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

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

REQUISiÇÃO

De: DIRETORIA GERAL

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

Senhor Presidente:
atendidas as demais exigências

Data: 10/04/2018

Vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria a competente autorização
para a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios para o
plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Os objetos deverão ser fornecidos em conformidade com as especificações
constantes na documentação em anexo.

A aquisição dos equipamentos e seus acessonos visa equipar, repor e
disponibilizar um instrumental necessário e imprescindível para a boa execução das
atividades e seus conteúdos junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

O custo estimado, importa em um valor global aproximado de R$ 28.475,60 (vinte e
oito mil quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

Cordialmente,

j__~

GILSON JOSÉ MARIA
Diretor Geral



RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA USO JUNTO AO PLENÁRIO DA CÂMARA

Lote Item
Qtde. Tipo Discriminação dos Equipamentos / Materiais / Serviços

Valores R$

n° n° Unitário / Total do Item

I 1 3 Unido
Caixas de som ativa de 300w nns, falante 15", drive 2.592,33 7.776,99
titanium equalizador de 4 vias.

1 2 3 Unido
Caixas de som passiva de 200w nns, falante 15", drive 1.107,00 3.321,00
titanium.
Microfone de mesa, impedância de saída de 2.0K Ohms,

1 3 13 Unido
resposta de frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade - 499,99 6.499,87
42dB+-2dB, distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC, contendo base e haste.

1 4 6 Unido Suporte para caixas acústica de som 15". 63,00 378,00

1 5 100 Mt. Cabo de microfone XLR. 4,17 417,00

1 6 10 Und. Chaves led liga/desliga 12 volts. 18,03 180,30
Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60 metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora, estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por I par de pilhas AA, led
indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6 a 8
horas (alcalina), receptor UHF, modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-

1 7 I Unido 0,005 por cento, sensibilidade de recepção 4uv 951,00 951,00
(sinal=12dB), relação sinal/ruido >90dB, rejeição a imagem
e frequência espúria >85dB, nível de saída de áudio ° -
30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
hannônica total I%, conector PIO A+B (não balanceada),
conector XLR-3M A e B (balanceada), alimentação 12 -15 V
DC, consumo corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas
_ pilhas alcalina, entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).

Mesa de som 24 canais, ruído bus noise, fader ° Db, canais
mutados -90 Obr, ref: +4 Obu Fader ODb, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados selecionados para ganho

I 8 I Unido unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu, Phantom Power, Mie 4.532,99 4.532,99
Pin2/Pin3 e Pinl 472v, consumo de energia 70W, entradas
para microfone balanceadas, configuração de entrada
discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-1db.

1 9 1 Unido Pedestal de mesa articulado. 174,00 174,00

I 10 100 Mt. Cabo pp 2x2,5mm. 4,88 488,00

I II 3 Unido Tomada tipo plug, 11,44 34,32

I 12 2 Unido Meduza 8 vias XLR 15mts. 919,40 1.838,80
Mão de obra para instalação, configuração do sistema e

I 13 I Sv.
treinamento do responsável, operador dos equipamentos de 1.883,33 1.883,33
somjunto ao Plenário da Câmara de Vereadores.

Valor Máximo Global Estimado R$: 28.47560
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Quedas do 19uaçu, 28 de março de 2018. II oro n° 067/2018

Prezado(s) Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à
orçamento / cotação de preços dos equipamentos / materiais
relacionados:

Vossa Senhoria,
/ serviços abaixo

Qtde. Tipo Equipamentos I Materiais I Serviços

3 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante IS", drive titanium,
equalizador de 4 vias.

3 Unido Caixas de som passiva de 200w rms, falante 15", drive titanium.
Microfone de mesa, impedância de saída de 2.0K Ohms, resposta de

13 Unido
frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, distância
receptora sonora de 20-80cm, alimentação com bateria de 9V DC,
contendo base e haste.

6 Unido Suporte para caixa acústica de som IS".
100 Mt. Cabo de microfone XLR.
10 Unido Chaves led ligai desliga 12 volts.

