciale são na datada sua

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Arquivamento do Ato de Inscrição
15/07/2004

ndereço Completo
venida BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, N° 4702, DISTRITO INDUSTRIAL ATALAIA-GuarapuavalPR- CEP851 00-000

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Objeto
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; MÓVEIS PLANEJADOS; MÓVEIS ESCOLARES; EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; ARTIGOS FOTOGRÁFICOS E PARA FILMAGEM;
ELETRODOMÉSTICOS; EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VíDEO; ARTIGOS DE PAPELARIA; ARTIGOS DE COLCHOARIA; FABRICAÇÃO DE
MÓVEIS COM PREDOMINÂNCIA DE MADEIRA; SERViÇOS DE ESTOFARIA; CONSERTO E REPARAÇÃO DE MÓVEIS.

Capital
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)

Porte
EPP (Empresa de Pequeno

Porte)

Ato/eventos
307/307 - REENQUADRAMENTO DE
MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

Último Arquivamento
Data
19/10/2020

Número
20205943039

Nome do Empresário: PATRICIA DE MORAES HINZ
Identidade:
77181920

CPF:
025.879.539-52
Regime de bens:
NÃO INFORMADO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 18/10/2021, às 10:12:32 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no https:llwww.empresafacil.pr.gov.br. com o código JKUNC9UX.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~[ 1IIIIJ~ll~11111111111111111111111

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral
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PATRICIA DE MORAES HINZ - EPP
CNPJ: 06.718.646/0001-95 -I.E: 90779504-75

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702 - INDUSTRIAL ATALAIA
GUARAPUAV AlPR

CEP: 85100-000 - FONE/FAX: 42 3035-7315
perflexmoveis@gmail.com

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

A empresa PATRICIA DE MORAESHINZ, inscrita no CNPJ/MFnO06.718.646/0001-95, por intermédio
do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB AS PENAUDADE
LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI, que está
legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( X ) 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 expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Guarapuava, 17 de Novembro de 2021

- "R _J

CNPJ N° 06.718.646/0001-95
ERICSON ROSA - PROCURADOR

RG: 36.513.997-X - SSP/SP
CPF: 039.418.599-43
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ROO OCASA.GRA
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 CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI, e sob
as penasda Lei, que cumpre plenamenteos 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:~GRANDE
RG:8.514.278-0

Cargo: EMPRESÁRIO

.. CNPJ .,
08.710,164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

\
i'tUA QVlRI, i23 r: • Gt:,NTRO

L85,460.000.QUErH,S DOIGUr.,ÇU .rTU
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ROORIGO CASAGRAN
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 ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/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° 008/2021/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 nO123/2006 e lei Complementar nO147/2014.

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

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

QUEDAS DO IGUAÇU 10 DE OUTUBRO DE 2021

\ NOme~~GRANDE
RG:8.514.278-0

Cargo: EMPRESÁRIO

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

r;II.e, (:ll;\m\
I 85.4ôO·O(j;; .,~!,r:'.
""'"



Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

JUCEPAR

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

PARANAií
GOVI!:ItNO DO (;$lADO

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são na data da sua

Protocolo: PRC2108243951Nome Empresarial: RODRIGOCASAGRANDE ME

Natureza Jurídica: Empresário (Individual)

Arquivamento do Ato de Inscrição
14/03/2007

Início de Atlvldade
01/04/2007

NIRE (Sede)
41106889161

CNPJ
08.710.164/0001-14

Endereço Completo
RuaQUIRI, NQ1438,TERREO,CENTRO-Quedasdo Iguaçu/PR-CEP85460-000

Obleto
COMÉRCIOVAREJISTADE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EACESSÓRIO,CAMA, MESA,BANHO,TECIDOS, CALÇADOS,BIJUTERIAS,TAPEÇARIA,
CORTINAS,ARTIGOS DEDECORAÇÃO,ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS,EQUIPAMENTOSDEÁUDIO E VIDEO, EQUIPAMENTOSE
SUPRIMENTOSDE INFORMÁTICA,MÓVEIS,ARTIGOS DE USO DOMÉSTICOS,BRINQUEDOSE ARTIGOS RECREATIVOS,MATERIAL
ESCOLAR,ARTIGOSPARAPRESENTEE MERCEARIA.

