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

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

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

REQUISIÇÃO

Senhor Presidente:

De: DIRETORIA GERAL

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 09/04/2018.

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização para
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de papel e plástico para plastificação devendo os mesmos serem adquiridos em
conformidade com as quantidades e especificações constantes na documentação em anexo.

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

o custo estimado, importará em um valor global aproximado de R$ 78.100,00 (setenta e oito
mil e cem reais).

Cordialmente,

Diretor Geral



AQUISIÇÃO DE PAPEL E PLATICO

Lote Item Valores R$

n° n°
Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos / Materiais Unitário / Total do Item

1 1 250 ex.
Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g/rn2, caixa com 268,00 67.000,00
5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para plastificação,

2 2 150 Unido superficie lisa, acabamento brilhante, tamanho RG, 74,00 11.100,00
11 5crnx005mm bonina com 60 metros.

Valor Máximo Global Estimado R$: 78.100,00



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACV PARANÁ

oro nO 046/2018

Prezado(s)Senhor(es):

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

Qtde. Tipo Produto(s) I Serviço(s)
250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g/m2, caixa com

5.000 folhas.
150 Unido Bonina de plástico em polietilenopara plastificação, superfície

lisa, acabamento brilhante, tamanho RG, 11,5cmx005mm,
bonina com 60 metros.

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

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

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

Atenciosamente,

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



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGyAÇU PARANÁ

oro nO047/2018

Prezado(s)Senhor(es):

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

Qtde. Tipo Produto(s) / ServiçO(sl
250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g/m2, caixa com

5.000 folhas.
150 Unido Bonina de plástico em polietilenopara plastificação, superficie

lisa, acabamento brilhante, tamanho RG, 11,5crnx005mm,
bonina com 60 metros.

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

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

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

Atenciosamente,
~,

A Empresa:
ILDATEREZINHACIBULSKI
Quedas do 19uaçu- Paraná



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

1oro nO048/2018 Quedas do Iguaçu, 02 de março de 2018.1

Prezado(s) Senhor(es):

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

Qtde. Tipo Produto(S) / Servico(s)
250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g/m2, caixa com

5.000 folhas.
150 Unido Bonina de plástico em polietileno para plastificação, superfície

lisa, acabamento brilhante, tamanho RG, 11,5crnx005mm,
bonina com 60 metros.

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

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

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

Atenciosamente,

A Empresa:
INFOQUEDASINFORMÁTICALTDA
Quedas do lguaçu - Paraná



M. L. KURATKOVSKI & elA LTDAME
CNPJ:10.445.693/000180 CCE 9046021247

046.3532-J 612/999 J 6-7273
graficagbf@hotmail.com
R"a Baobós, 515 - Centro

85460-000 - Quedas do !guaçu - PR

ORÇAMENTO DE PREÇO

A
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu - PR.

Prezados Senhores,

Apresentamos nosso orçamento para fornecimento dos objetos abaixo discriminados.

ITEM QTD UN DESCRiÇÃO DOS PRODUTOS VALOR VALOR
UNIT. TOTAL

1 250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g/m2, 260,00 65.000,00
caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para plastificação,

2 150 Und. superfície lisa, acabamento brilhante, tamanho RG, 69,00 10.350,00
11,5cmx005mm , bonina com 60 metros.

o VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO É DE R$ 75.350,00.

Validade da Proposta é de 30 (DIAS).

Demais condições em conformidade com o contido ofício recebido.

Quedas do Iguaçu-PR, 08 de Março de 2018.

D'M.AS KURATKO..VSK'(yt.

A proP~'etá ~o '~
._ ..Á' . ~/
I 'l)1,.'iV



Na Cia Papelaria você tem ótimos descontos
na compra do seu material, confira na loja.

--::: .:><::;::;; ,J
Cla Decor e Papelaria

Rua Juazeiro, 1186·Centro - Em frente ao Bradesco
Fone (46)3532·3232

.Cârnara municipal de Quedas do Iguaçu

Cnpj/mf: 01.454.843/0001-36

Rua Palmeiras n2 1254

Quedas do Iguaçu

Orçamento

Qtde tipo Produto(s)1 serviços Valor
250 cx Papel branco, tamanho A4 210x297mm 75/m R$ 269,00

caixa com 5.000 folhas.
150 Unido Bobina de plástico em polietileno para R$ 75,00

plastificar, superfície lisa, acabamento
brilhante, RG 11,5cmx005mm, bobina com 60
metros.

Carimbo

Rua.iuaz: <:. .,~; ';:'tltroL 85,460·000· t.;;:..Il .... " ~ú iguaçu PR J.



, tAt-foQJA.eG(as
INFORMÁTICA

CNPJ/MF N° 03.629.033/0001-93 - INSC. EST. N° 90205871.()2 - INSC. MUN. N° 20.00.00.006

ORÇAMENTO

A
CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇU - PR.
REF.:SOLICITAÇÃODE ORÇAMENTO.

PrezadosSenhores,

Apresentamose submetemos a apreciaçãode VossaSenhoria, nosso orçamento para possívelfornecimento dos
produtos abaixodiscriminados, sendo:

Item nO Qtde. Tipo Obietos Orçados Valor Unitário R$ Valor Total R$
Papel branco, tamanho A4,

01 250 Cx. 210x297mm 75g/m2, caixa com 5.000 275,00 68.750,00
folhas.
Bonina de plástico em polietileno para
plastificação, superfícielisa, acabamento

02 150 Unido brilhante, tamanho RG, 78,00 11.700,00
11,5cmx005mm, bonina com 60
metros.

Valor Global do Orçamento e de R$ 80.450,00
Forma de retirada: até 31/12/2018.
Prazode pagamento: 05 (cinco)dias.
Prazode validadedo orçamento: 30 (trinta) dias.

Quedas do Iguaçu, 16de março de 2018.

/,1, C '. . <U"-ii l- & ~.
t' ~r~" CNPJ .,
03.629.033/0001·'3

INFO QUEDAS
INFORMATICA lTDA· ME

RUI OUI,UI-Centro
115.45 ...... '., ... 4. ,.uç. ·,U-



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

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

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

De: DEPTO. DE CONTABILIDADE.

Para: GABINETE DO PRESIDENTE.

Data: 11/04/2018.

Senhor Presidente:

Em atenção a Vossa solicitação, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar os pagamentos das obrigações decorrentes da contratação
de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades de papel e plástico para plastificação e serão efetuados através da seguinte
Dotação Orçamentária:

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

Cordialmente,

41/ltA-,te" ~1(lV\
FKANCIELI DISNER
CRC/PR 062753/0-9



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

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

MODALIDADE: PREGÃOPRESENCIAL
ENTIDADEPROMOTORA:CÂMARAMUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU -

PARANÁ

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

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada,em conformidade com a efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMADERETIRADA, PRAZOELOCALDEENTREGA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega does) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DAABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia .. de .... de 2018 às ..h..min. na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná. no endereço acima
mencionado. de acordo com a legislação explicita no preâmbulO deste Edital.

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



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172
85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

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

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

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PR~OS
CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/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 HABILITA_ç_ÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/MF:

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos



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 apresentação conjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.

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

referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentados por meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS (ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 1o (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificações does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does) objeto(s)
proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênciadesde que devidamente justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismos após a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega does) objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como tal o prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob 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 declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.9 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
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13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 OPregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
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constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, e/ou prova de inscrição no Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e, no caso de recusa ou impossibilidade,
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de participação de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte, nos termos da Lei Complementar nO123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar nO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDEHABILITAÇÃO (ENVELOPEN0 2).
9.1 Oenvelope "nocumentos de Habilitaçãon deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXOIV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXOV deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

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

II) QUANTOÀ REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
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menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismos a partir da terceira casadecimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lancesverbais, quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescente de valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação,
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, para execução e/ou fornecimento does)
objeto(s) condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA 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
"Documentosde Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
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
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ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologação e contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenas dos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 40 do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas 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 condicões contratuais. os acréscimos ou
supressõesQuese fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação. até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/1212018. iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DOPREÇOMÁXIMO.
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17.1 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MAXIMO 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 expresso da
proponente contratada.

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

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

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

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

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

24 DAS SANÇÕESADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
instruções fornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
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-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
III) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do 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.
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25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentação da Propostade Preços;
ANEXO III - Modelo de Declaraçãode Enquadramento na condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelo de Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelo de Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelo de Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modelo da Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, .. de ..... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

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

1 - INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO... /2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos I V. Máximo V. Máximo Total
nO Materiais Unitário RS do Item RS
1 250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm

268,00 67.000,0075q/m2, caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para

2 150 Unido plastificação, superfície lisa, acabamento
74,00 11.100,00brilhante, tamanho RG, 11,5cmx005mm,

bonina com 60 metros.

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

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

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais).

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

Quedasdo Iguaçu, .. de ..... de 2018.

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO P/ APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

N° Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (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 ... /2018/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

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

com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para plastificação,

2 150 Unido superfície lisa, acabamento
brilhante, tamanho RG,
11,5cmx005mm, bonina com
60 metros.

I
VALOR GLOBAL DAI
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

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

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

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO III

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

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

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

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
Complementar nO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo: _

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

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

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

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

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

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

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

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

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

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

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

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

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

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

._---_. __ ..__ .__ .__ ..__._---_. __ ..._._---
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

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

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

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo: --_ ..._ .._ ....._._._._-_. __ ..-
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

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

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

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no
CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Rua das Palmeiras, 1254, Cep.:
85.460-000, Praça dos Três Poderes,Centro, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, neste ato devidamente representado pelo seu Presidente em pleno exercício de
seu mandato e funções, o srO Eleandro da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula
de Identidade sob Rg. nO 7.583.384-9/SSP-PRe do CPF/MF sob nO 035.935.279-01,
residente e domiciliado sito a Rua Marapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim
Floresta, 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 ... /2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO .../2018/CMVQI, sendo:

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

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

caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para
plastificação, superfície

2 150 Unido lisa, acabamento
brilhante, tamanho RG,
11,5cmx005mm, bonina
com 60 metros.

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

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

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

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.
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As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientes do
Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

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

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

A retirada do(s) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

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

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

O presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os princípios
gerais dos contratos e as disposições de direito privado, contidos na Lei Federal 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 do(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sanções regulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

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

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

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

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

d) Manter, durante a execução do contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.
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cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e 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-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

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

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

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

.. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa, solicitamos a
VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a 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
esclarecimentose retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações
adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.



PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 04/2018.
Pregão n° 004/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

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

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

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

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

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

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

~MarcOSVinicius Tombini Munam
Advogado - OAB/PR 57.459



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

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

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

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

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

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

Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520/02, destina
se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a
contratação. O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situa7 na hipótese.

Marcos Vinicius Tombini Munaro 2
AdVOgado - OAB/PR 57.459



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

3. CONCLUSÃO

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

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

Quedas do Iguaçu, 16 de abril de 2018.

Marcos Vinícius Tombi i Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459

ft/
Marcos Vinicius Tombini Munaro

AdvOgado - OABJPR 57.469
3
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PROCESSOADMNISTRATIVO NO004/2018
EDITAL N° 004/2018/CMVQI

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

PARANÁ

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público que às 09hOOmin do dia 02 de maio de 2018, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação do(s) objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reqer-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada do(s) objeto(s) se dará de forma parcelada,em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdo(s)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega do(s) objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 2°,
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 02 de maio de 2018 às 09hOOmin. na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iquacu. Estado do Paraná. no endereco acima
mencionado. de acordo com a legislação explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
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qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

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

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

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO004/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

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

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇAO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

7.5 Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos



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

referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símüe.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificacões does)
objeto(s) e demais informacões técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does) objeto(s)
proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênCiadesde que devidamente justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedênciado(s) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação do(s) objeto(s)
proposto(s);
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa
inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
8.9 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo

p
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constante do ANEXO III deste Edital, devendo a mesma estar acompanhada pela Certidão Simplificada
expedida pela Junta Comercial, e/ou prova de inscricão no Regime Especial Unificado de Arrecadacão de
Tributos e Contribuições - Simples Nacional, que comprove a çondicão de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples. o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.9.1 A Declaração especificada no subitem 8.9. ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação. não será motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva. ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.10 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte. e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte que tenha sido classificada com valor de lance até S%
(cinco por cento) acima do menor lance. será aberta a oportunidade para que a microempresa ou empresa
de pequeno porte melhor classificada formule lance melhor e. no caso de recusa ou impossibilidade.
proceder-se-á de igual forma com as demais microempresas ou empresas de pequeno porte classificadas
sucessivamente.
8.11 Em caso de ocorrência de participacão de licitante que tenha a condição de microempresa ou de
pequeno porte. nos termos da Lei Complementar nO123. de 14/12/2006. alterada pela Lei Complementar nO
147. de 07/08/2014. serão adotados os seguintes procedimentos:
8.12 Será assegurada. como critério de desempate. preferência de contratação para as microempresase
empresas de pequeno porte. entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até S% (cinco por cento)
superiores à proposta mais bem classificada.

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

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

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

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

9.3 Osdocumentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos deverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em que o proponente for declaradovencedor do certame, prorrogáveiSpor igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou positivascom efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.

,~
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10.4 No caso de representação por procuração. o mandato deverá ser passado. preferencialmente. por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Em ambos os casos. o mandato deverá conter expressamenteoutorga de poderes para. na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em
nome da licitante.
10.5 No caso de representacão por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representacão (contrato social. estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

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

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

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

14 DA ETAPADE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃODA LICITANTE VENCEDORAEADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
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ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does)objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponentevencedoradeveráapresentar.no prazode até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do preqão. sua proposta adequadaao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) paracadaitem 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 síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual
poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo
devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, 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 cláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondiçõesda primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizerCem)necessáriaCs)para o(s) objeto(s) da presente licitacão, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DO PREÇOMÁXIMO.

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

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

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

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

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

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
Inciso II e seus Parágrafos, da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) serMão) 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 apresentacão correta da(s) Notaes) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da
comprovação de gue a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as
respectivasCertidõesde Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aquelesde filiais ou da matriz.

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

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 PoderPúblicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

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

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

?" Quedasdo Iguaçu, 17 de abril de 2018.
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ANEXOI

TERMODEREFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIALN° 004/2018/CMVQI

1 - INTRODUÇÃOE BASELEGAL.

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

2 - NECESSIDADESEJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕESDOSOBlETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação, devendo os
mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificaçõesconstantes no presente termo e demais
condiçõesconstantes no PREGÃOPRESENCIALNO004/2018/CMVQI e seus anexos, sendo:

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

1 250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 268,00 67.000,0075g/m2, caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para

2 150 Unido plastificação, superfície lisa, acabamento 74,00 11.100,00brilhante, tamanho RG, l1,5cmx005mm,
bonina com 60 metros.

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 CONTRATANTEdecorrente deste procedimento.

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

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
78.100,00 (setenta e oito mil e cem reais).

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

Quedasdo Iguaçu, 17 de abril de 2018.
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ANEXO II

MODELO P/ APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

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

com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para plastificação,

2 150 Unido superfície lisa, acabamento
brilhante, tamanho RG,
ll,5cmx005mm, bonina com
60 metros.

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.



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

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

85.460-000 PARANÁQUEDAS DO IGUACU

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

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
cargo:

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI

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

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

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

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

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

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

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

. , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:



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

ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 004/2018/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°,
Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2018/CMVQI Pregão Presencial nO004/2018/CMVQI de 17/04/2018.