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de saída de 10 mW, raio de
transmissão 60 metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +/-0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga, alimentação por 1 par de
pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6
a 8 horas (alcalina), receptor UHF, modulação FM, frequência

1 Unido
portadora UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv (sinal= 12dB), relação sinal/ruído
>90dB, rejeição a imagem e frequência espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
harmônica total 1%, conector PIO A+B (não balanceada), conector
XLR-3M A e B (balanceada) , alimentação 12 -15 V DC, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise, fader ODb, canais mutados -
90 Dbr, ref: +4 Dbu Fader O Db, todas entradas de canais

1 Unido
atribuídos/endereçados selecionados para ganho unitário -88 Dbr Ref
+4 Dbu, Phantom Power, Mie Pin2/Pin3 e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +I -ldb.

1 Unido Pedestal de mesa articulado.
100 Mt. Cabo PP 2x2,5mm.
3 Unido Tomada tipo pluz.
2 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts.

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e treinamento
1 SV. do responsável, operador dos equipamentos de som junto ao Plenário

da Câmara de Vereadores.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

Requeremos que na presente cotação sejam considerados os
seguintes quesitos:

_ Os equipamentos e materiais deverão ser entregues instalados e em pleno
funcionamento junto ao Plenário da Câmara no prazo máximo de até 05 (cinco) dias após
a solicitação de entrega;
_ Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, após a entrega e
instalação e aceitação dos equipamentos e serviços.

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

, . .'" ";', ...
. ..' ., .a M . '., .

.....·ç~~~j~i~.~~i'~~~;f~.f~~@fh'~~~~j~/_2:~X-?Rj,
A Empresa:
A. B. COM. DE MATERIAIS FOTOGRÁFICOS LTDA
Quedas do Iguaçu - Paraná
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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 DQ IGUACU PARANÁ

Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2018. II oro n° 068/2018

Prezado(s) Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à Vossa Senhoria,
orçamento / cotação de preços dos equipamentos / materiais / serviços abaixo
relacionados:

Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / Serviços

3 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante IS", drive titanium,
equalizador de 4 vias.

3 Unido Caixas de som passiva de 200w rms, falante IS", drive titanium.
Microfone de mesa, impedãncia de saída de 2.0K Ohms, resposta de

13 Unido
frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, distãncia
receptora sonora de 20-80cm, alimentação com bateria de 9V DC,
contendo base e haste.

6 Unido Suporte para caixa acústica de som IS".
100 Mt. Cabo de microfone XLR.
10 Unido Chaves led liga/desliga 12 volts.

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de saída de 10 mW, raio de
transmissão 60 metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +j -0,005%, capsula dinãmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga, alimentação por 1 par de
pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6
a 8 horas (alcalina) , receptor UHF, modulação FM, frequência

1 Unido
portadora UHF banda alta, estabilidade de frequência +/ -0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv (sinal=12dB), relação sinal/ruído
>90dB, rejeição a imagem e frequência espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
harmônica total 1%, conector PIO A+B (não balanceada), conector
XLR-3M A e B (balanceada) , alimentação 12 -15 V DC, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise, fader ODb, canais mutados -
90 Dbr, ref: +4 Dbu Fader O Db, todas entradas de canais

1 Unido
atribuídos/endereçados selecionados para ganho unitário -88 Dbr Ref
+4 Dbu, Phantom Power, Mie Pin2/Pin3 e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +j-ldb.

1 Unido Pedestal de mesa articulado.
100 Mt. Cabo PP 2x2,5mm.
3 Unido Tomada tipo plug,
2 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts.

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e treinamento
1 SV. do responsável, operador dos equipamentos de som junto ao Plenário

da Cãmara de Vereadores.



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

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

85.460-000 Ql,JEDASDOIGUACU PARANÁ

Requeremos que na presente cotação sejam considerados os
seguintes quesitos:

- Os equipamentos e materiais deverão ser entregues instalados e em pleno
funcionamento junto ao Plenário da Câmara no prazo máximo de até 05 (cinco)dias após
a solicitação de entrega;
- Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, após a entrega e
instalação e aceitação dos equipamentos e serviços.

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

A Empresa:
WILLIAN NICOLINI
Quedas do Iguaçu - Paraná



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

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

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

[ or, n° 069/2018 Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2018. [

Prezado(s) Senhor(es):

Venho através do presente, solicitar à Vossa Senhoria,
orçamento / cotação de preços dos equipamentos / materiais / serviços abaixo
relacionados:

Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / Serviços

3 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante 15", drive titanium,
equalizador de 4 vias.