Capital
R$40.000,00 (quarentamil reais)

Porte
ME (Microempresa)

Último Arquivamento
Data
01/10/2020

Número
41901878387

Ato/eventos
002/023 - ABERTURADE FILIAL NA UF DA
SEDE

Flllal(als) nesta Unidade da Federação ou fora
1- NIRE: 41901878387
Endereço Completo
(RUACORONELGUILHERMEDE PAULA,NQ1114 ,

Nome do Empresário: RODRIGOCASAGRANDE
Identidade:
85142780
Estado civil:
SOLTEIRO(A)

Esta certidão foi
Se impressa, verificar sua

Situação
ATIVA
Status

TRANSFORMADA

3 (horário de Brasília).
hHIPS:/l'Ii'wtW.,n!pI1ItSllf~c:II.j:".gov.,br,com o código VPV20JJC.

l~m~111I111
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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 n2

8.514.278-0 SSP-PR e CPF nº 049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua
Quiri, n2 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, nQ 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 n2 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.

1

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

Cláusula Terceir . Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul - Estado do Paraná,
para o exercício e o umprimento dos d.ireitos e obrigações resultantes deste ato( ri.
de constituição. ~ ~<_

f['ffi'C~ {

\



Página 2 de 2
,

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

,\



MINIST~RIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
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Página 3 de 3

ASSINATURA ELETRONICA

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

CPF Nome

28402634915 FELlCIO POSSATO DUARTE

\
CERTIFICO O RKGISTRO EM 01/10/2020 08:40 SOB MO 41901878387.
PROTOCOLO: 20~i77481DE 28/09/2020.
CÓDIGO DE VERlflCAÇAO: 12004667042. CHPJ DA SEDE: 08710164000114
MIRE: 41106889161.,.COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2020.

RODRIGO CAS=~os IRAYUL BISCAIA

SBCUTÁlUO-GDAL
www ..-pr•••~.ci1.pr.qov.br

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



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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MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
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ASSINATURA ELETRONICA

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

CPF Nome

28402634915 FELlCIO POSSATO DUARTE

~I

\,

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/09/2020 15:13 SOB RO 20205324533.
'\PRJDTOC::O:LO:205324533 DE 23/09/2020 13:14.

'DIGO DB VERIFlCAÇio: 12004564774. RIRE: 41106889161.

RODRIGO CASAGRAHDE ~

LBAHDRO MARCOS MYSEL BISCAIA .U
SECRETÁRIO-GERAL

CORITlBA, 25/09/2020
www.empr••afacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçAode sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificaçAo.



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

IR TEREZINHA CASAGRANDE
ID~NTlDADE (número)

8,514,278-0

. rua, av, ele)

xxxxxxxxxxxxx
COOIGO00 EVENTO EVENTO

XXXXXXXXXXXXX

046

xxxxxxxxxxxxx
NOMEEMPRESARIAl.

RODRIGO CASAGRANDE ME

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

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
CERTIFIC09 RI;<'\!~A~O1;,1111: O2/ O 9/2 O1 O ,1 ;

~~!!~~~~~~7~~i8a~~'i~ó~.~itPaI201O ",i-
V, "

SEBASTIÃO MOTI A '
SECRETARIO GERAL



CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNPJ 08.710.16.-;'/0001-14

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41206658153

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

8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nQ 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com sede na Rua
Quiri, nQ 1238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000, e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nº 41206658153 em 14/03/2007, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nQ• 10.406/2002 (Código Civil) e a partir do
que dispõe a LCP 128/08, resolve alterar seu contrato social e transformar esta
Sociedade Limitada em Empresária:

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

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
capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

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

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

Quedas do Iguaçu - PR 18 de agosto de 2010.

~~v:
~CL,~" "G)\.l;)AOL ...:l...

RODRIGO CÁSAGRANDE



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

la ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASA GRANDE, brasileiro, casado sob o regime 0'G- - __
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob rf. - _
212.252. 149-04, portador da carteira de identidade RG nº. 1.395.34"e-: ~-
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Ouiri, nº 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 rP 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG tv: 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 nº 41206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato socíal 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 quitação das quotas
cedidas.

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

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RODRIGO CASA GRANDE 100.00 40.000 R$ 40.000,00-
TOTAL 100.00 40.000 R$ 40.000.00

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

CLÁUS LA QUARTA - Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que ~'
não colid com o presente instrumento.