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

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

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO004/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO004/2018/CMVQI, sendo:

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

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

caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para
plastificação, superfície

2 150 Unido lisa, acabamento
brilhante, tamanho RG,
1l,5cmx005mm, bonina
com 60 metros.

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

Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONT TANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.
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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 004/2018/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 pela CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente Termo Contratual, não haverá qualquer reajuste,
salvo quando para restabelecer a equação econômico-financeira prevista no Art. 65, Inciso II, Alínea "d", da
Lei Federal nO 8666/93, a qual deverá ser devidamente comprovada documentalmente mediante
requerimento 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
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,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

qt;:J.
I
f



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

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

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

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

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

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

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 004/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.
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cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPlÊNCIA.

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

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA lEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

I~-~ .
.. /
./



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 IG UAÇU PARAN Á

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO004/2018/CMVQI DE 17/04/2018.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

.. , de de 2018.

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

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

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

PREGÃO N° 004/2018/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, cujo objeto é a
contratação de empresas para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com
a efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação.

- Data de Abertura: 02/05/2018.
- Horário: 09hOOmin
- Local: Divisão de Licitações.

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



Jq·Ao8·Jd·n~en810p•• penb·_ - OOta-ttSt (fIt) eU0:l- Hd,"~en81 op .epent) - 04ue:l- S90~'oJlezenr enH- 6r ~OOOn:96'SOt'9LoU:llI1IrdN:l
90~Ij.lDHt '.'/' ou OP'I o. oIS,PP'

o .UUO/u/'odw8J OP oqwlI"!)[U_ op opep/'"UOln•• "I,nsuo. "ed
·.op..... opo!Z!IWIII!A .. boptOp .""'""'""'"

OJOOP~ BP....,.e BP8....~IJOC)a98'SI2"9L,JJ ,."
1t'dN:)"_d -.*n81.OP_BP~.Q'ftIIIJ!I'd::l1
_d _1IJ0::l woo ""'_3_l8IO!IO """0

alUapISeJd- V'/\lIS '11'00~ONV'313
'seJopeaJa"so as-wenb!unwo:) 'as-anb!lqnd

'apep!unjJodoelseu zelo
snb 'S~OlIO~ .u !al ap 019[OJdop o~eAoJde ep 91uaJJroepledlO!Unltl!al ep 9luep!SeJd
91seJod 0~e6lnWoJd e eWOIes eso!J9dw!lenb elOOo!l!zeJ'oZBJdlen6! wa 0l-izel 9p
0~e6!Jqo e eJewv:) ep 91UapIseJdOeJed \Ue!Jo061jJeowsew op 09 a oESOlBJ6\Ued
sop soS8osou 'OlleleJd 019dseJOlj01!09 BlU9Jenbap ozeJd ou !al ep 0!l!óe6lnWoJd
o!l!u e 'ledpIUnltl 8OluV6JOlel ep 'oS § 'Si' 061jJeop soWJal sou 'eluln6asuro JOd

'o~ues !lJejJodwl
o!l!óeBlnWoJdI[! no ola" oe O~elaJ wa ol!alaJdop O!OUiIISo 'Slall) se!pazulnbap OZBJdo
OPIJJroap'Iedp!unltl 8O!UV6JO!al ep 'oE§ 'Si' 06!jJeouOlsods!paWJoluOO'OP!luaSassaN

'ajJau!naoauewJadledp!unll'l o"!lnOex3Japodop aluelUaSaJdeJ
o 'S~OlIEO/Ol wa oP!JJooo'OIUaW!qa:>aJnasop elep ep sopeluro 'Iedp!unltl 8OIuV6JOlal
ep 'o~§ 'Si' 06!jJeou OP!:l9laqelse'Slall) selP(ezulnb) !H ep ozeJdo OP!JJooep'OpnIUO:)

'o~ues eJedledpIUnll'lo"!lnoaX3Japodoe opeljulw8Oua'eplnBaswa 'OPISopual
'e"!leIS!6al ese:) elsau ope"OJde!Ol S~OlIO ~ oU!al ap ola[OJdo 'ledlOIUnll'leOIUV6JO

191eu Sep!:l9laqBlsaseWJoua sleIUaW!6aJsaçpeUIWJalapse opUeJapIsuo:)
'Se!OuIllPI"OJdseJjno!lP a ~d-nóen61op sepano ap o!d)o!unll'lop 8O!lql)d

apaJeu Se!6JnJIOa sawexa 'SeIS!le!oadsawro sellnsuro Jod wepJen6eanb salueped
Sopsue6B1S!1sep 0~e6In,,!p e SJqosBQdslOanb 's~OlIO ~ oU!al ap Ola[OJdop eS-eleJl

'S~Olli'OIL~ wa 0p!PlOepeOIS",

OYSI030

501.'1 50~UnO

oJ!a06aJd- SOlNV'S soo ~13~3d 001:)3~V'dV'
'S~Ol ap I!Jqeap H 'nóen61op SBpenO

'Jq',,06'Jd'!beJeweo'MNV\\:ro!uQJlalaooaJapua
alU!n6ssou 'laWalU!eladoP!lqonO/a eJ!al-ejXasI(!epun6asap 'seJoljOE:H SI(!OE:&~SBp
a seJolj OO:l~ sI(!OO:SOSBpalUe!padxsap leWJouo!J!lJOljou 'lH~-Z:&SE(9i') :xB:l/eUO:l
'OJlue:) 'SaJepodS'Jl sop e6eJd 'i'Sl ~ 'SeJ!eWledsep en~ eu epezll800I '!lUBJedop
OPBlS3'nóen61op SBpenOep seJopeaJe/\ap led!::l!unltlBJewV:)ep saQ6B1!0!1ep O!l!s!,,!O
e olun[sOP!lqoJaso!1Japodsoxauesnasa lel!paO :OY~3~d O 3~80S S30ÓV'Itl~O:lNI

'SaÇPBI!O!1ap O!l!S!IIJO:18001-
U!WOOljSO:o)J!lJOH-

·s~OC:/SOtz:O:emjJaqV'ap eleo -
'O~BOY!lSeldeJBdOO!lS!llda ladedap sapBPIssaoau

e"!lala e woo apBPIWJolurowa 'Bpel9:lJBdBWJolap oluawlOawol o eJBdsBsaJdw9ap
o!l!6B1eJluroe~ole[qoorno'1tl311HOd OIH'y'llNn OÓ3Hd HON311'1od!!op 'WI:)N3S3Hd
OY~3Hd apBP!lepoweu 'o!l!6el!o!l!lJeZ!IBaJanb sopBSSaJalU!soe BO!Unwro'!lUBJBd
op opels3 'nóV'n~1 00 SV'03nO 30 S3H00V'3H3/\ 30 lV'dl:)INnltl ~V'ltly:) V'

IO"WO/8~Oc:MIOoNOY03Hd - OY~VII0n 30 OSI"V

530:)'11.1::>11

eiuaPlSaJd

BAI!SBPOJPUBSI3

'S~OC:ap I!Jqeap H wa 'Hd-nóen61 op sepano ap ledl::lIUnll'leJew!1:)

'lel::lUOo!1ó8O!lqnd
ens ap elep e sode SBlP(eluassas) 09 J061"wa eJiUa lal els3 oS 'W

'sepelua"uoo
sapep!!ua a oldplunw op apl)es ap sapeplun sesJaAlPseu SOi)J::lSUlsOieplPUB:l

so SOPOIJa6ueJqe a epepJen6e elBmJl:l no eilnsuoo 'awexa ap od!! o eJed

Sepe:lUlOadsaJas o!1Ja"ap sepez!l!qluodslP saQóeWJOlUIsV 01>'~V
'soPIPuale !I[ saluaped sop o!l!6elaJ- III

OIUSW!pe:lOJd
no Bllnsuoo 'awexa o"!!:ladsaJ o eJed sopel!llqelj s0I!J:lSUIsop O!1óelaJ_ II

:e:l16JI)Jpo!l!6ueAJaiUlep no awexa op 'ellnsuo:l ep o!l!6B1IO!lOSep ejep e - I

:Jajuo:l waAap 'onJV' op OOIUI) oleJB!lJed

ou OisodSIPo opeAJasqo 'sepe6In"lp waJas e saQóeWJOIUlSV 0& 'W

8tOZap UJqVap 9t "'Ila"-l!lJe"o

'SIUln6asalUal:led o opuaorunuioo ardurss 'Iel:llpn[ o!l!6eulWJalaprod 'OWO:lwaq

'aiuaiadwo:l leuolss!JoJdrod sopelsale unssa apepIl\eJ6 Jo!ew ap no e!:lu116Jn

ap 's!epua6Jawa SOIUaW!pa:lOJdap sepuQJJo:lOseu epeJalle ras !lJapod '06ljJe

sisap mdao ou epeuopusui 'e:l!6010UOJ:luiepio V 'o:llul) ojeJ6\Ued

'SaIUa!:ledsop epeuieqo e eJedO!16!J:lSU!ap e:l!B9loUOJ:lwaPJoe aluawesOJ06!J

J!n6es 0!1Ja"ep sepeZ!l!qluods!p sue6elS!l se sapoj, oZ 'W

'SN:) - epl)es ap
leuopeN o!1jJe:)op oreumu o seuade ope6In,,!p opues 'SaiUe!:ledsop apeppell)Jd

ap 0l!aJ!p o J!lueJe6 !lJallap 0!16e6In11!pV 'O:l!ul) Oj1!J6\UBd

'o!dl:l!unWop apl)es ep 8O!lql)dapaJ

eu Sel6JnJpa sawexe 'SeiS!lepedsa woo seilnsuoo Jod wepJen6e anb saluaped

sop sua6eiS!l se 'nóen61 op sepano ap o!d!:lIUnW op lep!J0 O::l!uQJlalaO!IJS

ou 0I!JiSaJJIossa:le WO:la O:l!uQJiala0law Jod sepe61nlllPo!1Jaso~ 'W
:131aiU!n6as

e 061nWoJda ouopues saJopeaJa/\ap ledp!unll'l eJew!1:)ep owalul 0luawl6aH op

OE'IJV op /IX OSPUIa Old!:lIUnll'lop e:l!u!16JOlal ep Si' 'IJV op .S a .& 011!J6!1Jed

o aJaluo::law anb ou na a nOlloJdeledp!unll'l eJew!1:)e anb H3BVS O~".:I

'S!e6alsaQ61nqJ.llesep osn ou 'nóvn~1 00 SV03nO

30 lVdl:)INnll'l ~VII'IV:) VO 31N30lS3Hd '''''lIS VO OHONV313

'SepUl1PllloJd

SeJinO !lP a Hd-n6en61 op sepeno

ep Oldl:lIUnll'l op 8O!lql)d apaJ eu Sel6JnJp

a sawexa 'seISlle!:ladsa WO:l seilnsuoo

Jod wePJen6e anb saluaped sop sua6elS!l

sep 0!16e61n1l1Pe aJqos aQds!o :Blnwl)S
8 ~OZ:I&~Z:'~oN131

5131

OAI1V1SI~31

led!:l!unll'lel!alaJd- SH3/\3H V':)INV'II'IV'ltlllV':I 3N31HV'II'I
'S~OC:ap IJ.lqeap H 'n6en61op sepano
'S9'i'vS'SLc:$H : leqol~ JOle/\

'!lueJed op opeis3 'n6en61op sepano ap OJlua:)'OOO-09i"SS:da:)
'ou/s'OUel!lldenHeu apaswoo 'vv-~000/S06'9&~'i'0oU:l1I'I/rdN:)'IOOW- nóV'n~1 00
SV'03nO 30 SO:)INV~HO S3H011n:)IH~V' 30 OYÓV'I:)OSSV': H003:)3NHO:l

'IOv.ld/S~OC:HOOoNV':)118(ldV'OV'v.lV'H:)
e HV'~010v.lOH a HV':)IOnrOV'olllOSaJ'ro!pjJnr JOlas 0100opBJexaJa:>aJedop BlSIII
e a 'saJOJ.lalsodsaçpBJallesens a &S/999'SoUleJape:l !al elad aiUaWlel:l9dsa'J06!1Iwa
o!l!6elsl6a1elad sep!JalUOOO!1Saw anb 'saçp!nqJ.lieselju!w ap osn ou '!lueJedop Opeis3
'n6en61op sepano ap o!dp!unv.lop el!alaJd 'SH3/\3H V':)INV'II'I'11'11'111'11':13N31HVII'I 'n3

'3VNd
-Jelros3 o~eIUeW!IV'ap IBUO!OeNeweJ60Jdop epueWape JepUaleeJedIBJnHJemwe:l
JopepuaaJdw3op a Jemwe:lemllno)J6vep SOIO!luew!lesOJaw;!6ap ov6!s!nbv :013rSO

IOWd/8~ozaoooNV:lI1S(1d VOVWVHO
IOWd/8~OZ:/~OOoN30V01118101X3NI- 8~OC:/~I>OoNO"IJ.VHJ.SINIIIIIOVOSS300~d

OY~VOO'OWOH 3 Oy~volonrov 30 OWH3J.

led!o!unll'lel!alaJd
SH3/\3H V:)INVII'I'11'11'111'11':13N31HV'v.I
'S~OC:ap IJ.lqeap H 'n~en61op sepano

'3V'Nd - Jelros3 O!l!~BluaW!1Vap leuopeN eweJ60Jdop epuewape JapUaleeJedleJnH
Je!l!we:lJopapuaaJdW3op a Jemwe:lBJnllno)J6vep sOPJluaW!leSOJaUiBap o!l!6!s!nbee
ola[qoJodwailenb e IOll'ld/SWWOOoNOYÓV11:)1130 30V'011181~IX3NIe O:)I:lll~
'S!all\!JOlle}saJaoaJedn!l!wa anb 'eo!p)Jnre!JossessV'ep o~~e"oJdea awexae oP!lawqns
!Ol lenb o 'osseooJdalUasaJdop Op(laluro o elS!1Iwe opual 'a 'CS/999'SoUleJape:l!al
ep 9C:'jJV'op oo!uf) OleJ6\!Jedou sOISlllaJdsOl!s!nbaJsop oluaw)Jdwnoo opueJap!suo:)

IOlllld/8~OZ/~OOoNOY~VJ.I:l1130 30V0l11810lX3NI
8~OZ/~I>OoN0J\IJ.VH1SINIWOVOSS3:l0~d - OY~VOI:lIJ.VH30 OWH31

·!HOC:/i'O/H-Ied!o!unv.lel!a}aJd- SH3/\3H
V:)INVII'I '11'11'111'11':13N31HV'II'I3 :OyÓV'~0101l'l0H/OyóV:)lonroV'/OYÓV:)I:lll~

'S~Z/i'0/9~- &SO'9SoNHd/8V'O- ro!p)Jnr

n:)enôl Op sepano
ap O!dJ:>!unW Op O:>!U9Jla13 1eQ!JO O!J?!O



ft'Mo..')'ftC)']D'lOllllJ" ......
-lftHm'ml- SI01Ir1 t«JIUI ~CWrOtIYI'I3SNn SOIIV.LnDro.Joy:)Yln

'_"_''I'~ .. tlpftlp~~"-J IN~Mnd'_I",......-..:Io"'''''·I __ Ofa.!I''1u.df''''-f....)MIjopll'''''''''
... ··n.v«WEl!F1.,6tI,.o_ ~~a('~'('~(N)Japulo'(.,...,......_,.,.,..,.....· · 31.·~'(·~,·~(.,., (,~""", (~" ~ MI> 'O:RIIIQ- __"'J