3 Unido Caixas de som passiva de 200w rms, falante 15", drive titanium.
Microfone de mesa, impedãncia de saída de 2.0K Ohms, resposta de

13 Unido frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, distãncia
receptora sonora de 20-80cm, alimentação com bateria de 9V DC,
contendo base e haste.

6 Unido Suporte para caixa acústica de som 15".
100 Mt. Cabo de microfone XLR.
10 Unido Chaves led ligai desliga 12 volts.

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de saída de 10 mW, raio de
transmissão 60 metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +/-0,005%, capsula dinãmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga, alimentação por 1 par de
pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6
a 8 horas (alcalina) , receptor UHF, modulação FM, frequência

1 Unido portadora UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv (sinal=12dB), relação sínal/ruido
>90dB, rejeição a imagem e frequência espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
harmônica total 1%, conector PIO A+B (não balanceada), conector
XLR-3M A e B (balanceada), alimentação 12 -15 V DC, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise, fader ODb, canais mutados -
90 Dbr, ref: +4 Dbu Fader O Db, todas entradas de canais

1 Unido
atribuídos/endereçados selecionados para ganho unitário -88 Dbr Ref
+4 Dbu, Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 e Pin1 472v, consumo de
energia 70W, entradas para microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +J-1db.

1 Unido Pedestal de mesa articulado.
100 Mt. Cabo PP 2x2,5mm.
3 Unido Tomada tipo plug.
2 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts.

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e treinamento
1 SV. do responsável, operador dos equipamentos de som junto ao Plenário

da Cãmara de Vereadores.



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

Requeremos que na presente cotação sejam considerados os
seguintes quesitos:

- Os equipamentos e materiais deverão ser entregues instalados e em pleno
funcionamento junto ao Plenário da Cãmara no prazo máximo de até 05 (cinco)dias após
a solicitação de entrega;
- Os pagamentos serão efetuados em até 05 (cinco) dias úteis, após a entrega e
instalação e aceitação dos equipamentos e serviços.

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

A Empresa:
INFO QUEDAS INFORMÁTICA LTDA
Quedas do Iguaçu - Paraná



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 HOMOLOGAÇAO

PREGAo PRESENCIAL N° 006/2018

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 nO006/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as
seguintes proponentes:

1 WILLlAN NICOLlNI - ME 6.265,00
2 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.320,00
3 WILLlAN NICOLlNI - ME 2.717,00
4 WILLlAN NICOLlNI - ME 350,00
5 WILLlAN NICOLlNI - ME 265,00
6 WILLlAN NICOLlNI - ME 85,00
7 WILLlAN NICOLlNI - ME 579,00
8 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.902,00
9 WILLlAN NICOLlNI - ME 74,00
10 WILLlAN NICOLlNI - ME 342,00
11 WILLlAN NICOLlNI - ME 25,50
12 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.359,00
13 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta
e seis reais e cinquenta centavos).

Quedas do Iguaçu, 21 maio de 2018.
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WILLIAN NICOLINI

CNPJ: 21.918.973/0001-84

Rua Jequetiba, 799, bairro Primavera, Quedas do Iguaçu, Paraná / Cepo 85460-000

Email: willianquedas@hotmail.com

ORÇAMENTO COMERCIAL

Solicitante: Camara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguacu - Pr.

AlC: Sr>Eleandro da Silva

A Empresa WILLlAN NICOLlNI, inscrita no CNPJ/MF sob nO21.918.973/0001-84, com sede a Rua
Jequitibá nO799, Bairro Primavera, neste Município, vem através deste, fornece orçamento para os objetos
abaixo descritos:

Qtde. Tipo I;gu~amentos I Materiais I Serviços Valor Total R$
03 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante 15", drive 8.397,00titanium, equalizador de 4 vias.
03 Unido Caixas de som passiva de 200w rms, falante 15", drive 3.297,00titanium.

Microfone de mesa, impedância de saída de 2.0K Ohms,
13 Unido resposta de frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -

4.289,8742dB+-2dB, distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC, contendo base e haste.