CLÁUSULA UINTA FORO - Fica eleito o foro da coma~ de Quedas do Iguaçu-Pr
para o exercíc . e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato,
com exoresse r úncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou
venha ser.



CASA GRANDE ATACADO LTDA ME
CNPJ08.710.164/0001-14

1a AL TERAÇAO DE CONTRA TO 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 e
sucessores legais a cumpri-lo em todos os S9US tormoe.

Quedas do Iguaçu-PR, 09 de agosto de 2010

".~~~_.------._._--_ ..•_----~-'-------........_,_

ê_----- ---zj~.--------· _.~
./

-L-A-M-IR-R-o-'-a·UECASAGRANDERODRIGO CASA GRANDE

I -L:iü~TAcÕME~CiÀüjÕPARANÁ· -.---..- --- --

t AGENCIA REGIONAL DE LARANJEIRAS DO SUL
... 'O'.EiRT.IFICO'O...RE.G.Is.r.ROEM: 24/~O.8/ ..... 1.oSOB NOMERO: 20108787842 ._

. Protocolo: 1-01&78184·'2','DE24/08/2 -
Empresa:41 2 0665815 3 . __
CASAGRANDE ATACADO LTOA MI! SEBASTIÃOMOTIA

SECRETARIOGERAL

CAMAt-1AMUNICIP;l,L
a'J;:o,4,.S00 !G~U\ÇU
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CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO.

- - - --
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 jurídico SOCIEDADE
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual
se obrigam mutuamente todos os sócios:

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio que ora ingressou na sociedade integraliza neste ato
em moeda corrente do Pais a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
correspondente à 20.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

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

CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferid s a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,
em igualda e de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se
pos~as à ve a, formalizando, se r~~lizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente. \:,

CLÁUSULA SE \ A: A responsabilida~'~\d, os sócios é restrita ao valor de suas quotas, ~rl'
mas todos respon m solidariamente pela ,integralização do capital social.

" ' ,

~" 'CAMAi"(AMUNIC!P~h
.\ Q'JE.O<.\,S oe" 181.,;,'\0,,,,,,)
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CJ i'j~ÊRE-Cõ~T"ORIGINAL_.""'~.,.,-- --/



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMP_RESÁRIQ Fls. Q2

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

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros, sucessores e o incapaz. Não
sendo 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 crimi I, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporaria ente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou uborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema finan eiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra,,\ relações de consum ,fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA Q!JINTA: Fica eleito o oro de Quedas do Iguaçu - Pr. para
qualquer ação fundada ri~~.t,.econtrato.

CAMAnA MUNICIPoPL.
Q;J~Q<.\,S oc !G~;,~\CU

,/2 r ii "~ ........:- ....,----- _...",._-
C')NFí:R; CO:·~ORIGINAL
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO Fls..03

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

Quedas do Iguaçu, 09 de dezembro de 2009.

_ ~\ __ \\_.L..' _.t_........_:::.__I.:_____ '-- .._. __..__ _.._--l.-lj.L../._..:_j(t_;_;/.\.=-~-.;;::_-..~._ -. _ ~ -,-- _\ \.~:<>'",±(> (~)''-vy 'Í/v'--'.__ ~ _I "" ___ ..

RodrigoCasagrande Lamir Roque Casagrande

CAMARA MUNICIPP L
QUEQAS 00 IGU/\ÇU
-l..l.J_!.LfdY...l!.

C'''NFER~ COMORIGINAL- .. I:--u~._.-_ =._
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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: ... .. .. ... -~ -_ ... ..

Iml.)
CLEONIR TEREZINHA CASAGRANDE

18/04/1986
IDENTIDADE In~moro)

8.514.278-0
Imlllor

SSP
IMANCIPADO po" ('orml d. emanclplç:lo . lom.nt. no c.. o d. menor)

XXXXXX)()()()()()()(

NA (LOGRADOURO. rua, IY. etc)

RUA QUIRI

APTO. 01

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
NOMEEMPRUAIUAL

RODRIGOCASAGRANDE- ME
Irul,IV, ... )

RUAQUIRI

478'1400

COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,
CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇAo, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS,EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA,MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MATERIAL ~SCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTEE
MERCEARIA,

Allvl~I~1P~n.lpll

I\tll/ldlelo ... unclina
4782201
4789001

DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA LJF

xxxxxxxxxxxxx

111111111111111111
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e ComérCio Exterior
• Secretaria de Comércio e SelVlços

• ('epartamento Nacional de Registro do ComérCio REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO

ID!NTlDAD. (número)

8.514.278-0 PR

85.460-000

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.
CAMA. MESA, BANHO,TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMI:STICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E
MERCEARIA. CAMAnA MUNIC~~~L.