:~'tfI'II--~.f!IIII~ .... ~.q'A·LI01JSOIO(-·U.·LLL·I1.:wp!Ala·~
,~",A ·UCIttW.'SO-OO·OOI·OOln:Gf:III! .... V,.;)M'(,· .... .......- u.cy .............
................................ _lIfI"I\'W.a:)fVG 01"11'13'\(H~1'n ..... P
'V-U .... .,....,...-.-._ "%IS ltI ".....a:tlNhn e- 6:1'13....VNVUKIV;(I~ a
VCl.L1VL)::IICI'3.:lNV.. =--nIJe ... Iftb .,~'...,..,'"'Unl·.·(lot·tS~ltOOG""'V. .. ~""'OmI

.. .IIOfIo\.. '"....--.-_~~,~_ .... ~ ..... o:Ovssmo.:>
1aAp'lVO...n oaV7llU"

·WCl..,·.I........",fJJOO-C""l-Q)O(,..-~ ·...,_.,(_.IOd~·"""I%SZ., ..._._·:loI.J .. ".,. .. _
-~ 'eft. ~""'., 'eI~ .... _..,.,...~
.... (~)lMO;IUI! ( (.)o ~ _ ~ O :O.1.Nl"vDv" ::Ia S3(ÔtONOJ ........ ---
Iftb tO :""'Q _". -Jao:>:ot!'fIIrQ ~ ~ •• ~ ~!~, ..~ -r-A 'OlOthWLl
III;) 'tt'm'un :'PWQ .otXr!l'M , OlP!"" JIrfU. 'Llot/tMO .. IIO·OOC"S"~I.:opt, v 'fL•••,""'~IUIIt"""''''''''''''''''''''''''''''''' ..--., RUtI ..................._ _.,~P....,..t..,__ ........I. ......a
,.... .......,. ,..I. IatIKW1..... P rr: -.-., ,._tnll......"......,
--I.P'lO.It'J '_ .....1....,~., ""_'.-..na:
" .... 1 .......... ....., :...,..... .. ...-b :CIN.I,',u ·.,.s...iZSV.LS OONnftSfOSS ""S'1318
O;)SJ:JNVti~1n1iU. ~V :(.~ ~ lVIUSIlaNlOllOVVAUVlIlI.oo.l 1lLW.oo.l
~ ~ M\I'I .. ~ OIIIIU'" ~q • (olovrIJI OtIO·'... ·OIIlt·It·WMlOOO......,.

"IAP'f'IVA'
......... p., ...... !IIN... "If!IIO~ .. ...,_........., ...... _ItOIf_:>

·,.,,_.~IOf!I--'(Y~-r-J-I'fI..,. __ .J .. 'HOlIfOlf1 I
",.UI·.....-"'fl-·• ....."....~.,...,...(~~"."'"'··(S~· .."""'(-~··(~~
·(I)~·(t)~'(tl~·(I~nm-(l~...,,,.,t-)NO..:J:IIp~.,

...... ~.,....-I • ..,.....,'~u CIhd_ ...... rr:...
., ......·:t.IOf""%l:.-...op.:u"'__ t'~ oIM_•..,.__. ..........

·MlOI~S:~."""""{II~~~u",lCIohIJ;II"~,,,,,,,,,,,,o~JqOf'll.r ~I""rp. I
• _'-(':_}""!nlH""'~"!A>'9119I'.iIIIl»n.rIft'O!Sllll1!"":OItI_____jW1I:n..~ .. ...-o 'MIIIJ',,,ll""_N ""-."'"'" "'-9..OPO!"""''':OYll:nOOlV.JOl

·p.o. .... ..,_.,... .... •...... ~ ... • ........... -=rl".I~I~:"WI:I1.z
~·rp .. ~""'~-'lIIIO:(I"'.IOttSOItO-!O:-.!Fl.[

• ...,[ÔVJ1!)100 IVCISIl()"1 SlVUIGJ1t nvun
C!Q1!!'1~

................•éíiiiíõiíõij

101IMI900 "._~

":JttNWJd'JiiMDtJ'W ~~ __ ..._ _,."._'tpIIIIIioI ...'1IUIIjOE"oLt"
OE!(t1IOp' _ oo:zt "00:10 _..... ... jOIWOU _ ou 'UtHtst (tt
_ 'olOIIJ _Sfl1I11PÓJoI 'Klt ..._1IP1IIlI ..._,..,......
CIp _ 'IóooG( CIp~'" _IJ> ~ I'JIIIII) IIIlIÇIIqln IJ>."""_JIIoppod_ .... _O:cJW!lWdO_~

~-.,...I'*d ...____ ..._-....,..._o__...
• , CIII(qo oIn> 'IBU _ OI1IY.LItIfI «mw __ "'" CIp __0W93lW __ ou '<IPIPI _ ri> _ ... ._ ,......
CIp _ 'IDvn9I 00 SWOJAI) !lO S!ltlOClVJtBA !lO _ vwwp

IbluD/ltOl/MlO"oro
oopv1Dn !lOOSIAY

,.....w. . liRldódiTWiii . • aa ~ .
un-nw_::DKN . ,.t~.y.11l ~

_,~~~"!!!!P ..

lIUOI{O:IOO.\OdOaOI311110:IC°.\\.\\.\\

1110;:3a 11118\" 3a 111"\"1I1"-'l-\".L1I\".1n.



Ilot/109l......-vlJ'1IIIC

'1SIotJt<lI'Çl'~IJ'<ftId

(..._.,nu· .... ""1.--S·""-"Q10l·IIJ.)·'lh

~-"".--~.op,...,......,..--s .... ~I.I~IJI."!IIbV

·'tW.1N1XJaofílta.>.JBol~)
~U.l1'tJ.NV5:1I<JowptN(lJ1:_;)

111ItnoOt91-..-..vOPIlllC

61~1~"""""

.....n ..... ..-s~
• pobuIn..,__ "'" ~. -- "" ......

'VdI.'1":>U~OltoKl"""::l
':\'DC'I'I'tlHWaaOJ4)lNl'D(-.:'l

'l~I_"'''IJ'1IO(I

6IU[no(O'Çl.-. .......

or.o,l'1..-s.I'!'OS~
.ra.....--SI ... ~I ••~"" ......

"'lllI8PIOUYllJil),,1Ill!lNCll'm::l~
''VI:l(l1'tlHWIKIOJ.Q:)INtV'f'-=>

_ .....'_ __o-_"I_""....,_.
_ •• n ~_"""'-_'_,"".LI"".-"-_III___ .._ __O-_ .._ ......~___ ~ _ __o-_._'" ..__....--_...

.-

.-

..._e_ , __ __~ _ __ ..__'_Of_
__ O ._ .... ·_·_·.t.....

_. __ .. , oa .. __ ,_ .......- .._ _,..... _...........,
_.n~HI_JO' ~"un._I.M~OIO_

...._..._-...,.....-•.-....-_ .._"- __ .. nra _.,._

'~I"""'_ID ~_

~"'_""""l __ '_''''

_0_110'.1'"IAI.........·..-....-. ·._.....--_._~_._..~ ~.....
'"._....-.._ ..-._.· __ ... ._ .. _·_,_ .. __ o_._ ...__._ ...._ .._,

~===F-:.:':'~

r.. -.u..,...._ JWR'N 00_u.
YJ:)Q."IV.urYV sa OWlOJaRR

::~=::~.:.=:-::::~~~~:;,......,.._ .._-_._ •...:=:--::_ ...._-_._-----_ ....--_._---_.~---_._---_ ..._ ..__ ._...................._,..._'.._ .._ ..._,._-,._._~.."'._..'".._-_ ..__ .._ ..__ .__ ..__ ..........__._-_ .._-_ ........._,_

·ItR·01......IOLI·OJlOWlIA.

.spa 401 WiA6iAIP!i'lln'
.~ 0IM 110',,)I1'~!I ~p.0.'" ·I",~,.n" IJn.,~.u.t •• Q9_,.!a .. "A"
.o'....'a ••p ••• , 10", ..040110111"'4•......... ldpcat41jXm;"."q. '''-'IA
~po'.!3'''''PII Gp alll O" Of)II"!I ., I,,,,a o '''!I~J ollau, 1~,"iaJ.'''1I()

.. .uotIOft1l1A..aOI.pINRJII
00 'SlIAYf:)IJI1 OYN 1 so:ntrlYOlo sOlfVf'ln loonos sonOISll
la lVNU Oy~vNI.LJla I ..... 04.NVUO ''tUl0::J ao ,o~IA..n
la OY;:)I1:)IDv VlIV. vavznvoun VUIDII Ia OY;:)V~VUHOO
1VtlJ.NIAI I v1I1.lAI II QGMVIL\ lo~n .. 10 OUlaOlI o I o,~ olu
·"".·'IOUSI ,'JI C.... ''I'I'':;IIIlnI.emm4 '''''IPI'''II ''"''''!'Irl' .,... ',,,0""
"&1''''''01 " 111'1101la o,'" la lO na Od III''''. I~ _.I'tlIU,."" .n. tUlI ..uo,·tOOVlU.'v. IIJ.~ •• ~ 1~1'GOOm""( '.v. '''''''J
0*-0 'tlOllllZ"'OI • r",", .... 1'[&1.,.. '1~ n. 01_'" o lUlA -
0''' ..1·'.1 '.,....11' ·,UllleIo, O"":i ',IIOIII'IA",Oldl"II"1'( o

~ .. 10 _!II,,:IO ' ........
A....·.tRl!õt··.m:HIlln.. (J'f'en..

oT.)YWl1lC1011AV

-...........,
llR .. Mtl(lll .... ~ ..
JI-JIIDI1Intl

"1f'd'»'jJiMtMi ~
""""' _""'_."._IIPI'R"' .....OW'lom "" 1IR1'I_"" "'__ ..'UlI-lI![(90)
".,,10<0; 'o4uO:l_"'lSIIP ·OSlI_""""'.._ ....
OPoplll53_opSll"()"'_",_""""'''I!lIIPn'''''I'I'<l
."'"_ ... appIII ............ O:cJ!!llolO_~

-"I!lIIPn"'''I'I'<l:'''''--""""'--ilOZl5O/ro:_.,,,,,,,-

~ .......""""'-_."",_ .._.._.,_o..,_",~
"_""'lllUIOIOIIIYJllllo:lRI_odJIOP_oyMIW_ ....... _ .. _ .. _ ....
OP_'nM!IIoa-'&III_III'I'HtIlIIIIOmII!"

1tINo_""aiCIf'DI
oy)w.lDl'llllllSlA''Mi. . íb'ItP.JiOiiWtiio • ....\.;'~-:r

rLlf'tM'ft!ol"J.'4W·MI'\'Y1t:M"t\'4Y111 .~

lbYll!)J Od svãiK0'7üfubi'llik VlM\'P '~

....--:)...a.twOW ·IC~.u ......~_ ................... .___ ...,.,.... ~....,.'.."..,......,IP......,......O!IW.,,~~
,__......, CIIIW'II ..... ...., ----., ... .......,.-:tS

·~eo"OflW G.I I.~'N..JfMtIO...........~--.........- --.~.....
...................................... ...." •. w."13A'r.JIIY:)
... ....,., d!ew q, ...... ....,.g , ..a:J""'fJ enb lJ'lIIlII:'IdaaIGI_·YO.l,.,..... .. .....,.."'~.~ 1I'f"'V

...,_1Ir.) ,_... .. ,,,...... .--.. IIf'IM~du.I!."
.e..,......... ...., ......,.. • ..,..,.. ..............
..-..,.~ .. .......vO!-w~~~
• ~enb ........ iJWI:II..., ........... ~:I ............. 'r~._...""" ......~~_..~~., ..,_~...-...- ...
.... ~ ~.'......--o eolWlJqWVO!IW ~ "'*""""
.....-s.~.noOClllll)d IWOIJII·.., ..... 'J IU!UIII

IGI_Wi ............... ~-
....... I 8..Cl~·~"II!IIInII~I!IPIoI·.1
.....-s... -O IIIIIIIe _· _".v.....- .---_ ........ ....-
1P1I!I4D1P~ ............. "'~O-lllMtl ......"'__.. "'IIIIII!-...~ • .,.~ •• ltIII'II1I8aIi ..___ jllJ.,_IIA_ ..... ,... ·..... tIIIIII-. IIIJIIIII:..

or-..IIIIII~........ a__ 1III41:O~'WI'J1JUtYCV1SVt'lOllJl~O
..... WBIIII ...

aPiDI1l1OM'

........... .
__ ap ... _WlQ ......_' ........... ~l"
~1"'tI.III """IJI1n~""",,,"""• ..-~CIIUD-n:S('-'I:-..
-""O... I~ .. ·c.,.,.._.. IIIIIJ......... ~ .. ..-.........., .. IIII5 ..
~1I .,.,.,·""""""' __ ...... _...... __ _WlQ,._..., ~AICIMoI

._.. ..-"'O•• IIIIZ!IIPCIf.... _IIJ :srr.tSODWMloue.DI
·...,...-D .. .,..._... _."l~-

....... aIIoIj, _"..,.. ....,tO
1'JIB)·LIIMSO __ CIf~",... .. fIIIIIIb .. lPI5...........-.s _ -.... ........~...,-".,.~ .._....-- --........._ ...~._...__ _ .....
==".:..---:==--=-.:.--=-.:c:"~--==:=_ ...... ..,.... ..... _ ....... CIIIIIiiI...,.. __ .~.

.. liji5ílii)iiíl.........·.ildtióíiW:::
1lI .... 1f111D...

~., ....... tII..... 'IIOl'tO'01I1PDII·.JUIII4~_,_IIIUOr~
.................. IIMIP ......... 'llUUO .. lOSl\IDtfJ53IMOI9Jt.I
UJUIJII 101 OMlLVJDnosmoIf ~ JII OIWI ..mm

....... 1 .. '·- .. 1

"='::::-';''''6
--,,-----~......

_--
y~

..... "" .. ,,-....0.0 .....
......... ·_ •... _ .... ~m""

..,,_'lfQIIIIUID .,IIIIIJIIJDIII......,.,-l __ MPIIiO ~..._, ... ~."""""'......," ......... -.... ....."..,~ ...
ffJllWlSI I.-EI ..... ._ .... • ........... IfOI)U·'t$lll Oli
.-.a""" ,__ •..,....,lIf.tJtnSI""_' t'AlltIIQ ......
....", • ,...",..-:i...."J" _.m.....MIÇI ... III't~II""IaOllÇ __ _.,_

.. """"""'.4Itf.~.1NI!'IfI1!aIfIw ... "PI'IPII ~"""'"
_· .......... O~"""""IIitIlP" __ .. I _" .......
................ .._"""""" ~- .. orJtl ... "'~....",..,._'-...'mrlDt ......~ mtf:n-..W'IrImYD..~ ,.-
•....,...._ .._IICIlRAlCt _ -......... .. _~_ ..-un .,~ ·.-......
......-s·..",.__- _ lOCD'tSrtoR'J'l.. WIC) .__~ ..........--_ ""', - ......_,·.a·Wli_ __.,.-.,~,
........... ~ ~ -._, .. ."IMro\ ...
·m........... '.,....,·.._' w JS ..........
~ .. .,._...-_,'It1IIICItl,.ll ..U O.. ,..,_ ~
·as-..~ ..........., ,_.,'-iII·SI-.... "-.--. "'_-.0_ ...:=tttE.tiHiM:ti

6AI1I1••• iil di"RiU
-1'"'--"'\

"'=-.--:;:::;.-0

E I 0PI\L!SSEI:>



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

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOo04/2tUII1bllvQI DE 17}04/2018.