06 Unido SU_Qorte~ara caixa acústica de som 15". 336,00
100 Mt. Cabo de microfone XLR. 350,00
10 Unido Chaves led ll.9.a/desliga12 volts. 160,00

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60 metros, frequências espúrias
60 dB abaixo da portadora, estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1 par de pilhas AA, led
indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6 a 8
horas (alcalina), receptor UHF, modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-

01 Unido 0,005 por cento, sensibilidade de recepção 4uv 929,00
(sinal=12dB), relação sinal/ruido >90dB, rejeição a imagem
e frequência espúria >85dB, nível de saída de áudio O -
30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
harmónica total 1%, conector P10 A+B (não balanceada),
conector XLR-3M A e B (balanceada), alimentação 12 -15 V
DC, consumo corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8
horas - pilhas alcalina, entrada de alimentação 12-15 vdc
(fonte bilvol!l.
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu Fader O Db, todas entradas
de canais atribuídos/endereçados selecionados para ganho

01 Unido unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu, Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 4.129,99
e Pin1 472v, consumo de energia 70W, entradas para
microfone balanceadas, configuração de entrada discreta,
re5_l:)_0stade fre_g_uência20 Hz A 20 Khz, +/-1db.

01 Unido Pedestal de mesa articulado. 159,00
100 Mt. Cabo PP 2x2,5mm. 579,00
03 Unido Tomada tl2_o_Qly_g_. 27,00
02 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts. 1.660,00

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e
01 Serviço treinamento do responsável, operador dos equipamentos 1.700,00

de somjunto ao Plenário da Câmara de Vereadores.

f21.Q18.973/0001 4tedas do Iguaçu/Pr. em, 04 de março de 2018.

~UA JEQUIT18Á, 791· PRIMAVERA
~. QUEDAS DO IGUAÇU· '!I
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I INFORMÁTICA

CNPJ/MF N° 03.629.033/0001-93 - INSC. EST.N° 90205871.02 - INSC.MUN. N° 20.00.00.006

ORÇAMENTO

A
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU o PR.
REF.: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossa Senhoria, nosso orçamento para possível fornecimento dos
equipamentos, materiais e serviços abaixo discriminados, sendo:

Item n° Qtde. Tipo Objetos e Serviços Orçados Valor Unitário R$ Valor Total R$

01 03 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante 2.039,00 6.117,0015", drive titanium, equalizador de 4 vias.

02 03 Unido
Caixas de som passiva de 200w rms, falante 1.123,00 3.369,00
15", drive titanium.
Microfone de mesa, impedância de saída de
2.0K Ohms, resposta de frequência de 40Hz

03 13 Unido
o 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, 709,99 9.229,87
distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC,
contendo base e haste.

04 06 Unido Suporte para caixa acústica de som 15". 69,00 414,00
05 100 Mt. Cabo de microfone XLR. 4,80 480,00
06 10 Unido Chaves led liga/desliga 12 volts. 19,90 199,00

Microfone sem fio duplo UHF-HT,
potência de saída de 10 mW, raio de
transmissão 60 metros, frequências espúrias
60 dB abaixo da portadora, estabilidade de
frequência: +/-0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga,
alimentação por 1 par de pilhas M, led
indicador de carga das pilhas, vida útil das
pilhas de 6 a 8 horas (alcalina), receptor
UHF, modulação FM, frequência portadora
UHF banda alta, estabilidade de frequência

07 01 Unido +/-0,005 por cento, sensibilidade de 989,00 989,00
recepção 4uv (sinal= 12dB), relação
sínal/ruido >90dB, rejeição a imagem e
frequência espúria >85dB, nível de saída de
áudio O - 30mV, resposta de frequência
50Hz a 15 Khz, distorção harmónica total
1%, conector P10 A+B (não balanceada),
conector XLR-3M A e B (balanceada) ,
alimentação 12 -15 V DC, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8
horas - pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise,

08 01 Unido fader O Db, canais mutados -90 Dbr, ref +4 4.769,00 4.769,00
Dbu Fader O Db, todas entradas de canais



I t tA.foQJ,tedQs
INFORMÁTICA

CNPJ/MF N° 03.629.033/0001.93 . INSC. EST.N° 90205871-02 . INSC.MUN. N° 20.00.00.006

atribuídos/endereçados selecionados para
ganho unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 e Pinl
472v, consumo de energia 70W, entradas
para microfone balanceadas, configuração
de entrada discreta, resposta de frequência
20 HzA 20 Khz,+/.ldb.