Q' 1'··n..:·SO"'" 1r;IJ,.\> ....~j;..,:i:~_':""", -"_.' ...

A2: I J.L.!,_4.};_{.-.:~~~~~O:IGI::~~
xxxxxxxxxxxxx

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



I (COmplelOsem IbrlJvlatu'll)

(•• cando)

BRASILEIRO

CASAGRANDE TEREZINHA CASAGRANDE
IDENTIDADE numero

8.514.278-0 SSP
POR (forme de ...IOmenle no caso de menor)

NA ... rUI, IV. ele,)

ICEP
I
! 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:

00 ATO

INSCRIÇAO

BAIRRO I DISTRITO CEP

85460-000CENTRO

DO IGUAÇU

VALOR 00 CAPITAL (per .,Ionso)

(VINTE MIL REAIS)

DE ARTIGOS DE USO DOMtSTICO.

4759-8/99

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

COMtRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS.
COMtRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS.
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQU1PAMENTOS DE ÁUDIO E VíDEO.

OESEDEOU OE flUAL DE OUTRA
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ANEXO II

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:
J J ALBERTI E elA LTDA 82.203.845/0001-49
Endereço:
Av Taruma 1833, Centro Quedasdo Iguaçu - PR
Nomepara Çontato: Telefone:
JACIR JOSE ALBERT! 463532-1258
Fax: E-mail:

N° Conta-Corrente: (6.676-1) I Banco: (Brasil) Agência: (2507)

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

Apresentamosnossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados,sendo:

Item/ Discriminação dos Produtos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo / Materiais MARCA Unitário R$ Total do Item
nO R$

Poltrona para auditório
com assento retrátil,
MODELO 12011, em
tecido acetinado, na cor
Azul Marinho, com
bordado no encosto,
contendo as seguintes
especificações: /

1 83 Unido - Espuma injetada de 60 ./
mm; / CAVALETTI R$ 849,00 R$ 70.467,00
- Encosto alto de 65 cm;

\- Profundidade do assento
de 46 cm;

,/ ,!
- Ijtrgura do assento de
48 cm;
- Alt"'5a total da poltrona I-,
de 99 cm. \

Av. Tarumã, 183 - ala 01 - Centro - Fone/Fax (46) 3532-1258 - Quedas do Iguaçu - Pr
E-Ma: vendas@consermaq.com -.htlp://www.consermaq.com \



R$ 70.467,00 IIVALOR GLOBAL
PROPOSTAR$

Informações Complementares:

Forma de Retirada, Prazo e Emconformidade com o disposto no item 3 do edital.Localde EntreQa:
Formade Pagamento: Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.
Prazo de Validade da 60 (sessenta) dias, apósa abertura da proposta de preços.Proposta:

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

182.203.845/0001-491
J. J. ALBERTI

Quedasdo Iguaçu - PR,15 de Novembrode 2021.

Av. Tarumã, 183 -Sala 01 Centro - Fone/Fax (46) 3532-1258 - Quedas do Iguaçu - Pr
E-Mail: vendasconserma.com-hI1P:/~ ... 1onsermaq.com

~ c/I!ij

Assinatura
Nome:
Rg:
Cargo:

\
AVTARUM 1 33

CENTRO - CEP: . 0-000LQUEDAS DO IGUAÇU PR_j
JA IR JOSÉ ALBERT!
'. 66.510-5/SSP-PR
SÓCIO/ADMINISTRADOR

/
.. - ._--' ------ -----
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS Revisão:
20/10/2021

ESTRUTURA

- Parte inferior com chapa para a fixação ao piso fabricadaem chapa de aço NBR 6658 com 4,25mm de espessura.
- Estruturade sustentação da cadeira fabricada em tubo de aço SAE 1010/1020oblongo 16x30mm e 1,90mmde espessurade
parede.
- Suporte de apoio do assento fabricado em tubo de aço SAE 1010/1020 oblongo 16x30 mm e 1,20 mm de espessura de
parede.
- Batente do assento fabricado em aço SAE1213 redondocom 10,00mm de diâmetro fixado na estrutura por processode solda
MIG.
- Buchade giro do assento fabricado em tubo de aço industrial SAE 1010/1020 redondo 19,05 mm de diâmetro com 1,90mm de
espessurade parede.
- Suporte de fixação do encosto fabricado em chapa de aço NBR 6658 com 3,75 mm de espessura uma de cada lado do
encosto.
- Componentesmetálicos são unidos por solda do tipo MIG, formando um conjunto para posterior montagempor parafusos.
- Mecanismobasculante com retorno automático do assento por contrapesocom auxílio do usuário.