E-MAIL:

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, devidamente preenchido e de
acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei Federal nO 8.666/93, e suas alterações
posteriores.

.l{).íb.-r:fJAw, ....r .d.t.. de .M.R.!.L.......de 2018.

Senhor Licitante:

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

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

FONE:
46 3532-3232

CARTA CREDENCIAL

Ao
Pregoeiro da CÂMARAMUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.
PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

Prezados Senhores,

Eu, ILDA TEREZINHA CIBULSKI, carteira de identidade RG n" 6.873.437-1/SSP-PR, abaixo

assinado, na qualidade de responsável legal pela empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, venho

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

n" 8.219.422-3/SSP-PR, é a pessoa por nos designada para acompanhar a sessão de abertura dos envelopes

contendo a documentação e as propostas de preços, bem como assinar as atas e demais documentos dela

decorrentea que se referir a licitação em epígrafe.

Outorgamosainda a pessoa mencionada, amplospoderes para acordar, transigir, receber em devolução

documentospertencentesà empresa, enfim, agir em nome e por conta da própria empresa que representar.

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

venha a ser praticadopor nosso representante.

Quedas do Iguaçu - PR, 26 de Abril de 2018.

Atenciosamente,

~. ~Jt~-J';K
ILDA TEREZINHA CIBULSKI

RG n"6.873.437-lISSP-PR

IVETEAPARECI JAKUBOWSKI
RG. n? 8.219.422-3/SSP-PR

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85.460-000



TABELlONATO DE NOTAS E PROTESTOS

Selo xoUcA.ZICCy.hRI9W. Controle:
Consulte esse selo http://funarpen
Reconheço por semelhança as assinaturas de ILDA
TEREZlNHA CIBULSKI (14 91) e IVETE APARECIDA
JAKUBOWSKI (1435). Dou fé. 85570.

Quedas do Igu 104/2018./'
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República Federativa do Brasil
COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU ESTADODOPARANÁ

I LIVRO FOLHA r133-P 016/017

CÓDIGO PROTOCOLO PÁ NA
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TABELlONATO
TABELIÃO- MARCO AURÉLIO GIRALDI

TABELIONATO DE NOTASRuA JUAZEIRO,N°1530 - CEP85460-000
E PROTESTO DE TITULO::; FONE/FAX(46) 3532-1145/ 3532-2576

Rua Juazeiro, 1530
Centro - CEP 85460-000

L9uedas do I~J P3ran~ PROCURAÇÃO PÚBLICA que faz: ILDA TEREZINHA
CIBULSKI - MEl como se declara:

SAIBAM quantos este público instrumento de procuração virem que, aos dezoito dias do mês
de julho do ano de dois ri!il e treze (18/07/2013), nesta cidade e comarca de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, em cartório, perante mim JOCEMIR ROBERTO ZAJAC, Escrevente -
Portaria 004/2009, compareceu como outorgante: ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME,
Empresário (Individual), inscrita no CNPJ/MF sob nO 18.468.866/0001-97, com sede na Rua
Marfim, 1039, Sala A, Centro em Quedas do Iguaçu-PR, neste ato representada por sua Titular
ILDA TEREZINHA CIBULSKI, brasileira, natural de Quedas do Iguaçu/PR, nascida em
28/1111972, filha de INACIO CIBULSKI e UNA MARIA CIBULSKI, solteira, maior e capaz,
vendedora, portadora da Cédula de Identidade n? 6.873.437 -1-SSP-PR e inscrita no CPF/MF
sob nO760.358.249-00, residente e domiciliada na Avenida Pinheirais, 867, centro, Quedas do
Iguaçu-PR, nos termos do Requerimento de Empresário devidamente registrado na Junta
Comercial do Paraná sob nO41 1 0746527-6, em 10/07/2013 e Certidão Simplificada da Junta
Comercial do Paraná, unidade de Quedas do Iguaçu-PR emitida sob nO 13/412956-3 em
17/07/2013, cujas cópias ficam arquivadas nesta Serventia em pasta própria sob nO017, folhas
165 à 167; reconhecida como a própria de que trato, à vista dos documentos exibidos, do que
dou fé. E, pela outorgante me foi dito que, por este público instrumento de procuração,
NOMEIA e CONSTITUI sua bastante procuradora, IVETE APARECIDA JAKUBOWSKI,
brasileira, natural de Quedas do Iguaçu/PR, nascida em 11/05/1976, filha de INÁCIO CIBULSKI
e UNA MARIA CIBULSKI, casada nos termos do Assento de Casamento lavrado no Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais de Quedas do Iguaçu-PR, livro B/15, folhas 032, termo
4.457 em 31/10/2000, secretária, portadora da Cédula de Identidade nO8.219.422-3-SSP-PR e
inscrita no CPF/MF sob n? 022.720.499-90, residente e domiciliada na Rua Quiri, 629, centro,
Quedas do Iguaçu-PR, conferindo-lhe, por este e melhor forma, os mais amplos, gerais e
ilimitados poderes para o fim especial de gerência e administração; podendo tratar de todos os
negóciós da Empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME; transigir livremente em Juízo ou fora
dele; pagar; receber; firmar recibos; dar e receber quitação; comprar mercadorias dentro do
ramo de negócio da Outorgante; aceitar, sacar, descontar e levar a protesto letras de câmbio,
duplicatas, notas promissórias, contas de vendas, cheques, conhecimentos e outros titutos de
débito, efetuando sua baixa quando necessário; representá-Ia perante quaisquer instituições
Bancárias e Cooperativas de Crédito em geral, podendo abrir, movimentar e encerrar conta
bancária de titularidade da Outorgante; solicitar saldos e extratos; conferir saldos e juros;
requisitar talonários de cheque, autorizar a retirada de talonários de cheques; depositar e retirar
quaisquer quantias, autorizar débito em conta; solicitar ordens de pagamento; passar recibos e
dar quitação; fazer aplicações e solicitar resgates de importâncias monetárias, assinar contratos
de empréstimos e financiamentos, guias e aditivos contratuais; emitir. aceitar e endossar
duplicatas, avalizar duplicatas, endossar notas promissórias, avalizar notas promissórias,
solicitar e retirar cartão magnético, cadastrar e alterar senhas; firmar contratos de prestação de
serviços; prestar garantia caucionária; constituir garantia hipotecária; constituir garantia
pignoratícia; constituir garantia de alienação fiduciária; receber e dar quitação; firmar
instrumento de confissão de dívida; firmar instrumento de composição de divida: juntar e
desentranhar documentos: retirar cheques depositados e devolvidos representar a Outorgante
erante quaisquer terceiros, relativamente à conta corrente de sua titulandade junto à Instituição

Bancária; podendo ainda inclusive emitir e assinar, endossar e descontar cheques: requerer,
alegar e solicitar o que for necessário; representar a Outorgante perante quaisquer terceiros;
representá-Ia em falências e concordatas de seus devedores, defendê-Ia na Justiça do Trabalho
em todos os seus departamentos e instâncias, inclusive nas juntas de Conciliações e
Julgamento; representá-Ia perante repartições públicas em geral e autarquias. em especial junto
à Secretaria da Receita Federal do Brasil. Secretaria de Estado da Fazenda do Paraná, Instituto
~_§Icional_de Previdência So~i~!~_!_i:l~tl~LJ_!~~~~e_l]!~_cl.~~~!._a!2~-,~1_1!__ qua~qLJera__ss!Jnto_d:c_;_~~
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Conlinuação da Página 1 Ultima Página.__ ._.-._-_.__ .•..__._---_ ..__ ...._-
interesse, defendê-Ia em processos fiscais, interpor recursos, requerendo, alegando e
assinando o que preciso for; assinar a sua correspondência comercial, livros e guias, e papéis
fiscais, fazer declarações de imposto de renda pessoa jurfdica: retirar da repartição geral de
Correios e Telégrafos, registrados com ou sem valor, colis, papéis, documentos, vales postais e
o mais que lhe pertença; assinar termos de responsabilidade e compromisso; representá-Ia
perante as Companhias Telefónicas, de Saneamento Básico, de Iluminação Pública, e outras, aí
resolvendo quaisquer assuntos de seu interesse e conveniência; perante o Departamento
Estadual de Trânsito - DETRAN, aí podendo livremente requerer, assinar, e declarar .J que for
necessário aos interesses da Outorgante, inclusive podendo pagar taxas e requerer a Segunda
Via de Documento Único de Transferência e de Autorização de Transferência de quaisquer
veículos de sua titularidade; representar a Outorgante apresentando-se, também, . J foro em
geral, perante qualquer Juízo, Instância ou Tribunal, podendo mover ações e defendê-Ia nas
contrárias, seguindo umas e outras até final decisão, interpor recursos, requerer benefícios,
prestar declarações, informações e esclarecimentos necessários, constituir advoçrdos para
utilizar-se inclusive dos poderes da cláusula ad judícia et extra, e mais dos par: transigir,
desistir, firma compromissos, e fazer acordos; enfim representar o outorgante onde com esta se
apresentar, requerendo e assinando o que preciso for. tratando de todo e qualquer ;-ssunto de
interesse da Outorgante. Pela Outorgante, me foi dito, finalmente, que aceita-esta ' 'ocuração
em todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse do que dou fé. A
pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo :onforme,
outorgou, aceita e assina. O presente ato não está sujeito à presença de testemunhas
instrumentárias, conforme autoriza o item 11.2.18 do Código de Normas da Corregeuoria Geral
da Justiça. Eu, (a.) JOCEMIR ROBERTO ZAJAC, Escrevente - Portaria 004/2009, que a
escrevi, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Custas: (VRC 38 ,62), Selo R$0,47.
Quedas do Iguaçu-PR, 18 de julho de 2013. (aa.) ILDA TEREZIN A CIBULSKI - ME.
ILDA TEREZINHA CIBULSKI, Representante da Outorgante. J CEMIR RClBERTO
ZAJ li.C, Escrevente - Portaria 004/2009 .. Nada mais. Trasladada " confere
em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu, --~~bU'!:..J.L_---
JOCEMIR ROBERTO ZAJAC (Escrevente - ortaria 004/2009), q
subscrevo, dou fé e assino em público eras

Quedas do Iguaçu-P

Em Testemunho _....,q... da Verdade

JOCEMIR RO
Escrevente - o

r: '
78.117.918/0001.02'

TABElIONATO DE NOTAS
E PROTESTO DE rfrUL03

Rua Juazeiro, 1530
Centro - CEP 85460..QOO

~uedas do I~;:J - P.Jran!i
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JUI'iTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CERTIFICOO REGISTROEM: 10 / O7/2 O13//n
SOBNÚMERO:41107465276 '(ff7T.
Protocolo: 13/382291-5. DE 10/07/2013 ••

SEBASTIÃOMOTTA
SECRETARIOGERAL

Mlnl8tMlodo DesenVOlVimento, Indúatrla e Comércio ExterIor
Secma,.,.. eleCornttrclo e Serviços
Depanamento NacIonal de Regl.tro do Comércio

Comércio varejista de artigos para decoraçãode festas e de interiores
Comércio varejista de plantas e flores naturais
Comérciovarejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos esportivos
Comérciovarejista de bebidas

C9'!1ércio varejista d~ mercadorias em geral, com predominânciamlntmerpados,merceanas e armazéns. .ComércIovarejista de bnnqueaos e artigos recreativos
de outros

10 1111 1013 TEI<EZINHA CIBULSKI

alimentícios •

01,-
2·1IAO



REQUERIME~!TODE EMP_~I~>;.,
~ . .. r_o w.

AVENIDA PINHEIRJ\:S
rua, av, etc.)

a el, n o estar Impedido de exercer ativid d .
ã Junta Comercial do Estado do Paraná: a e empresána, que não possui outro registro de empresário,e
sobaspenasd I' a . PR

478LOO1
4789099
4781400
4723700
4712100
4763601
4759899
4761001

(CNAEFIIOII)-.......4761003

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMERCIO VARE.IISTA DE LNROS
COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATC~
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE rESTAS E I~TIERI'DRf:S
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 00VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS
COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
COMERCIO VAREJ!STA DE MERCADORIAS Er~}~ERAL, COM PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALlMEfJTICIOS _
MltllMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS
COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECR~TIVOS
COME:RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE UTILIDADES DOMESTICAS

---

JUNTA COMERCIAL DO PARANAt AGeNCIA REGIONAL DE Ql!ED~~ DO, I~UACU
CERTIFICOO REGISTROE~ L.~/ ..L~. 2, _ li
SOBNÚMERO·201474.L188
Protocolo:14/741218-8.DE29/12/2014 -.".

Empresa:41 1 C'46S:: 6

:LJA 'l'EREZINlIAÇ:lli.'LSí<: - ME SEBASTIÃO MOTIA
SECRE1'ARlOGERAL

MÓDULOINTEGRADOR: PR1201400294070 1111111111111111111 :1H I! III1 11111111111111
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MiniSlérlo do Desenvolvlmenlo, Indústria e Comércio El<lerlor
. secrerana de Comércio e Serviços

:,; DepanamenlO Nacional de Registro do Comércio

CENTRO

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS,



CASAGRANDE ATACADO.LTDA ME
CNPJ 08.710.164/0001-14

2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE41206658153

RODRIGO CASA GRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário, inscrito no
CPF/MF sob n2 049.421.899-18, portador da carteira de identidade AG nQ•

8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nf} 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CéP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com sede na Rua
Quiri, nQ 1238, térreo, centro, Ouedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000, e inscrita
no CNPJ/MF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nQ 41206658153 em 14/03/2007, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nD.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 10Q, que doravante se regerá CO',1
sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes ao tipo jurfdico ora trenetormeoo. .

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

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

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

Ouedas do Iguaçu - PR 18 de agosto de 2010.



CASAGRANDEATACADO LTDA ME
CNPJ 08.710.164/0001-14

1a ALTERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime a« ._
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob ..if --
212.252.149-04, portador da carteira de Identidade RG nl1• 1.395.3...4i:::
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Quiri, n~ 1240, apto 01, centro,
Quedas do Iguaçu-PR, CEP; 85.460-000;

2) RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF sob,..p. 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG n~. 8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nO1240, 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, nl1 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 nf) 41206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

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

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

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RODRIGO CASAGRANDE 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 unlpessoal, sendo que o sócio remanescente se compromete
a compor o quadro sacietário, baixar a empresa ou transformá-Ia, no prazo de 180dias.

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



CASA GRANDE ATACADO LTDA ME
CNPJ 08.710.164/0001-14

1a AL TERAÇAO DE CONTRATO SOCIAL
NIRE 41206658153

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

Quedas do Iguaçu-PR, 09 de agosto de 2010

RODRIGO CASAGRANDE LAMIR ROQUE CASAGRANDE

,. ..
~.". Y.'...';. :.:~,,2....l:J.. I::Z1:/:.t':t:L~(:.:L!\.;..;::.....: !:.:'. / :.,<!.:: r:.\\..

CAMARAMUNICIPAl DEQUEDASDOIGUAÇU
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CASAGRANDE ATACADO LTDA· ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO D~ :E~P~E~~R~O.