09 01 Unido Pedestal de mesa articulado. 191,00 191,00
10 100 Mt. Cabo PP 2x2,5mm. 4,65 465,00
11 03 Unido Tomada tipo plug. 13,33 39,99
12 02 Unido Meduza8 viasXLR 15mts. 979,20 1.958,40

Mão de obra para instalação, configuração

13 01 Serviço
do sistema e treinamento do responsável, 2.100,00 2.100,00
operador dos equipamentos de som junto
ao Plenário da Câmara de Vereadores.

Valor Global do Orçamento e de R$ 30.321,26.
Prazo de entrega, instalação e pagamento: 05 (cinco) dias.
Prazo de garantia: 12 (doze) meses.
Prazo de validade do orçamento: 30 (trinta) dias.

Quedas do Iguaçu,06 de abril de 2018.

. L ~t~,tr-

I" .i tCNPJ .,
Ol'~629 •O3 3/ OOO1· 9 3

"no QUEDAS
\lnORMAllCA llDA· ME

.... OUI, 279-c,,,tro
US.•" ..... Q.... as •• IIIIIÇIl·'!.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 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 aquisição e
instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios para o plenário da Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão efetuados
através da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL

Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL

Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00 -
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e
Material Permanente.

Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)

Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

Cordialmente,

j';PWlC/l-C. Gl 0-<,;1111é:/t
FRANCIELI DISNER
CRC/PR 062753/0-9
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PROCESSOADMNISTRATIVO N° .../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 Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃOPRESENCIAL,do
tipo MENOR PREÇOGLOBAL, para contratação does) objeto(s) constante(s) no Item 2 do presente
Edital. O certame licitatório reqer-se-á pelas disposições da Lei Federal nO 10.520, 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 aquisição e instalação de equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessóriospara o plenário da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser instalado(s) e fornecido(s) em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXOI e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA,PRAZOE LOCALDEENTREGA.
3.1 Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para
entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de funcionamento e uso
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 10 (primeiro) dia útil seguinte a
data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e instalados junto ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes,Centro de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, local este onde será verificado a conformidade dos
objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em desacordo com o
pedido.
3.3 O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 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 Ouedas do Iguacu, Estado do Paraná, no endereco acima
mencionado. de acordo com a legislacão explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA 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
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.
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6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providências ou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias Úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão. no endereço discriminado no preâmbulo deste Edital. cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a petição no prazo de 24:00 (vinte e quatro) horas.
6.2 Decairádo direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as falhas ou
irregularidades supostamente existentes no Edital até o 2° (segundo) dia Útil que anteceder à data de
realização do Pregão. Sendo intempestiva. a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
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 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraessefim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPEN0 1- PROPOSTADE PRECOS
CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

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

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITACÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO.../2018/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/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 Públíco da
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em Órgãoda imprensaoficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo
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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 1° (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 fornecer e/ou executar o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do lote, número dos itens, guantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...),
especificações dos objetos e demais informações técnicas gue possibilitem a sua completa avaliação,
totalmente conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca e o modelo/referência dos itens propostos, caso não seja PQssívelinformar a
marca e o modelo/referência does) objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado ª
procedênciadesdeQuedevidamente justificada:
e) caso a proponente não informe a marca, modelo/referência eLou a procedência does) objeto(s)
proposto(s), a mesma será desclassificada, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar os valores unitários e totais em todos os itens constantes no lote, bem como o valor
global da proposta. A não cotação de valores em todos os itens constantes no lote, acarretará na
desclassificaçãoda proponente no lote em Que for constatada tal irregularidade, haja visto Quea presente
licitaçãoe do tipo menor preço global por lote:
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
do(s) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar o prazo de garantia (mínima de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica,
instalaçãoou execução, contados a partir da data de entrega, emissão da nota fiscal);
j) Constar a forma, prazo e local de entrega do(s) objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) 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 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
8.3 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.
8.4 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.
8.5 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os lotes, objetos do
presente Edital.
8.6 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificação da proposta em que for detectada essa
inconformidade.
8.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.8 Caso a Licitante se enquadre na condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
constante do 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 Arrecadaçãode
Tributos e Contribuições - Simples Nacional. que comprove a condição de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedadesimples, o documento apto a comprovar a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.8.1 A Declaração especificada no subitem 8.8, 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.
8.9 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.
8.10 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 ComplementarnO
147, de 07/08/2014, serão adotados os seguintes procedimentos:
8.11 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)
superioresà 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 última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciaise, 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 CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTOÀ REGULARIDADEFISCALETRABALHISTA:
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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 Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Provade regularidade para com a FazendaFederal.mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da União e Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil de 22/10/2014, ficam unificadas em
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais, inclusive contribuições
previdenciárias, tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358. de 05{09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17110{2014;
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VII-A da Consolidaçãodas leis do Trabalho, aprovadapeloDecreto
lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