ACABAMENTO

- Os componentesmetálicos pintados possuem tratamento de superfície através de banho nanocerâmico por spray, executado
em linha continua automática, sem uso de produtos cloradas para desengraxe, e com posterior tratamento de efluentes, de
acordo com as normas ambientais vigentes, proporcionandomelhor proteçãocontra corrosão e excelente ancoragemda tinta.
- A tinta utilizada para a pintura é em pó, do tipo híbrida (poliéster - epóxi), garantindo resistência a radiação e resistência
química, W-e:p, atendendo norma Europeia RoHS, isenta de metais pesados, nas cores disponíveis para linha, com camada
média de 60 mícrons de espessura. Todas as peças são curadas em estufa com esteira de movimentação contínua à
temperaturade 2000 C.
- No caso de fixação em piso de concreto, mesmo que este tenha revestimentosintético ou não, são utilizadas buchas plásticas
e parafusosauto-atarraxantesespeciais para concreto, com tratamento de superfície para não oxidar.

DIMENSÕES APROXIMADAS

Altura Total da Cadeira: -
ProfundidadeTotal da Cadeira: -
LarguraTotal da Cadeira Individual: 635 mm
Larguratotal de 2 Poltronas Interc~das: 1200mm
ExtensãoVertical do Encosto: 605 mm
Largurado Encosto:4 mm
ProfundidadeSuperfície
Largurado Assento: 485 m
Altura do Assento: 465 mm Imagem meramente ilustrativa

\

\



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS,
Revisão:

20/10/2021

MODELO: Poltrona Auditório Retrátll, Encosto Presidente, Braços Intercalado e sem Prancheta - Estrutura Preta

ENCOSTO

- Encosto fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14 mm de espessura.
Possui curvatura anatómica no encosto de forma à permitir a acomodação das regiões dorsal e lombar, adaptando-semelhor à
coluna vertebral.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m3 com 60 mm de espessura média.
- Revestimento do encosto em Poliéster fixado por grampos com acabamento zincado.
- Contra capa do encosto injetada em polipropileno copollmero texturizado na cor preta, montadas por parafusos, auxiliando em
futuras manutenções.
- A fixação do encosto na estrutura é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo flangeado com trava mecânica
no flange, na bitola ~"x 20 fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
Nota: Verificar cores disponiveis para os revestimentos na cartela de cores da linha.

ASSENTO

- Assento fabricado em compensado multilaminado resinado, moldado anatomicamente a quente com 14mm de espessura.
Possui curvatura na parte frontal do assento para evitar o estrangulamento na corrente sanguínea.
- Espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, Isento de CFC, com densidade
controlada de 45 a 55 Kg/m3 com 60mm de espessura média.
- Revestimento em Poliéster fixado na madeira por grampos com acabamento zincado. Acabamento das bordas com perfil de
PVC fixado por grampos com acabamento zincado.
- Mecanismo basculante do assento fabricado em chapa de aço SAE 1020 com de 3 mm de espessura soldado em pino
fabricado em aço SAE1213 redondo com 10,00mm de diâmetro, fixado em cada lado do assento.
- Batentes do final de curso do assento retrátil em Poliamida6.0 na cor preta.
- A fixação do assento no mecanismo basculante do assento é feita com parafusos sextavados Grau 5 SAE J429 do tipo
flangeado com trava mecânica no flange, na bitola ~"x 20fpp e porcas de garra encravadas e rebitadas na madeira.
- A fixação do conjunto assento e mecanismo basculante do assento na estrutura é feito por encaixe na bucha de giro da
estrutura.
Nota: Verificar cores dísponívels para os revestimentos na cartela de cores da linha.