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de abril de 1986,
empresário, inscrito no CPF sob nO 049.421.899-18 e portador do documento de
identidade n° 8.514.278-0-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 gea, 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
EMPRESARIA, uma vez que admitiu o sócio LAMIR ROQUE CASAGRANDE,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito
no CPF sob nO212.252.149-04 e portador do documento de identidade nO1.395.345-
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-
000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual
se obrigam mutuamente todos os sócios:

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

CLAuSULA 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
video, equipamentos e suprimentos de informática, móveis, artigos de uso doméstico,
brinquedos e artigos recreativos, material escolar, artigos para presente e mercearia.

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

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

CLAuSULA QUINTA: As quotas são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

CLAuSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócio!§.s~:as1~~~~~~1OCtll1f.Ç\1
mas todos respondem solidariamente pela integralilWH_1I(WJI



CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMF:'RESARIQ fls.92

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividade'~'~~. 01 d~ a'b~iIde-2007 e
seu prazode duração é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá a RODRIGO
CASAGRANDE e LAMIR ROQUE CASAGRANDE, com os poderes de
Administradoresdispensados de caução, uso da firma Individualmente, vedado, no
entanto, o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou
assumirobrigaçõesseja em favor de qualquerdos quotistas ou de terceiros, bemcomo
onerarou alienar bens imóveis da sociedade,sem autorizaçãodo outro sócio.

CLAÚSULA NONA: Ao término de cada exerclcio social, em 31 de dezembro, os
administradoresprestarão contas justificadas de suas administrações. procedendo a
elaboraçãodo inventário. do balanço patrimoniale do balanço de resultadoeconômico.
cabendoaos sócios. na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar nO123 de
15/12/2006,a sociedade deixará de realizar a reunião anual dos sócios e a publicação
de suasdeliberações, previstos no CódigoCivil e designarão administradoresse assim
o desejarem.

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou sendo interditado qualquer dos
sócios, a sociedade continuará com seus herdeiros. sucessores e o incapaz. Não
sendo possivel 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, verificadaem balançoespecialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedadese resolva em relação a seu s6cio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradoresdeclaram. sob as penas da lei, de
que nãoestão impedidos de exercerema administraçãoda sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
penaque vede, ainda que temporariamente,o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimQntllr. dQ nrsvarlcacãó. oeita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a
economiapopular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência,contra as relações de consumo, fé pública, ou a ro ried

lUARAMUNICIPAL OEQUEDAS 00IGU~.ÇÜ
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleit C'(5-fÕrO d$~1Pdo Iguaçu - Pr. para
qualqueraçao fundada neste contrato. PROTOCOLO N° . --

26 ABR 2UH.



CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO Fia . .03

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

Quedas do Iguaçu. 09 de dezembro de 2009.

( -----· 7/·· /J .rv"J.· "-""'.."_...-.... .)

Lamir Roque Casagrande

'--"

cAMARAMUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUA.ÇU
RECEBIMENTO

PROTOCOLON'.,,------

26 ABR 2üH
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secretsna de comércio e Serviços
Departamento Nacional de Registro do Comérelo
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
: : .~ :. ~ : .. "" :": FÍ>~âS :.1/:'

ONIR TEREZINHA CASAGRANDE

AUvldld. UIUluU,I.
4782201
4789001

COMÉRCIO VAREJISTA De ARTIGOS DO VESTUÁRIO e ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇAO, ARTESANATO, ELETRODOMJ:STICOS, EQUIPAMENTO DE ÁUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS e SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS e ARTIGOS RECREATIVOS, MATERIAl. ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E
MERCEARIA.

Nlltl ANTll'UOR

xxxxxxxxxxxxx



"OM" RODRIGO CASAGRANDE

FlUAÇALAH1R ROQUE CASAGRAHDE
CLEOHIR lERElINHA CASAGRAKDE

DATADE NASCIMENTO

18/04/1986
NA1IJRLLA'RAHJEIRAS SUL/PR RAS SUL~PR UEDAS IGUAÇUCOHARCA:LARAHJEI

't'jÃ,C lJ90l, li""AlI, m ""ti, .'vV-o .

CPC' :~O 1;>0NASCIMENTO FIplP
AS~INATL)RA DO DIRETORCURlll8A . PR
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
ADRIANE PETKOWICZ 03281713955
Nome do Empresário
ADRIANE PETKOWICZ
Nome Fantasia
ADRIPRESENTES
Capital Social
30.000,00
Número Identidade
7.960.896-3

Orgão Emissor
SESP

UF Emissor
PR

CPF
032.817.139-55

Condição de Microempreendedor Individual

Situação Cadastral Vigente
ATIVO

Números de Registro

Data de Início da Situação Cadastral Vigente
21/05/2016

CNPJ
24.849.875/0001-20

Endereço Comercial

NIRE
41-8-0428009-0

CEP
85460-000
Bairro
CENTRO

Atividades

Logradouro
RUAJACARANDA
Munícipio
QUEDAS DO IGUACU

Número
788
UF
PR

Complemento
SALA 01

Data de Início de Atividades
21/05/2016

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Comerciante independente de brinquedos e artigos recreativos
Atividade Principal (CNAE)
47.63-6/01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)
Comerciante independente de 47.59-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não
artigos para habitação especificados anteriormente
Comerciante independente de 47.72-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de
cosméticos e artigos de perfumaria higiene pessoal
Comerciante independente de
artigos de cama, mesa e banho
Comerciante independente de
artigos do vestuário e acessórios
Papeleiro(a) independente

47.55-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

47.81-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Sorveteiro(a) independente

47.61-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.29-6/99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento
Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de



espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: http://www.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado emitido
com base na Resolução no 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de
Empresas e Negócios - REDESIM. ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. Para pesquisar a inscrição estadual elou municipal
(quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.recelta.fazenda.gov.bÚPessoaJyrldlca/CNPJ/fcDI/consyIta.asp

Número do Recibo
ME12427365

Número do Identificador
24849875000120

Data de Emissão
30/04/2018
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~!,~...g~s?ré Pap~!:r!~
ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
463532-3232

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n" 18.468.866/0001-97, sediada na Rua
Juazeiro, n? 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo
4°, Inciso VII, da Lei Federal n" 10.520, de 17de Julho de 2002.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 02 de Maio de 2018.

.~~ C :1:) L k'
Nõ~~~iNíii-c;B~~Kr·--_L.--._._---
RG: 6.873.437-1/SSP-PR
Cargo: Administradora

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85-460-000



o CASA.GRA.NDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRiÇÃOESTADUAL: 90398838-02
RUA QUlRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, e
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu
edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho
de 2002.

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

QUEDAS DO IGUAÇU 23 DE ABRIL DE 2018

~4~-'.~ I
............................_ ".",.,", -_ ..--.- ~._ .

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESARIO

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

RUAQUIRI,1238.CENTRO
LIS.400.080 ·QUEDAS DOIGUAÇU. P'U



ADRI PRESENTES - ADRIANE PETKOWICZ
CNPJ: 24.849.875/0001-20 - Fone:Oxx.46.9935-8122

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS R'EQUISITOSDE HABILITAÇÃO

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
REF.: PREGÃOPRESENCIALNO004/2018/CMVQI

A empresa ADRIANE PETKOWICZ, inscrita no CNPJ: 24.849.875/0001-20,

com sede a Rua Jacarandá, nO:788,centro, 85.460-000, na cidade de Quedas do

Iguaçu-Pr., estado do Paraná, declara, para fins de participação no Pregão Presencial

nO004/2018, 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 nO10.520, de

17 de julho de 2002.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Quedas do Iguaçu-Pr, 02 de Maio de 2018.

Nome:-~~~~-
Rg: 7.960.896-3
CPF: 032.817.139-55
Cargo: Titular

f24.849.875/0001-2õ'
ADRIANE PETKOWICZ

RUA JACARANDÁ, 7~6· SALA 01 • CENTRO
I!.~Q.OOO • QU.E[)ASDO IGUAÇU• P!.I

Rua Jacarandá, nO:788- centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.



~lf.1?~OOls?re P~p~!D2L!.~
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
46 3532-3232

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJ/MF:
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 18.468.866/0001-97
Endereço:
Rua Juazeiro, n" 1186- Centro - Quedas do Iguaçu - PR
Nome para Contato: Telefone:
!VETEAPARECIDAJAKUBOWSKI 46 3532-3232
Fax: E-mail:

N° Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) Agência: (opcional)

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

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

Papel branco, tamanho A4, 266,00 66.500,001 250 Cx. 210x297mm 75g/m2,caixa NAVIGATOR
com 5.000 folhas.
Boninade plásticoempolietileno
para plastificação,superfícielisa, 72,00 10.800,00

2 150 Unido acabamento brilhante, tamanho PROLAN
RG,II,5cmx005mm,boninacom
60metros.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 77.300,00 (Setenta e sete mil e trezentos reais).

Informações Complementares:

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente
ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do IguaçujPR - CEP: 85.460-000

~~ ~ ,Ó~&J\<',,-
-,



ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

Quedas do Iguaçu-PR, 02 de Maio de 2018.

~~ ~~cl~~~~",
----_._._._._. __ ..__ ._ .._-----_._-----_ _.__._:,.,_-_.-.__ ._.__ _-_._.._._._-_._ .._.._----.__ ._--_.__._-_.- ..__ __ _--
Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
RG: 6.873.437-l/SSP-PR
Cargo: Administradora

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85.460-000



S~'~A~Os?re Pap~!~rL~463532~3232
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRO EMPRESA OU EMPRESA
DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

A empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJIMF n° 18.468.866/0001-97,
por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA,
SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
004/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da
Lei Complementar n" 123/2006 e Lei Complementar 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, 02de Maio de 2018.

,~ ~·fiº~\~~-·Nome: ILDA TEREZ HA CIBULSKI
RG: 6.873.437-lISSP-PR
Cargo: Administradora

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

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do IguaçujPR - CEP: 85-460-000



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL ,E INTEGRAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANA .I. 1111
CERTIDAo SIMPLIFICADA PáQina: 001/ 001-Certificamos que as InformaçOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Cómerclal e sao vigentes

na data da sua expedlçAo.

Nome Empresarial
ILDA TEREZINHACIBULSKI • ME

Natureza Juridlca: EMPRESÁRIO
Número de IdentlficaçAo do Registro de
Empresas· NIRE (Sede)
411 0746527·6 18.468.866/0001·97

CNPJ Data de Arquivamento
do Ato de Inscrlçio

10/07/2013

Data de Inicio
de Atlvldade

22/07/2013
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Munlciplo, UF, CEP)
RUA JUAZEIRO, 1186, CENTRO, QUEDASDO IGUAÇU, PR, 85.460-000
ObJeto
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
COMERCIOVAREJISTA DE LIVROS
COMERCIOVAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMERCIOVAREJISTA DE ART!<';OSPAtQ\.DECORAÇÃODE FESTA.S.EINTERIORES
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DÓVESTUÁRIO ÉACESSÓRIOS
COMERCIOVAREJISTA DE BEBIDAS ..•..•...•••••.... .. ....
COMERCIOVAREJISTA DE MERCADORIASEM'GERAL, COM PREDOMINÂNCIADE PRODUTOSALIMENTlCIOS •
MINIMERCADOS,MERCEARIASE ARMAZÉNS. .•.
COMERCIOVAREJISTA DE BRINQUEDOSE ARTIGOS RECREATIVOS
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOS.DE UTILIDADES.DOMESTICÁS

Número:. 20147412188

Mlcroempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei nO123/2006)
Mlcroempresa

Capital: R$ 30.000,00

(TRINTAMIL REAIS)

Último Arquivamento
Data: 29/12/2014

Sltuaçlo da Empresa
REGISTROATIVO

Ato: ALTERAÇÃO
Evento (s): ALTERACAODE DADOS (~ÇETO NOMEEMPRESARIAL)

Status

Nome do Empresário
ILDA TEREZINHACIBULSKI
Identidade: 68734371,SSP/PR
Estado Civil: Solteiro

CPF: 760.358.249-00

Regime de Bens: Nio Informado

QUEDAS DO IGUAÇU• PR, 26 de abril de 2018
161280846-7

~.
LIBERTADBOGUS

SECRETARIAGERAL

DO PARi\NÁ
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RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-64 INSCRIÇÃOESTADUAL: 90398838-02
RUAQU/RI,1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

PROPOSTADEPREÇOSREF.: PREGÃOPRESENCIALNO004/2018/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

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

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: kasinhaloja@gmail.com

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIALN° 004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

Papel branco, tamanho A4, CHAMEX 267,00 66.750,00
1 250 ex. 210x297mm 75g/m2, caixa

com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em PROLAM 73,00 10.950,00
polietileno para plastificação,

2 150 Unido superfície lisa, acabamento
brilhante, tamanho RG,
ll,5cmx005mm, bonina com
60 metros.

[ VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 77.700,00

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃOPRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.



RODRIGO CASAGRAH /E
Fone: 46 99978-5959

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

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

QUEDAS DO IGUAÇU 23 DE ABRIL DE 2018

ín ,,,,,~ Ir. ......_~A~ J.
..._.....__..,__""_._\l~._."_" __.~ ..,_~~~ ._,,,,. .-- ....------.-.-~--_._ ... -.----...--.~_.....---
Nome: RODRIGO CASAGRANDE
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

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

RUAQUIRI,1238-CENTRO
LIS.460-000 -QUEDAS DOIGUAÇU - PtU



RODRIGO CASAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

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

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

A empresa RODRIGO CASAGRANDE inscrita no CNPJ/MF n? 08.710.164/0001-14, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado,
DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar 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 23 DE ABRIL DE 2018

ln {Li. . p~__ _ ~
Nome:Y~~O"~~E------"-----"'----------------"'- -----..--------
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO

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

RUAQUIRI,1238·CENTRO
LIS.460.000 ·QUEDASDOIGUAÇU·PU



o SECRETARIA*'DA MICRO E PEQUENA EMPRESA,0.00, "- /DEPARTAMENTO DE REGISTRO ~MPRESARIAl E INTEGRACAO ,
o " ,". JU~TAlICOMERCIALI000PARANA ~#I#I":.. ,0 '", ,

CERTIDAO SIMPLIFICADA Fialn.: 0011 001
Certificamos que .. Infonnaç6es abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comere" e 810 vigentes
na data da sua expedlçlo.

INome EmpresarialI RODRIGO CASAGRANDE ME
i Natureza Jurldlca: EMPRESÁRIO
I Número de ldentiftcaçlo do Registro de I CNPJ Data de ArqUivamento IData de Inicio IIEm"...... - NIRE (Sede) i do Ato do In.çrl~o de Atlvldade I1 411 0688918-1 1 08.710.16410001-14 1410312007 ,0110412007
i Endereço Completo (Logradouro, NOe Complemento. BalrrolDlstrlto. Munlclplo, UF, CEP)
RUAQUIRI, 1438 - TERREO, CENTRO. QUEDAS DO IGUAÇU. PR, 85.480-000
Objeto

COMéRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO EACESSORIO. CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS. CALÇADOS, 1
BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS DE DECORAçAO, ARTESANATO, ELETRODOMésTICOS, í
EQUIPAMENTOSDE ÁUDIO E VlDEO, EQUIPAMENTOSE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO I
DOMBncos. BRINQUEDOS E ARnoos RECREATIVOS,MATERIALESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E
MERCEARIA.