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

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão. os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. por sua
representada.
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10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado, preferencialmente, por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Emambos os casos, o mandato deverá conter expressamenteoutorga de poderes para, na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de lancese à interposiçãode
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participaçãode 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 Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de 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 Equipe de Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
supervenientee 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 obedeceráao critério do MENOR PREÇOGLOBAL.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificadaem primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA 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 fornecimento e/ou execuçãodo(s) objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
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13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes Que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos 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, QuaisquerQuesejam 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
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 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, fornecimento e/ou execução do(s) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA 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
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sessão.
14.6 Os envelopescontendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s)
valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item constante no lote 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-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 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 penasde 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 decisãodeverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 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 mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressõesQuese fizer(em) necessária(s) para o(s). objeto(s) da presente licitação. até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
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16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12[2018, iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO GLOBAL), conforme previsto no Termo de Referência - ANEXO I. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no lote em que for constatada tal
inconformidade.

18 DO REAJUSTE.
18.1 Durante a vigência do Termo Contratual, os valores permanecerão fixos e sem reajuste.

19
19.1
global.
19.2 Apesar do critério de julgamento ser o de MENOR PREÇO GLOBAL, a proponente participante
deverá respeitar os valores máximos unitários, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste
Edital.

DO PREÇO.
O preço será o ofertado pela licitante declarada vencedora do certame, em razão do menor preço

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, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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 após a entrega e
instalaçãodos objetos, 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) (prestação de
serviçose/ou venda conforme o caso) em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS
DO IGUAÇU. CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a empresa está
regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s) e/ou serviço(s) prestado(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.
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22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

22.1 Sãoobrigaçõesda 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) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigações da CONTRATADA:
a) Executar 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 a execuçãodoes)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 Câmara Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda 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) executado(s) e/ou fornecidos que
não esteja(m) em conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

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

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a 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-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 Paradirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de 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 Enquadramento na condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelode Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

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 Referência está sendo feito de acordo com o estabelecido nos Incisos I
e II do Artigo 80 e no Inciso II, do Artigo 21, do Decreto nO 3.555, de 08/08/2000, publicado no DOU de
09/08/2000.

2 - NECESSIDADES EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição dos equipamentos e seus acessórios visa equipar, repor e disponibilizar um instrumental
necessário e imprescindível para a boa execução das atividades e seus conteúdos junto ao Plenário da
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus
acessórios para o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
devendo os mesmos serem fornecidos e executados em conformidade com as especificações constantes no
presente termo e demais condições constantes no Pregão Presencial nO ... /2018/CMVQI e seus anexos,
sendo:

LOTE NO 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Equipamentos / Valor Valor Máximo
Qtde. Tipo Máximo Total do ItemnO Materiais / Serviços Unitário RS R$

1 3 Unido
Caixas de som ativa de 300w rms, falante 2.592,33 7.776,99
15", drive titanium eaualizador de 4 vias.

2 3 Unid, Caixas de som passiva de 200w rms, falante 1.107,00 3,321,00
15", drive titanium,
Microfone de mesa, impedância de saída de
2,OK Ohms, resposta de frequência de 40Hz -

3 13 uníd, 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB,
499,99 6.499,87

distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC, contendo
base e haste,

4 6 Unid, Suporte para caixas acústica de som 15", 63,00 378,00
5 100 Mt. Cabo de microfone XLR, 4,17 417,00
6 10 uníd, Chaves led liaa/desliaa 12 volts, 18,03 180,30

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de
saída de 10 mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +/-

7 1 Unld, 0,005%, capsula dinâmica unidirecional 951,00 951,00
cardioide, chave liga desliga, alimentação por
1 par de pilhas M, led indicador de carga
das pilhas, vida útil das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receotor UHF modulacão FM
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frequência portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv
(sinal=12dB), relação sinal/ruldo >90dB,
rejeição a imagem e frequência espúria
>85dB, nível de saída de áudio O - 30mV,
resposta de frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%, conector P10
A+B (não balanceada), conector XLR-3MA e
B (balanceada), alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida útil das pilhas
6 a 8 horas - pilhas alcalina, entrada de
lim,,,,nt::.r=in 12-15 vdc