BRAÇOS

- Montadas em sequência com os apoia braços intercalados.
- Apoia Braço sem prancheta injetados em Poliuretano Texturizado Integral Skin, sobre alma plástica injetada em poliamida 6.6
com 30% de reforç de fibra de vidro.
- A fixação do apoi braços na estrutura é feita com parafusos máquina Phillips na bitola X"x 20 fpp e porcas flangeada
ranhurada na bitola X' 20 fpp fixadas sob pressão na alma plástica.

LATERAL
\

- Lateral com a parte central fab ada em compensado multilaminado resinado, mobado a quente com 10mm de espessura.
- Revestimento em Poliéster fixad ar grampos c m acabamento zincado. \

\
\
I.
"

\
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DETALHADAS Revisão:
20/10/2021

Documentos que podem ser disponibilizados· cópias simples (sem autenticação), por e·mail:

• Laudo Técnico emitido por Ergonomista, Médico do Trabalho ou Engenheiro de Segurança do Trabalho, conforme
Norma Regulamentadora NR 17, indicando quais requisitos da Norma o Produto atende. Deve possuir também, a
Documentaçãocomprobatóriae respectivaassinatura do profissional responsável pela Análise Técnica e emissão do
Documentosupracitado;

• Termo de Garantiade 6 (seis) anos contradefeitos de fabricaçãona estruturametálica, emitido pelo fabricante;

• Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 10443/2008 - Tintas e Vernizes -
Determinaçãoda Espessura da Película Seca sobre Superfícies Rugosas - Emitido por laboratório acreditado pelo
INMETRO;

• Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidadecom a NormaABNT NBR 8094:1983 - Corrosão por Exposiçãoà
Névoa Salina, de no mínimo 500 horas, avaliando:ABNT NBR 5841/2015 - Determinaçãodo Grau de Empolamento
de Superfícies Pintadas, com ResultadoFinal: dO/tO;e, ABNT NBR ISO 4628-3/2015 - Tintas e Vernizes - Avaliação
do Grau de Enferrujamento,com ResultadoFinal: RiO- Emitidopor laboratórioacreditadopelo INMETRO;

• Relatório de Ensaio elou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8537/2015 - Espuma flexível de
poliuretano- Determinaçãoda Densidade;

• Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 8619/2015 - Espuma flexível de
poliuretano- Determinaçãoda Resiliência;

• Relatório de Ensaio e/ou Laudo de Conformidade com a Norma ABNT NBR 9178/2015 - Espuma flexível de
poliuretano- Determinaçãodas Característicasde Queima.

\

------ ---



PATRICIA DE MORAES HINZ - EPP
CNPJ: 06.718.646/0001-95 -I.E: 90779504-75

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702 -INDUSTRIAL ATALAIA
GUARAPUAV AlPR

CEP: 85100-000 - FONE/FAX: 42 3035-7315
perflexmoveis@gmail.com

PROPOSTADEPREÇOS

REF.:PREGÃOPRESENCIALN!! 008/2021/CMVQI

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃOPRESENCIALN!!
008/2021/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados, sendo:

Lote Qtde. Tipo Discriminaçãodos Produtos I Marca
nO Materiais

Valor TotalValor
Unitário

01 83 Unido Poltrona para auditório com assento PERFLEX
retrátil, em tecido acetinado, na cor MOO.
Azul Marinho, com bordado no AUD-112
encosto, contendo as seguintes
especificações mínimas:
- Espuma injetada de no mínimo 50
mm;
- Encosto alto de no mínimo 60 cm;
- Profundidade do assento de no
mínimo 45 cm;
- Largura do assento de no mínimo
48 cm;
- Altura total da poltrona de no
mínimo 96 cm.

R$ 869,00 R$ 72.127,00

OBS:o bordado será o Brasão do
Município, com descrições, em
tamanho de 15x15cm, conforme
imagem - ANEXOEXTRAI - DO
PRESENTEEDITAL

08S: A arte do bordado será
fornecida a proponente
vencedora.

Valor total da Proposta: R$ 72.127,00(Setenta e dois mil cento e vinte e sete rea\s.)

Decaran;os que o~ p~eçosapr_esentados_na proposta incluem todos os custos." despes6, tais como:~
cust duetos e indiretos, tributos incidentes, taxa de adnurustração, serviços, encargos sociais,

~ \ 1
~ -~ \

\

\



trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
edital e seus Anexos.