í
Capital: RS 40.000,00 Mlcroempresa ou II Empresa de Pequeno Porte I(QUARENTAMIL REAIS) (lei nO12312008)

Mlcroemprau
Oltlmo Arquivamento

SItuaçIo da Empresa II Data: 02I09I2010 N~: 41106889161 REGISTROATIVO
í

I I, Ato. INSCRlÇAO
I Evento (s): TRANSFORMACAO
I
I' Nome do Empresário
RODRIGOCASAGRANDE
iI Identidade: 8.514.278-0,SSPIPR
IEstadoCivil: Solteiro

CPF: 048.421.899-18

RegIme de Bane: NIo Infonnado

QUEDAS DO IGUACU - PR, 25 de abril de 2018

III1IIIII ~.
L1BERTADBQGUS

SECRETARIAGERAL



ADRI PRESENTES - ADRIANE PETKOWICZ
CNPJ: 24.849.875/0001-20 - Fone:Oxx.46.9935-8122

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI
Prezados Senhores,

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital
PREGÃO PRESENCIAL NO 004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s),
conforme abaixo discriminados, sendo:

1- IDENTIFICAÇÃO DA LICITANTE

Nome do Licitante: ADRIANE PETKOWICZ CNPJ: 24.849.875/0001-20

Endereço: Rua Jacarandá, nO:788, centro Cidade: Quedas do Iguaçu

Nome para contato: Adriane Telefone: 46-9935-8122

Fax: E-mail:
N° Conta Corrente IBanco: Agência:

2 - OB1ETO E PREÇOPROPOSTO:

Item nO Qtde. Tipo Discriminação dos Produtos Marca e/ou V. Máximo V. Máximo
/ Materiais procedencia Unitário R$ Total do

Item R$
1 250 ex. Papel branco, tamanho A4, 210x297mm

Copimax 268,00 67.000,0075g/m2, caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para

2 150 Unido plastificação, superfície lisa, acabamento Touch Film 74,00 11.100,00brilhante, tamanho RG, l1,5cmx005mm,
bonina com 60 metros.

O VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA É DE R$ 78.000,00 (Setenta e oito mil
reais).

3 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Rua Jacarandá, nO:788- centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



--- ------....
ADRI PRESENTES - ADRIANE PETKOWICZ

CNPJ: 24.849.875/0001-20 - Fone:Oxx.46.9935-8122

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N0 004/2018/CMVQI e concordando
com todas as especificações contidas no mesmo

Quedas do Iguaçu-Pr, 02 de Maio de 2018.

Nõme: Adriane Petkowicz3
Rg: 7.960.896-3
CPF: 032.817.139-55
Cargo: Titular

Rua Jacarandá, nO:788- centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.



,Ii
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ADRI PRESENTES - ADRIANE PETKOWICZ
CNPJ: 24.849.875/0001-20 - Fone:Oxx.46.9935-8122

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MEIEPP

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO004/2018/CMVQI

A empresa ADRIANE PETKOWICZ, inscrita no CNPJ: 24.849.875/0001-20, 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 nO004/2018, que está legalmente enquadrada na condição de microempresa
(ME) ou 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.

Quedas do Iguaçu-Pr, 02 de Maio de 2018.

rIJ.. ·OW (+,
.\()J·\_,u.:ry~ ~,~,Cc0 Cc._.__ .. .._.- _....._.._---_. __ ._--- __.<..

Nome: Adriane PetK:owicz ,_)
Rg: 7.960.896-3
CPF: 032.817.139-55
Cargo: Titular

Rua Jacarandá, nO:788- centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



"SiMPLES
N ti C ,

Simples Nacional - Consulta Optantes
Data da consulta: 30/04/2018

III Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 24.849.875/0001-20
A opção pelo Simples Nacional elou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: ADRIANEPETKOWICZ 03281713955

III Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 21/05/2016

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 21/05/2016

III Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEl em Períodos Anteriores: Não Existem

III Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentosno Simples Nacional: Não Existem

III Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

III Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N" 004/20181PMQI DE 17/04/2018 - PROPOSTA INICIAL

Lote n" Item n° Qtde. Tipo Especificaçõesdos Produtos IMateriais
Proponente A Proponente B Proponente C Proponente D Proponente E Proponente F

ILDA RODRIGO ADRlANE

I I 250 ex. Papel branco, tamanbo A4, 210x297mm 75g1m2,caixa com 5.000 266,00 66.500,00 267,00 66.750,00 268,00 67.000,00 - - - -
folhas.
Bonina de plástico em polietileno para plastificação, superficie lisa,

I 2 150 Unido acabamentobrilhante,tamanbo RG, 1l,5cmx005mm, bonina com 60 72,00 10.800,00 73,00 10.950,00 74,00 11.100,00 - - - -
metros.

Valor Global Licitado RS 77,300,00 77,700,00 78,100,00 - -

PROPONENTE A: ILDATEREZINHA CIBULSKl ME N"LOTES: O VALOR: 77.300,00 Classificado

PROPONENTE B: RODRIGO CASAGRANDE N"LOTES: O VALOR: 77.700,00

PROPONENTE C: ADRIANE PETKOWICZ N" LOTES: O VALOR: 78.100,00 Desclassificado

PROPONENTE D: N"LOTES: O VALOR:

PROPONENTE E: N"LOTES: O VALOR: Empate

PROPONENTE F: N"LOTES: O VALOR:
LOTES DESERTOS: O V. TOTAL: 233.100,00

LOTES FRACASSADOS: O

TOTAL DE LOTES: O



g!~A'~Ospre ~ap~!.~!L~
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
46 3532-3232

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJIMF:
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 18.468.866/0001-97
Endereço:
Rua Juazeiro, n" 1186- Centro - Quedas do Iguaçu - PR
Nome para Contato: Telefone:
NETE APARECIDAJAKUBOWSKI 46 3532-3232
Fax: E-mail:

N° Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) Agência: (opcional)

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

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

R$ Item R$
Papel branco, tamanho A4, 138,00 34.500,00

1 250 Cx. 210x297mm 75g1m2,caixa NAVIGATOR
com 5.000 folhas.

lEoninade plásticoempolietileno
para plastificação,superfícielisa, 32,50 4.875,00

2 150 Unido acabamento brilhante, tamanho PROLAN
IRG,1l,5cmx005mm,boninacom
60metros.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 39.375,00 (Trinta e nove mil, trezentos e setenta e
cinco reais).

Informações Complementares:

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente
ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85·460-000

,~~ ~ -~_;_~L~\~\'_



·c "

t!:~~DS?t~'Pâp~l~!l~46 35~;3232
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