Mesa de som 24 canais, bus noise,
fader O Db, canais mutados -90 Dbr, ref: +4
Dbu Fader O Db, todas entradas de canais
atribuídos/endereçados selecionados para
ganho unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 e Pin1 472v,
consumo de energia 70W, entradas para
microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20
HzA20

FONE: (46) 3532-1172

4.532,998 1

Mãode obra para instalação, configuração do
sistema e treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de som junto ao
Plenárioda Câmarade Vereadores.

4.532,99

1.883,33 1.883,3313 1 SV.

3.2. A PROPONENTE DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE COTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS
CONSTANTES NO LOTE PRETENDIDO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE JULGAMENTO GLOBAL
POR LOTE. (A não cotação de preços em todos os itens contido no lote pretendido pela proponente,
acarretará na desclassificaçãoda mesma no referido lote).

3.3. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
28.475,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessentacentavos).

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

#t
Pregoeiro

Quedasdo Iguaçu, .. de .... de 2018.
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

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

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: ICNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

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

LOTE NO 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORlZAÇÃO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos I Materiais I Modelo I Unitário R$ do Item R$

Serviços Referência
Caixas de som ativa de 300w

1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium,
eaualizador de 4 vias.
Caixasde som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante 15", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,
resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -

3 13 Unido 42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V
DC contendo basee haste.

4 6 Unido Suporte para caixas acústica de
som 15".

5 100 Mt. Cabode microfone XLR.
6 10 Unido Chaves led liaa/desliga 12 volts,

Microfone sem fio duplo UHF-
HT, potência de saída de 10

7 1 Unido mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora,
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estabilidade de frequência: +l:
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas AA, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a S horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector Pl0 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente SOmA, vida
útil das pilhas 6 a S horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).

8 1 Unido

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/
ldb.

9 1 Unido Pedestalde mesa articulado.
10 100 Mt. Cabo PP2x2 Smm.
11 3 Unido Tomada tipo plug.
12 2 Unido Meduza8 vias XLR 15 mts.

13 1 SV.

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

Valor Global
Proposta R$
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Informações Complementares:

Prazode Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou
execução, contados a partir da data de entreqa emissãoda nota fiscal).

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

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 e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO ... /2018/CMVQI e concordando com todas as
especificaçõescontidas no mesmo.

. , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:

.__._---_ ..._ ..._--
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ANEXO III

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

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

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

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequeno porte de acordo com o item 8.8 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
cargo:

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

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDrnVO PARA LICITAR

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

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

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

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

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

lnscríta no CNPJ/MF sob nO• II 1.1 II II •• II' II II' II •••• II •• II II ••• II •• II' II' II •• 11 ••••• II II •• II II' II. II ti •••••••••• ,

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na 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 NO ... /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 ... /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 nO ... /2018/CMVQI de ..1../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 cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus
acessóriospara o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em
conformidade com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência - ANEXO I é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão
Presencial nO... /2018/CMVQI, sendo:

LOTE ~o 01 - AQUISIÇAO ,E INSTALASAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E SEUS
ACESSORIOS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos 1 Materiais 1 Modelo 1 Unitário R$ do Item R$Serviços Referência

caixas de som ativa de 300w
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium,

equalizador de 4 vias.
caixas de som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante 15", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,

3 13 Unido resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -
42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,
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alimentação com bateria de 9V

7 1

Microfone sem fio duplo UHF
HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-

Unido 0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O- 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector Pl0 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte

8 1

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,

Unido Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/
ld .
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10 Mt.

13 Sv.

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

1

Unido
11 3 Unido
12 2

Parágrafo Único - O(s) objeto(s) constantes na presente Cláusula terão garantia de 12 (doze) meses
contra qualquer defeito de fábrica, instalaçãoou execução, contados a partir da data de entrega, emissãoda
nota fiscal).

cLÁUSULA SEGUNDA.

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

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

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

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) oagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados após a entrega e
instalaçãodos objetos, 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) (prestação de
serviçose/ou venda conforme o caso) em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS
DO IGUAÇU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a empresa está
regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.

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

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
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Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento does)objeto(s) contratado.