PRAZOS

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

Forma de Retirada, Prazo e Local de Entrega: até 10 (dez) dias úteis, contados a partir do 10(primeiro)
dia útil seguinte a data de aceite pela contratada da autorização para entrega, devendo os mesmos
serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua
das Palmeiras, 1254,Praça dos Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

o prazo de garantia é de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou execução,
contados a partir da data de entrega, emissão da nota fiscal

Forma de Pagamento: 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 e demais informações em
conformidade com o disposto no item 21 do edital.

Sevencedorada Licitação,assinará o contrato, na qualidade de representante legal a Senhora:
PATRICIADEMORAESHINZ
RGN°7.718.192-0
CPFN°025.879.539-52

DadosBancários,a fim de agilizar os possíveispagamentos:
Banco:Sicredi
Agencia:0703
Conta Corrente:78237-8

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIALN° 008/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

Guarapuava, 17de Novembro de 2021

4702

- PR _j &~
PACiADEM~RAESHINZ-EPP

CNPJN° 06.718.646/0001-95
ERICSON ROSA - PROCURADOR

RG: 36.513.997-X - SSP/SP
CPF:039.418.599-43

\
\
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Auditorios

Poltrona para auditório com assento retrátil, em tecido acetinado, na cor Azul Marinho,
com bordado no encosto, contendo as seguintes especificações mínimas:
- Espuma injetada: 50 mm; V'
- Encosto alto: 60 cm;/' /
- Profundidade do assento: 45 cm;
- Largura do assento: 48 cm;/' /
- Altura total da poltrona: 96 cm.

\
\t,
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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

PROPOSTADEPREÇOSREF.: PREGÃOPRESENCIALNO008/2021/CMVQI

Id t'fi - d L' 't ten Ilcaçao a ICI an e:
Nomeda Licitante: RODRIGOCASAGRANDE CNPJ/MF:08.710.164/0001-64

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: rodrigo_ksinha@hotmail.com

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIALNO008/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item I Discriminação dos V. Máximo V. Máximo
Lote Qtde. Tipo Produtos I Materiais MARCA Unitário Total do
nO R$ Item R$

Poltrona para auditório com
assento retrátil, modelo
POLTRONA PRESIDENTE
CONFORTO, em tecido
acetinado, na cor Azul
Marinho, com bordado no
encosto, contendo as
seguintes especificações: PETHIFLEX 800,00 66.400,00

1 83 Unido - Espuma injetada de
50 mm/ /
- Encosto alto de 63 cm
- Profy.ndidade do assento
de 47 'cm
- L~ura do assento de
51 cm
~ura total da poltrona de

~8 cm.

VALORGLOBALDA PROPOSTA. R$ 66.400,00

Emconformidade com o disposto no item 3 do edital.

Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

60 (sessenta) dias, apósa abertura da proposta de preços.



RODRIGO CASAGRAND
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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

QUEDAS DO IGUAÇU 10 DE OUTUBRO DE 2021

N : RODRIGO CASAGRANDE
RG: 8.514.278-0

Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ .,
08.71 O,'~64/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

RUAQUIRI,123S·CE1URO
L85.460.000 ·QUEDAS DOIGUAÇU·PU

; \
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ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTOA
CNPJ: 34.832.381/0001-97

FONE (55) 997152300

I CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR
PREGÃO PRESENCIAL 08/2021
DATA: 17/11/2021

DADOS PARA CADASTRO
RAZÃo SOCIAL: ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTOA

CNPJ: 34.832.381/0001-97
NOME FANTASIA: ESCOLARES

ENDEREÇO: RUA FREDERICOWILLlG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RS
FONDE: (55) 997152300

E-MAIL: ESCOLARESTRESDEMAIO@GMAIL.COM
CONTA: 12509-8 AGENCIA: 0306 BANCO: SICREDI

Item (.)\J. Descricão 'lan.:al \ alor \ alor lotai
"odeio l nitário

01 R$ 73.870,0083 Poltrona para auditório com assento retrátil, REIFLEX R$ 890,00
..."'" +...,.irln .:.,....+in~rln n.:. "",._.-0· .• __ ~ -__ ••. , .• _ PRFSIDFNTF