Quedas do Iguaçu-PR, 03 de Maio de 2018,

~~~ C\-. ~&~)K.~
Nome: ILDA TEREZlNFIA C BULSKI ..-.-
RG: 6,873,437-lISSP-PR
Cargo: Administradora

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85-460-000



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N' 00412018IPMQI DE 17/0412018 - PROPOSTA FINAL

Lote n' Item n" Qtde. Tipo Especificações dos Produtos I Materiais
Proponente A Proponente B Proponente C Proponente D Proponente E Proponente F

ILDA RODRIGO ADRIANE

I I 250 ex.
Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 75g1m2,caixa com 5.000 138,00 34.500,00 - - - -
folhas.

-
Bonina de plástico em polietileno para plastificação, superfície lisa,

I 2 150 Unido acabamentobrilhante, tamanhoRG, Il,5cmx005mm, bonina com 60 32,50 4,875,00 - - - -
metros.

Valor Global de Licitado RS 39.375,00 - - - -

PROPONENTE A: ILDATEREZINHA CIBlJLSKI ME N"LOTES: 2 VALOR: 39.375,00 Classificado

PROPONENTE B: RODRIGO CASAGRANDE N"LOTES: O VALOR:

PROPONENTE C: ADRIANEPETKOWICZ N' LOTES: O VALOR: Desclassificado

PROPONENTE O: N' LOTES: O VALOR:

PROPONENTE E: N' LOTES: O VALOR: Empate

PROPONENTE F: N"LOTES: O VALOR:
LOTES DESERTOS: O V.TOTAL: 39.375,00

LOTES FRACASSADOS: O

TOTAL DE LOTES: 2



(:la Decor e Papelaria
C.NPJ: 18.468.866/0001-97 IE: 9063595290

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
46 3532-3232

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n° 18.468.866/0001-97, sediada na Rua
Juazeiro, n" 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as
penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em qualquer órgão ou entidade da
Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos
de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 2°, da Lei Federal n"
8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 02 de Maio de 2018.

JN~~~~B~~--------'---'--
RG: 6.873.437-1/SSP-PR
Cargo: Administradora

,)



~!,~E!s?re Pap;!o~EL~
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
463532-3232

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

MENOR REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n? 18.468.866/0001-97, sediada na Rua
Juazeiro, n" 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as
penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal n" 8.666/93, que
cumpre(o) o disposto no Inciso :XXXIIIdo Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em
seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho notumo, insalubre ou perigoso, ou
menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 02 de Maio de 2018.

~ ~.r (I,u12~'
"Nome: ILDA TERE~HicmDfskI ~
RG: 6.873.437-lISSP-PR
Cargo: Administradora

f J
/

j

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do IguaçujPR - CEP: 85.460-000



AVENIDA PINHEIRA:S

CEP
85460000

sob as penas da lei, não estar
Junta Comercial do Estado do

de exercer atividade empresária, que não

NOME
ILDATEREZINHACIBULSKI- ME

478t001
4789099
4781400
4723700
4712100
4763601
4759899
4761001

COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSDEPAPELARIA
COMERCIOVARE,IISTADE LIVROS
COMERCIOVAREJISTADESUVENIRES,BIJUTERIASEARTESANATO::>
COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSPARI\ D:CORAÇAO DE FESTASE I,:::':'~~~..,,"~ _
COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSDOVESTUAnlO EACESSÓRIOS -
COMERCIOVAREJISTADE BEBIDAS
COMERCIO VAREJ!STA DE MERCADORIAS Er~ERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS '\UMEtITlcIOS _
MINIMERCADOS, MERCEARIAS E ARMAZÉNS .
COMERCIOVAREJISTADE BRINQUEDOSEARTIGOSRECn!:ATIVOS
COMt:RCIOVAREJISTADEARTIGOSDEUTILIDADESDOMESTICAS

(rua, av,
Rt:A JUAZEIRO

QUEDASDO IGUACU

JUN1"ÀCOMERCIAL DO PARANA

•

AGENCIA REGIONAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CERTIFICOO REGISTRO EM: 2 9 / 1 212 O 14
SOB NÚMERO: 20147412188

'.Empresa~4~t~co~~~~:~4!218-8,DE 2~121~o;/h@F.'.
. ILDA TER€ZINHA CIllULSiG - ME SEBASTIÃO MOTTA

PH120140029407~_.. ..,.IIII~IIIIIIIIIIIIWI:1' !111111111111111 ~I \v • ~

\7 .(---- . \}J'~' -
j_...-~ .." l



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

DOOBJETO

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos

Comércio varejista de artigos para decoração de festas e de interiores
Comércio varejista de plantas e flores naturais Cf>-.tJt

OUComércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
Comércio varejista de calçados
Comércio varejista de artigos esportivos
Comércio varejista de bebidas

Comércio varejista de mercadorias em geral, com
miniJ1)erpados,rnercearías e armazéns .
comercio varejista de bnnquedos e artigos recreativos

Comércio de uso doméstico não "'C::ln"'l~ifil~",ri"c::

alimentícios -

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA Ri;G'QNAL DE QUEDAS DO IGUACU
CERTIFICOORIEGISTROEM: 10/07/2013fi
SOBNÚMERO:41107465276 ..• ~.
Protocolo: 13/382291·5, DE 10/07/2013. • ... i ••

TEREZHIHA C!BULSKI Se;aAsIlÃo MOITA
. ;,~ªe:ÇB§I~BIºgERAL



30l04/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificaçãoda Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenciejunto à
RFB a sua atualizaçãocadastral.

A informaçãosobre o porte que consta neste comprovanteé a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
18.468.866/0001-97
MATRIZ

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

NOME EMPRESARIAL
ILDA TEREZINHA CIBULSKI

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
CIADECOR

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAATIVIDADE ECON MICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DASATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

C DIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JUR DICA
213-5 - Empresário (Individual)

~
~

I COMPLEMENTOI LOGRADOURO
R JUAZEIRO

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACU

ICEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

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

ENDEREÇO ELETR NICO
itaipu@fiqnet.com.br

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)-
DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2013

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
***.**.*

Aprovado pela InstruçãoNormativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 30/04/2018 às 13:36:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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02/05/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA
NÚMERO DE INSCRIÇAo
18.468.866/0001-97
MATRIZ

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

NOME EMPRESARIAL
ILDA TEREZINHA CIBULSKI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CIADECOR

CÓDIGO E DESCRIÇAo DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

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

I
LOGRADOURO

. R JUAZEIRO
I COMPLEMENTO

ICEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I MUNIClplO
QUEDAS DO IGUACU

ENDEREÇO ELETRÓNICO
itaipu@fiqnet.com.br

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

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)
*****

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
10/07/2013I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I

SITUAÇAO ESPECIAL
. ********

I~~ SITUAÇAO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 02/05/2018 às 09:53:32 (data e hora de Brasília).

Consulta aSA /

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp

Página: 1/1
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MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ E LICENÇA SANITÁRIA n° 147 /2013
oMunicípio de Quedas do Iguaçu conforme protocolo n° de concede alvará de licença para localização a',

~ome: ILDA TEREZINHA CffiULSKI - ME
Nome fantasis:CIA DECOR
CNPJ/CPF: 18.468.866/0001-97
Localização: RUA JUAZEIRO, 1186 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
Área utilizada: 70,00
Controle/lnscrição Municipal: 172710
IAtividades
jeOMERCIO VAREJISTADE SUVENlRES,BIJUTERIAS,ARTESANATOS,ARTI-GOSDEDECORACAODE FESTASE INTERIORES,PLANTAS,FLORES
INATU-RATS,ARTIGDE CESTUARIO,ACESSORIOS,CALCADOS,ARTIGESPORTI-VOS,BEBIDASFINAS,BRINQUEDOSE ARTIGRECREATIVOS,
JARTODE U-SODOMESTICOE PRUD ALIMENTICTOS11111111111111111111111105

Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em
11104/2018

Válido até
30/04/2019

Observações
LVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018

I - O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual.
2 - Sera exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do

stabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como: encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atividade, etc o contribuint

será obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n° 5296 de 02/12/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

ortaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/2001.
IMPORTANTE

- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua si
voce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

J~
7

ara. iew.logic?modeIView.idAlvara=6227&modeIView.tpCadastroEmpresas=EMPRESA_MUNICIPIO



2310412018 https:/IwMv.sifge.cai>a.gov.brlE!'1l)I'esa/Crf/Crf/FgeCFSIrf1)rirrirPapel.asp
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CAIXA
CAIXAECONÓMICAFEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18468866/0001-97
Razão Social: ILDATEREZINHACIBULSKIME
Nome Fantasia:cIA DECOR
Endereço: RUAJUAZEIRO1186/ CENTRO/ QUEDASDOIGUACU/ PR

/85460-000

A Caixa Econômca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a errpresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Garantia do Termo de Serviço - FGrS.

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

Validade: 19/04/2018 a 18/05/2018

Certificação Número: 2018041904353485506155

Informação obtida em 23/04/2018, às 14:50:49.

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

https:/IwMv.sifge.cai>a.gov.br/E!'1l)I'esa/Crf/Crf/FgeCFSI!'1l)I'irrirPapel.asp 1/1



dse"ln6a~SnlelSO:>!JOlsiHS1~a6.:1/J.1~/J.I~/oepepi~/Jq"Ao6"eXie:>"a61iS"MMM/f:sd»4

v0199E6L9vSEZOOEL0910Z910l/BO/BZ e 910Z/LO/OE
lES091ESElvEWBlB0910Z 910Z/60/91 e 910l/BO/Bl

SESSvS6ELE6SWL060910Z 910Z/01/90 e 910Z/60/LO

000vlSESvOEZE09Z60910Z 910Z/01/SZ e 910l/60/9Z

61Z56ZBBEnEE05101910Z 910Z/n/El e 9l0l/01/51

069LBB5995EZEOEOn9l0Z 9l0Z/n/Zo e sroz/rr/so

vlL6EZ6EBZ65WZZn9l0Z 9l0Z/nnZ e 9l0Z/n/Zz

ELEE60ZBlOZEBOnn9l0Z L10Z/l0/60 e 91OZ/n/n

B09lELEBvl95EOOEn910Z zroz/to/sz e 91Ol/n/OE

lLBElBB951B5vOBn0L10Z L10Z/Z0/91 e L10ZIl0/Bl

L9ZlL69vLElSE090WL10Z L10Z/EO/LO e L10Z/Z0/90

96vOBOWOv9vEOSZWL10Z LlOZ/EO/9Z e L10Z/Z0/5Z

901BS16EnOSE091E0L10Z L10l/vO/vl e L10Z/EO/91

EZELEBOSlSnvOvOv0L10Z L10Z/S0/EO e L1ol/vO/vO

SLLvOS9v6EESlOElVOLI0Z L10l/S0/ZZ e L10l/vO/EZ

OSSEE99Z9E9tVOnSOL 10Z L10Z/90/01 e zroe/sozz r

L610nv9vStOvOtES0L10Z L10Z/90/6Z e LlOl/S0/1E

61Bn9EEEEBvZ06t90L10Z L10Z/LO/Bt e LlOl/90/61

B9EElBOLvElSSOBOLOLtOZ L10Z/BO/90 e L10l/LO/BO

EL6LBLEZOZOvvOLUOLI0Z L10l/BO/SZ e L10Z/LO/a

t6ZEOELLOZ60v051B0L10Z L10Z/60/El e L10l/BO/Sl

vv69B9ZvvZvvEOE060LtoZ LtOZ/Ot/ZO e LtoZ/60/EO

toBZ69EOSZSEEOZZ60LtoZ LI0l/0l/lZ e LlOZ/60/ZZ

SlSZatZ90ZZvOnOlL10Z L10l/n/60 e L10Z/01/n

lZ9916l65Z9vZOOEOlL10Z L10Z/n/BZ e LIOZ/Ot/OE

9LBtS6SvOOOSEOBntL10Z Ltol/n/L1 e L10Z/n/Bt

OtZ69ZvLLS6E90LOnL10Z BtoZ/l0/S0 e LtOZ/n/LO

E9666vaEEZvS09ZnL10Z sroz/ro/ez e L10Z/n/9Z

v6BZOtBvESS190vnOBI0Z BI0Z/Z0/n e etoz/ro/et
9SL9LSSEVE90LOZOWBtOZBI0Z/EO/EO e BtOZ/ZO/ZO

5BlSZaElE61S01ZZ0B10Z BIOZ/EO/ZZ e BI0Z/Z0/IZ

9B99B19LSILvEOnEOBtOZ BtOZ/vO/Ol e BI0Z/EO/n

vZv6SBvLEOBZEOtEEOBtOZ BtOZ/vO/6Z e BlOZ/EO/tE

SS190SSBvESEv06tvOBtOZ BlOZ/SO/Bl e sroz/eo/e:

9tOZ/LO/OE
910Z/BO/Bt

910Z/60/LO

9tOZ/60/9Z

91OZ/01/S1

91Ol/n/EO

9tOZ/n/zz

91OZ/n/n

91OZ/Z1/0E

LlOZnO/Bl

L10Z/Z0/90

LI0Z/Z0/SZ

LtOZ/EO/9t

L10Z/vO/vO

L10Z/vO/EZ

zroz/so/zr
LlOZ/S0/1E

L10Z/90/61

L10Z/LO/BO

nOZ/LO/a

L10Z/BO/Sl

LlOZ/60/EO

LlOZ/60/ZZ

L10Z/01/n

L10Z/0t/OE

L10z/n/Bt

noz/n/LO

LI0z/n/9Z

BlOZ/l0/Vl

BlOZ/Z0/Z0

BI0Z/Z0/1Z

BlOZ/EO/Zt

BI0Z/EO/tE

BI0Z/vO/61

~O:J3a 'VD :e!se;aUe:l aWON
3W DISlnSD 'VHNIZ3~31 vcru :lep05 O!Zell

L6-t 000/99BB9vBl :O!~!J:>SUI

·tOOZ
ap liJqe ap ZZ e oJ!aueçap BOap - 100l/VOZ 'VXI'V:JJeln:lJD ep epuõil5!A
eu epeJnde apepiJeln5aJ ap o!?5en~!se ouroo uiaq 'sasaw vZ SOW!W)sou
Sop!paJUOJ:I~:J sop SOJlS!5aJ50 eluasaJde Jope5aJdw3 op OJiJ9lS!HO

.ropeôardurg Op OJ!.J9lS!H ::

Jope5aJdw3 op OJ!J9~S!HI
Jope5aJdw3 op apep!Jeln5a~ ap 0!il5en~!5I JopeÕaJdW3op apep!JelnÕa~

ellnsuo:) I esaJdW3519:1 I O'V50:)II\~3S I awoH

SfY)VU;;'~S (..,'f :";;CHJ;;,/,
_"_....N_'~_'.._~,."......._"....~ .. .,"

epnÇv II



(

\-:

v0199E6L9vSEZOOEL0910Z910Z/S0/SZ e 9lOVLO/OE
lES091ESnvEWS1S0910Z 910Z/60/91 e 9lOZ/S0/S1

SESSvS6ELE6SZ0L060910Z 910V01/90 e 910Z/60/LO

000vlSESvOEZE09Z609lOZ 910Z/01/SZ e 910V60/9Z

6lc:S6ZSSEnEEOSlO19lOZ 9lOZ/n/n e 910V01/SI

069LSSS99SEZEOEOll9lOZ 910Z/n/Zo e 910Vn/EO

vlL6EZ6ESZ6SWZZll910Z 9lOZ/nllz e 9lOVll/ZZ

ELEE60ZS10ZESOlln910Z nOZ/10/60 e sroz/zr/t r

S091ELESv19SEOOEZ19TOZ LlOZ/10/SZ e 9lOVn/OE

lLSnSS9S1SSvOSllOL 10Z LlOZ/ZO/9l e nOZIlO/Sl

L9nL69vLnSE090Z0nOZ nOZ/EO/LO e nOZ/ZO/90

96vOSOZOOv9vEOSZWnOz nOZ/EO/9Z e z roz/zo/sz

901SS16EllOSE091EOnOZ LlOZ/vO/vl e nOVEO/91

EZELESOS1SnvOvOvonoz LlOZ/SO/EO e noVvo/vO

SLLvOS9v6EESWEZvOnOZ z roz/so/zz e nOVvO/EZ

OSSEE99Z9E91vOnSOnoz nOZ/90/01 e z roz/so/z r

L6lOllv9vSlOvOlESOnOZ nOZ/90/6Z e Lroz/sc/rc

61sn9EEEESvW6190noz nOZ/LO/SI e nOV90/61

S9EnSOLvnSSOSOLOnOZ nOZ/SO/90 e nOVLO/SO

EL6LSLEZOZOvvOaLOnOZ zroz/so/sz e nOZ/LO/a

16ZEOELLOZ60vOSlsonoz nOV60/n e LlOVSO/Sl

vv69S9ZvvZvvEOE060nOZ nOV01/ZO e LlOZ/60/EO

10SZ69EOSZSEEOZZ60nOZ nOV01/1Z e nOV60/ZZ

SlSUnZ90ZC:VOllOlL10Z nOZ/n/60 e nOV01/n

lZ991616SZ9vZOOEOlnOZ z toz/rt/sz e nOZ/Ol/OE

9LS1S6SvOOOSEOSlnnOZ nOZ/n/H e zroz/rr/s:

OlZ69ZvLLS6E90LOnLlOZ SlOZ/lO/SO e nOZ/n/LO

E9666vaEEZvS09znLlOZ SlOZ/lO/vZ e nOZ/n/9Z

v6SZ01SvESS190vnOS10Z SlOZ/W/n e slozllo/vl

9SL9LSSEvE90LOWWS10Z SlOVEO/EO e SlOVZO/ZO

SSlSUZnE61S01ZWS10Z SlOZ/EO/ZZ e SlOZ/ZO/IZ

9S99S19LSlLvEOZlEOSlOZ SlOZ/vO/Ol e SlOZ/EO/n

vZv6SSvLEOSZE01EEOS10Z SlOVvO/6Z e SlOZ/EOIlE

SSl90SSSvESEv061vOS10Z SlOZ/SO/Sl e SlOZ/vO/61

9lOZ/LO/OE
910Z/S0/S1

9lOZ/60/LO

910Z/60/9Z

9lOZ/01/Sl

9lOZ/n/EO

9lOZ/n/ZZ

stoz/zt/tr
91OZ/Zl/0E

zroz/ro/s:
nOZ/W/90

ztoz/zo/sz
nOZ/EO/91

noz/vo/vO

nOZ/vO/EZ

zroz/so/z r
nOZ/SO/1E

nOZ/90/61

LlOZ/LO/SO

nOZ/LO/a

nOZ/SO/Sl

nOZ/60/EO

nOZ/60/ZZ

ztoz/or/t t

nOZ/Ol/OE

zroz/tr/st
noz/n/LO

Lloz/n/9Z

stoz/to/er
SlOZ/ZO/ZO

SlOZ/ZO/IZ

SlOZ/Eo/n

SlOVEO/1E

SlOZ/vO/61

~OJ3a 'IIJ :e!se~ue::lawoN
3WDtSlnSIJ 'IHNIZ3~3.l vcnr :Iepos O!ZeH

L6-1 000/99SS9vSl :O!~!J;)SUI

"lOOZ
ap Ipqe ap ZZ e oJ!auef ap SO ap - lOOZ/vOZ 'IXI'IJ JelnJJO ep epU~6!A
eu epamda apep!Jeln6aJ sp o,ª5en~!se OUJOJuiaq 'sasaui vZ sOUJ!W)sou
sopipaouoo :l~J sop sOJ~s!6aJ50 e~uasaJdeJope6aJdUJ3op 0:J!J9~S!HO

.Jope5a.Jdw3 op OJ!.J9~S!H ::

Jope6aJdUJ3op OJ!J9~S!HI
Jope6aJdUJ3op apeppeln6a~ ap 0,ª5en~!s I Jope5aJdUJ3op apep!Jeln5al:j

e~lnsuoJ I esaJdUJ3S.l9:l I IJ0'1 SO:)IM:l3S I awoH
epnf'l

• 'IXÚÓ elad an6aAeN~_. .. .. ..
YSNJIIMt 'rltMnoJs' UJS OO\WW ! ·~-·-r

Z VINO) vns 15SDV ~

ovovoro OVS0611\~3S 8~O~.O/~O 1



'i 02l0i2018 SERViÇOS AO CIDADÃO

11/07/2016

22/06/2016

11/07/2016 a 09/08/2016 2016071101474579388355

22/06/2016 a 21/07/2016 2016062213423658559018

71

Resultadoda consulta em 02/05/2018 às 09:20:04

IIIDúvidasmais Freqüentes

o uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificaçãode autenticidade no site da Caixa:www.caixa.gov.br



2310412018 Certidão

..tJ~~~ MUNiCíPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU.)0;" SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

IC~ ~'
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.205.962/0001-49

<s -~-

-CERTIDAO NEGATIVA 1941/2018
FICA RESSALVADO O DIREITODA FAZENDA

IMPORTANTE: MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERloDO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 22/07/2018 CÓD. AUTENTICAÇAo: 9ZTMHJ2QE5X2442XBAQ

REQUERENTE: ILDA TEREZlNHA CIBULSKI • ME PROTOCOLO:

FINALIDADE: VERlFICAÇAO

RAZÃo SOCIAL: ILDA TEREZlNHA CIBULSKI • ME

I ,,__ .._';Ao EMPRESA CNPJ/CPF INSCRlÇAO ESTADUAL ALVARA

172710 18.468.866/0001-97 147
ENDEREÇO

RUA .IIJA7FIRn 1186 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
ATIVIDADES

Comércio \erejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de artigos do
'vestuárioe acessórios, Comércio \erejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

...., -v..,..... vaçoes:

Certidão emitidagratuitamentepela internet em 23/04/20 18.
Qualquer rasura invalidaráeste documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

http://168.90.38.234:74741esportallstmcertidao.lAew.logic?idCertidao= 19095



02/05/2018 Certidão

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANA
CNPJ: 76.205.962/0001-49

Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio varejista de bebidas, Comércio varejista de artigos
e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não

CERTIDÃO NEGATIVA 1941/2018

IMPORTANTE:

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERfoDO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

REQUERENTE: ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME PROTOCOLO:

VALIDADE: 22/07/2018 C6D. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QE5X2442XBAQ

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME

172710 18.468.866/0001-97 147
ENDEREÇO

RUA JUAZEI - PR

ertidão emitida gratuitamente pela internet em 23/04/2018.
rasura invalidará este documento.

'~V.HH.dlH autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

~~ /00
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http://168.90.38.234:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=190~



PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNODO ESTADO
heretlrtl da ".lenda

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°017947351-97

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.468.866/0001-97
Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

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

Válida até 21/08/2018 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda·PLgov.br

Página 1de 1
Emitido via Intemet Pública (23/0412018 14:51:20)



02/05/2018 SecretariadaFazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

SEfanEt EXPRES.W... chave: senha:

Secretaria da Fazenda T palavra-chave
'-.I Pesquisar i

Confirmação de Certidão

Informações do Documento
Certidão 017947351-97
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 18.468.866/0001-97
Fornecidaparao ILDA TEREZINHA CIBULSKI

Emissão 23/04/201814:51:20
DatadeValidade21/08/2018

r Voltar I

© Secretaria da Fazenda· SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - .PR
Localização -CElEPAR

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao 1/1



23104/2018

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

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

Nome: ILDA TEREZlNHA CIBULSKI
CNPJ: 18.468.866/0001-97

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federatlvo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele ";nculados. Refere-se à situação do
sujeito passlvo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange incluslve as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:54:34 do dia 23/04/2018 <hora e data de Brasnia>.
Válida até 20/10/2018.
Código de controle da certidão: AE86.C8B7.1E67.C317
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

J
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02/05/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

Confirmação de Autenticidade das Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 18.468.866/0001-97
Data da Emissão : 23/04/2018
Hora da Emissão : 14:54:34
Código de Controle da Certidão: AE86.C8B7.1E67.C317
Tipo da Certidão : Negativa

Certidão Negativa emitida em 23/04/2018, com validade até 20/10/2018.

! ,I Página Anterior I

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/certautlCndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.asp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.468.866/0001-97

Certidão nO: 148713939/2018
Expedição: 23/04/2018, às 14:49:59
Validade: 19/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sllgest0es:cndt@tst.jus.br =;.:\'. .

\
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 18.468.866/0001-97

Certidão nO: 148713939/2018
Expedição: 23/04/2018, às 14:49:59
Validade: 19/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa nO 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADORE DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Rua das Palmeiras, n2 1.275 - CEP85460-000
(46) 3532-3814

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registras
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃOJUDICIAL),verifiquei constar os seguintes registras em
andamento contra:

ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME
CNPJ: 18.468.866/0001-97

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

Noperíodo compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do 19uaçu/PR 24 de Abril de 2018.



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

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46)3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 004/2018

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de
licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram-se presentes
o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados, nomeados pela Portaria nº 002,
de 25 de Janeiro de 2018, foi instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em
epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. As empresas que estão participando da presente
licitação e apresentaram documentação de identificação/credenciamento, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME Ivete Aparecida Jakubowski

RG 8.219.422-3 -SSP/PR
RODRIGO CASAGRANDE ME Rodrigo Casagrande

RG 8.514.278-0 - SSP/PR
ADRIANE PETKOWISCZ Adriane Petkowiscz

RG 7.960.896-3 - SESP/PR

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

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

LOTE EMPRESA VALOR POR LITRO R$
01 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 266,00
01 RODRIGO CASAGRANDE ME 267,00