Azul Marinho, com bordado no encosto,
contendo as seguintes especificações
mínimas: - Espuma injetada de no
mínimo 50 mm; - Encosto alto de no
mfnimo 60 cm - ProfUfld1dade do assento
de no mínimo 45 cm; - Largura do assento
de no mínimo 48 cm;
- Altura total da poltrona de no mínimo 96
cm.
OBS: o bordado será o Brasão do
Município, com descrições, em
tamanho de 15x15cm, conforme imagem
- ANEXO EXTRA I - DO
PRESENTE EDITAL OBS: A arte do
bordado será fornecida a proponente
vencedora.

c"".........."3 ~o Dof-i~rI~ Dr"'3~"" o I """'''31 rio 1:,...._...O,.,"3. Cm ,..""""F"".........irl"3r1o ,.."""'" "" ,",i,..n",,""""'"""""_;"0""' ., ri"" orli~1......,.-•• "" ""'__ .~' -.._.__ ~,_"'" _f''''f_~U. _ ...,.-,•••.....u- _ W.'. __ f_""',",,"""""" .,- _ ••• - _ ~I.

Formade Pagamento: Emconformidade com o disposto no item 21 do edital.
Prazode Validadeda Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.
Proponho-mea fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI e concordando
com todas as especifICações contidas no mesmo.

Nos preços propostos estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incid ncias, diretos
e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a naturez que recaiam
sobre o fornecimento do objeto da presente licitação, inclusive o frete, a carga e descarga, que
ocorrerão também por nossa conta e risco.
Declara conhecer os termos do instrumento convocatório, estar ciente de que, neste ato, deverá
estar regular perante a Seguridade Social (tNSS) e FGTS, obríqações sociais é trabalhistas, bem
assim, atender a todas as demais exigênCiasde habilitaÇ30que rege a presente IICltaÇ30e seus
anexos integrantes, mantendo todas as condições até o término do Muro contrato.
Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo
desistência após a fase de habilitação, na forma da lei do srt. 43, § 6°, da Lei nO8.666/93, c
suas alterações.
Concordamos com todas as exigências do Edital

•

•

•

•

RUA FREDERICOWILLlG, 255 - TRÊS DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE DO SUL
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••
ESCOLARES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

CNPJ: 34.832.381/0001-97
FONE (55) 997152300

r
S DE MAIO, 17DE NOVEMBRO DE 2021.

r= 2 38110001-971
I34.83.. omércio de Moveis Ltda
Escolares Ind.ustna ~ C 255 Distrito Industri:Jal
Rua Frederico Wilhg, , .LCEP: 98.910-000 ITrês de Maio .

RUA FREDERICOWILLlG, 255 - TR~S DE MAIO - CEP: 98.910-000 - RIO GRANDE DO SUL



RODRIGO CASAGRANDIE
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° 008/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), 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 10 DE OUTUBRO DE 2021

NOOIe:r;{;i;J. CASAGRMlDE
.1

'('-li
\rWRG: 8.514.278-0

Cargo: EMPRESÁRIO

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

RUAQUIRI, 1238· CENTRO
L85.460.000 ·QUEDAS00 IGUAÇU·PR..J

I
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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

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2021/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ
declara(o), sob as penas da Lei, e para os fins previstos noArtigo 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 10 DE OUTUBRO DE 2021

RG: 8.514.278-0
cargo: EMPRESÁRIO
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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 nQ

8.514.278-0 SSP-PR e CPF nQ 049.421.899-18, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nQ 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 nQ 1.244.713-2-SSP/PR, residente e domiciliado à Av.
Tarumã, nQ 1745, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná,
Empresário individual, sob o nome empresarial RODRIGO CASAGRANDE com
sede na Rua Quiri, nQ 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 nQ 01,
localizada na Rua Coronel Guilherme de Paula, nQ 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.
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Cláusula Segunda: Ficam inalteradas as demais cláusulas do Instrumento
Constitutivo e alteração que não colidem com as disposições do presente
dispositivo.

Cláusula Tercei : Fica eleito o foro de Laranjeiras do Sul- Estado do Paraná. \i'~"
para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato ~,
de constituição. "

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



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

------- --
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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:
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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 VBRIFICAÇAo: 12004667042. CNPJ DA SEDE: 08710164000114.
NIRE: 41106889161. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 28/09/2020~(;...-..."....._~
RODRIGO CASAGlUIlmE

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL

www.empr••afacil.pr.qov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaÇao de sua autentici
informando seus respectivos códigos de verificaçao.
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