01 ADRIANE PETKOWISCZ 268,00

LOTE EMPRESA VALOR POR LITRO R$
02 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 72,00
02 RODRIGO CASAGRANDE ME 73,00
02 ADRIANE PETKOWISCZ 74,00

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

LOTE N° 01

EMPRESA LANCE EM R$
ADRIANE PETKOWISCZ 264,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 262,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 261,00
ADRIANE PETKOWISCZ 258,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 255,00



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 254,00
ADRIANE PETKOWISCZ 252,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 250,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 249,00
ADRIANE PETKOWISCZ 248,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 240,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 235,00
ADRIANE PETKOWISCZ 233,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 230,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 225,00
ADRIANE PETKOWISCZ 224,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 220,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 218,00
ADRIANE PETKOWISCZ 217,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 215,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 210,00
ADRIANE PETKOWISCZ 209,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 208,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 205,00
ADRIANE PETKOWISCZ 204,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 202,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 200,00
ADRIANE PETKOWISCZ 199,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 198,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 197,00
ADRIANE PETKOWISCZ 196,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 195,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 193,00
ADRIANE PETKOWISCZ 192,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 190,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 189,00
ADRIANE PETKOWISCZ 188,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 187,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 186,00
ADRIANE PETKOWISCZ 185,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 184,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 183,00
ADRIANE PETKOWISCZ 182,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 181,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 180,00
ADRIANE PETKOWISCZ 179,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 178,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 177,00
ADRIANE PETKOWISCZ 176,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 175,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 174,00
ADRIANE PETKOWISCZ 173,00

b,RODRIGO CASAGRANDE ME 172,00



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 171,00
ADRIANE PETKOWISCZ 170,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 169,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 168,00
ADRIANE PETKOWISCZ 167,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 166,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 165,00
ADRIANE PETKOWISCZ 164,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 163,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 162,00
ADRIANE PETKOWISCZ 161,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 160,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 159,00
ADRIANE PETKOWISCZ 158,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 156,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 155,00
ADRIANE PETKOWISCZ 154,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 153,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 152,00
ADRIANE PETKOWISCZ 151,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 150,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 149,00
ADRIANE PETKOWISCZ DESISTIU
RODRIGO CASAGRANDE ME 148,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 147,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 146,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 145,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 144,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 143,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 143,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 142,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 142,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 141,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 141,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 140,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 139,50
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 139,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 138,50
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 138,00
RODRIGO CASAGRANDE ME DESISTIU

LOTE N° 02

EMPRESA LANCE EM RS
ADRIANE PETKOWISCZ 71,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 70,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 69,00
ADRIANE PETKOWISCZ 68,00

--



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

RODRIGO CASAGRANDE ME 65,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 63,00
ADRIANE PETKOWISCZ 62,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 60,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 59,00
ADRIANE PETKOWISCZ 58,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 55,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 54,00
ADRIANE PETKOWISCZ 53,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 52,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 51,00
ADRIANE PETKOWISCZ 50,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 49,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 48,00
ADRIANE PETKOWISCZ 47,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 46,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 45,00
ADRIANE PETKOWISCZ 44,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 43,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 41,50
ADRIANE PETKOWISCZ 41,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 40,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 39,50
ADRIANE PETKOWISCZ 39,00
RODRIGO CASAGRANDE ME 38,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 37,00
ADRIANE PETKOWISCZ 36,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 36,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 35,50
ADRIANE PETKOWISCZ DESISTIU
RODRIGO CASAGRANDE ME 35,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 34,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 34,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 33,50
RODRIGO CASAGRANDE ME 33,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 32,50
RODRIGO CASAGRANDE ME DESISTIU

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

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

LOTE EMPRESA VALOR POR LITRO R$
01 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 138,00
02 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 32,50

\1 1\ :SUltadO da LICita.ção: .

~ ~.



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

1 - Empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME foi vencedora da licitação para o Lote 01 com
valor total de R$ 34.500,00 (trinta e quatro mil e quinhentos reais) e a empresa ILDA
TEREZINHA CIBULSKI ME foi vencedora da licitação para o Lote 02 com valor total de R$
4.875,00 (quatro mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Valor total de gastos com a licitação: R$ 39.375,00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e
cinco reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo a documentação para habilitação
da proponente vencedora. Após verificação da conformidade da documentação com o edital,
foi passada para análise e rubrica dos participantes, sendo considerada regular. Em seguida
foi deixada livre a palavra para os representantes com imediata intenção de recurso, conforme
a Lei nO 10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo manifestação por parte de nenhum
representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e assinada
pelo sro. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representantes das empresas
participantes.

APARECIDO PREREIRA DOS SANTOS

FABIO CACHOEIRA

GILSON JOSE MARIA

IVETEAPARECIDA JAKUBOWSKI

RODRIGO CASAGRANDE

ADRIANE PETKOWICZ



--- -- - - - -._-------------------- _._--

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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDO IGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018

OBJETO: Aquisição de papel sulfite branco e plástico para plastificação.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:

PROPONENTE VENCEDOR LOTE N° VALOR TOTAL
LOTE R$:

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 01 34.500,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 02 4.875,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018: R$
39.375,00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais).
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Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
Terça-FeIra,08 de Maio ele 2018 Lei n' 84412012ele 28 ele Feverello ele 2012 Ano vu- EdiçIo N'1SS1 Página1

CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE RESULTADO EADJUDlCAÇAO - REF.: PREGAO PRESENCIAL N" 00412018

OBJETO: Aquisiçao ele papel sullite branco e plástico para plasliflcação.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, ele 21 de junho de
1993, Ioma-se público o resultado e adjudicaçAoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
0(5) ven<:edor(es) pelo a1tér1o menor preço por lote:
PROPONENTE VENCEDOR LOTE NO VALOR TOTAL LOTE RS:
ILOA'TEREZINHACIIIUI.SI<IME 01 34.500.00
LDA 'TEREZINHAClBULSI<IME 02 4.875,00

VALOR TOTAL DO" GAlnOS COM o PREGAO PRESENCIAL N" 00412018: RS
39.375,00 (trinta e novemil bezentose setentae cinco reais).
Quedas do Iguaçu, 02de maiode 2018.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAçAo - PREGAo PRESENCIAl. N" 00412018

Eu,ELEANDRODASILVA,Presidenteda GamaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, no uso de minhas atribui90es legais, HOMOLOGOO resultado do pregao
Presencial n" 00412018, o qual teve seuobjeto adjudicadoas seguintesproponentes:
PROPONENTEVENCEOOR LOTE NO VALOR TOTAL LOTE R$:ILOATERIlZINHA ClBUI.SI<IME 01 34.500.00IUM TERIiZINHA ClIIUUIKJ ME 02 4.875,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGAo PRESENCIAL NO00412018: RS
39.375,00 (trinta e novemil trezentos e setentae cinco reais).
Quedasdo Iguaçu, 03 de maio de 2018.
ELEANDRO DASILVA - Presidente de camara

C0d268007

Matéria ~ublicada no D~I? OFICIALDO~MUNIC/PIOS DO SUDOESTEDO PARANÁ no dia 08/05/2018.
A venficaçJo de autenticIdade da maténa pode se~feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dloems.com.br
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PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 04/2018.
Pregão n° 004/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

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

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos,
princípios e diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo
Licitatório aguardando este Parecer Jurídico para, após ser homologado,
adjudicado e expedida ordem para início dos trabalhos e assinatura do respectivo
Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que
se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de
homologação do processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade
competente deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em
sua abalizada doutrina, ensina que:

A homologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da
legalidade, outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a
explicar, in verbis: Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para
verificar sua conformidade com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de
legalidade, a autoridade não dispõe de competência discricionária.
Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as providências
adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode
substituirse à Comissão, praticando at"P nome próprio, substitutivos

Marcos Vinicius Tombini Munaro
Advogado - OABJPR 57.459



daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à

natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das

propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda

a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova

classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do

procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de

conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência

contido na homologação depende do conceito que se adote para

adjudicação [...l. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a
conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o
resultado. Ahomologaçãopossui eficácia declaratória enquanto confirma
a validadede todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia
constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de
Licitaçõese Contratos Administrativos. 8a Ed. São Paulo: Dialética, 2000.
p.440).

Nomesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordància da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordància se refere a dois aspectos: à
legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser
mantida a licitação. (Curso de Licitaçõese Contratos Administrativos. 2a
Ed. BeloHorizonte:Fórum, 2009. p. 276).

Assim, cumpre destacar que o presente parecer visará ao exame da
conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração,
caso constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for
recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual
anulação do certame. Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame,
esse parecer restringir-se-á tão-somente ao plano da legalidade, cabendo à
autoridade competente deliberar acerca da conveniência da licitação.

Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em
apertada síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita
consonância com os mandamentos legais, estando apto a produzir seus efeitos
legais e jurídicos. Todo o procedimento fora conduzido observando integralmente a
legislação pertinente, conforme o mandamento da própria Constituiçâo da
República.

Marcos[:;ommni ~
Advogado - OABIPR57. 2



3.CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou a favor da adjudicação e da homologação
deste processo licitatório na modalidade PREGÃO PRESENCIAL,por inexistir
óbices jurídicos. Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir
seus legais efeitos, podendo ser adjudicado e homologado pela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-á tão-somente ao
plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da
conveniência. Assim, opmo pela completa LEGALIDADE indicando pelo
prosseguimento do feito, com assinatura do contrato, adotando-se as cautelas e
procedimentos de praxe.

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

Quedas do IguaçujPR, 03 de maio de 2018.

1(~~
Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459

Marcos Vinicius Tornbini Munam
Advogado - OAB/PR 61.459
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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 DQ IGUACU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
resultado do Pregão Presencial nO004/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as
seguintes proponentes:

PROPONENTE VENCEDOR LOTE N° VALOR TOTAL
LOTE R$:

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 01 34.500,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 02 4.875,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018: R$
39.375,00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais).

Quedas do Iguaçu, 03 de maio de 2018.
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 00412018

OBJETO: Aquisição de papel sulfite branco e plástico para plastificação.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, toma-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe, apresentando
0(5) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:

PROPONENTEVENCEOOR LOTEN° VALORTOTALLOTER$:

ILDATEREZINHACIBULSKl ME 01 34.500.00

ILDATEREZINHACIBULSKIME 02 4.875.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018: R$
39.375.00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais).
Quedas do Iguaçu, 02 de maio de 2018.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00412018

Eu, ELEANDRO DASILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná. no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO004/2018, o qual teve seu objeto adjudicadO as seguintes proponentes:

PROPONENTEVENCEOOR VALORTOTALLOTER$:

ILDATEREZINHACIBULSKIME 01 34.500,00

ILDATEREZINHACIBULSKIME 02 4.875.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2018: R$
39.375,00 (trinta e nove mil trezentos e setenta e cinco reais).
Quedas do Iguaçu, 03 de maio de 2018.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

Cod268007

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIC[PIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 08/05/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO006/2018/CMVQI Pregão Presencial nO004/2018/CMVQI de 17/04/2018.

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

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

CONTRATADA: ILDA TEREZINHA CIBULSKI , pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o
nO 18.468.866/0001-97, com sede na Rua Juazeiro, nO 1186, centro, Cep: 85.460-000,
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,neste ato devidamente representadapor
seu representantelegal, Ivete Aparecida Jakubowski, portadorada Cédulade Identidade
sob Rg nO8.219.422-3/SSP-PR,e do CPF/MFsob nO022.720.499-90,residentee domiciliada
na Rua Quiri, nO629, Centro, Cep: 85.460-000, Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes,ajustam o presenteContratode Fornecimentoem decorrênciada Licitaçãona
ModalidadePregão Presencial nO004/2018 medianteas seguintescláusulase condições:

cLÁUSULAPRIMEIRA- DOOBJETO.

O presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde papel e plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas na
proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO004/2018/CMVQI, sendo:

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

Papel branco, tamanho
1 250 Cx. A4, 210x297mm 75g/m2, NAVIGATOR 138,00 34.500,00

caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para
plastificação, superfície

2 150 Unido lisa, acabamento PROLAN 32,50 4.875,00
brilhante, tamanho RG,
l1,5cmx005mm, bonina
com 60 metros.

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

Parágrafo Segundo - As quanti es constantesnopres~: estimativas,nãosendoobrigada



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 004/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 39.375,00 (trinta e nove mil
trezentos e setenta e cinco reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does) objeto(s) ora
contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada
pelaCONTRATADA.

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro di/..til. subsequentea esta.

~ ~'4~
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CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

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

A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesda
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois)
dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na
proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

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

Parágrafo Terceiro - O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art.
57, § 1° e 2°, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 004/2018/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

objeto(s) da contratação: ~ I~+
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d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

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

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172
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A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA, será feita
por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de documentos ou
cartas.

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, 14 de maio de 2018.

Testemunhas:

./Ji?J.tdde ~rJ4 ~ClaudeteG~SOuza~
CPF:961.100.589-04
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PREFEITURAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

EXTRATODE CONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇAO - CONTRATON°: 006/2018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu
CONTRATADA:IldaTerezinhaCibulskiME
OBJETO: O presente contrato tem por objeto O fornecimentode papel sulfite e plástico
para plastificação. em conformidadecom as especificações constantes na proposta e
caracteristicas técnicas apresentadaspela contratada.no termo de referência- Anexo I.
e demaisexigênciasconstantesno PregãopresencialnO004/2018 e seusanexos.sendo:
Lote N° 01 e 02.
VALORGLOBAL:R$ 39.375.00 (trintae novemil trezentose setentae cinco reais).
VIG~NCIA: 31/12/2018
DATAASSINATURA:14/05/2018

EXTRATODEPRlMERIOTERMOADITIVOPARAFINSDEPUBLICAÇÃO
CONTRATON°009/2017

CONTRATANTE:CãmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Altamir Biancode Jesus-ME
OBJETO: Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato de locação de máquina
fotocopiadora, em conformidade com as especificações constantes na proposta e
caracteristicas técnicas apresentadaspela CONTRATADA. no Termode Referência -
ANEXO I, pormais 12 (doze)meses.contadosa partirde 15 demaiode 2018, encerrando
se em 14 de maio de 2019.
ParágrafoÚnico- Emdecorrênciada prorrogaçãoo valor total do contratopassaa ser de
R$ 143.000.00 (cento e quarentae três mil reais).
NOVAVIG~NCIA: 14 de maio de 2019.
DATAASSINATURA:14 de maiode 2018.

Cod268894

Matéria publicada no DIÁRIOOFICIALDOSMUNIClplOS DOSUDOESTEDO PARANÁno dia 17/05/2018.
Averificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br

Página1
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