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros provenientesdo
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 LEGISLATIVOMUNIOPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para entrega
a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1° (primeiro)
dia útil seguinte a data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e
instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254,
Praçados Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificado a
conformidade dos objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em
desacordocom o pedido.

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas hipóteses
indicadasno Art. 57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

entrega e/ou execuçãodoes) 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:
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a) Executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as
quantidades solicitadas e especificaçõescontidas 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 a execuçãodoes)objeto(s) oferecido(s);

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

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

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeítar-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
FederalnO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-se a recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
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.
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o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesado Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em outros referentes ao
objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUCIDADE.

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, de de 2018.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018/CMVQI DE 20104/2018.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2018/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

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.

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.
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PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 06/2018.
Pregão n° 006/2018
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 a aquisição e
instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios, com destino para o plenário
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição
assinada pela Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria, com memorial dos serviços e
aquisições a serem efetivadas; b) justificativa da contratação; c) solicitações de cotações
de preços; d) três orçamentos (A.S. Comércio de Materiais Fotográficos Ltda.,Willian
Nicolini e Quedas Informática); 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, XX13, 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
llcltatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das

U'"""ifie--Marcos OABRR 57.459Advogado-
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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
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,

V· .ttl1·bi .MMarcos InlClUS om DI wmo
Advogado - OABIPR 57.469
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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 situação ocorre na hipótese.

Nessa senda, em análise do feito, constata-se que o certame obedece
fielmente os dispositivos da Constituição Federal, da Lei nO8.666/1993 e da Lei nO
10.520/2002. No que tange ao edital, a minuta do contrato e seus anexos apresentados,
informo também ter procedido com a sua análise e sinalizo que não há óbices jurídicos.

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do certame
licitatório apresentado, opino pela completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento
do feito, pois este atende aos ditames contidos na Constituição Federal, na Lei n?
8.666/1993 e na Lei n? 10.520/2002.

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

Quedas do Iguaçu, 19 de abril de 2018.

Advogado - OAB/PR 57.459

Màrêôs Vl"lc\1lITombini Munam
AdVOgado·OABIPR57.459
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PROCESSOADMNISTRATIVO NO006/2018
EDITAL N° 006/2018/CMVQI

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
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 Pregoeiroe Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 25 de janeiro de
2018, torna público Que às 14hOOmin do dia 08 de maio de 2018, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação do(s) objeto(s) constante(s) no Item 2 do presente
Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nO 10.520, 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 aquisição e instalação de equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessóriospara o plenário da CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser instalado(s) e 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, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para
entrega a ser emitida pela Câmara Municipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de funcionamento e uso
no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 10 (primeiro) dia útil seguinte a
data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e instalados junto ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes,Centro de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, local este onde será verificado a conformidade dos
objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em desacordo com o
pedido.
3.3 O prazo de entrega e execuçãodos objetos poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública. dirigida por 01 (um)
Pregoeiro. a ser realizada no dia 08 de maio de 2018 às 14hOOmin. na Sala de ReuniÕes da
Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguacu. Estado do Paraná. no endereco acima
mencionado. de acordo com a legislacão explicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto à documentação, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo ~e
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensao
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FG:rSou INSS. _
5.3 Poderão p,articipar da presente licitaç~o as .int;~essadas que e:tlv~re~ cada.stradas,o~ nao em
qualquer órgão publico onde constem regulandade jurídica, fiscal, economlco-fln~~celra e tecnlc~,. ou_as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exiqidos para a habílítação.



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

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

85.460-000 OÇEDA§ DO IGUAÇU PARANÁ

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providênciasou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão, no 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 0$ 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 dQ suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.

7 DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOSE DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
7.1 cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "ali do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,
da Lei FederalnO10.520, 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 NO006/2018/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 HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/CMVQI
LICITANTE:
CNPJj_MF:

7.5 Os documentos necessanos 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 Preqoeíro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Parana;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial_onde tenham sido publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitaçao, compreendendo os documentos
referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasil. _ ,
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitaçao devera ser do mesmo
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estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTADE PREÇOS(ENVELOPEN0 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 1° (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 fornecer e/ou executar o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do lote, número dos itens, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...),
especificações dos objetos 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 e o modelo/referência dos itens propostos, caso não seja possível informar a
marca e o modelo/referência does) objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à
procedênciadesdeque devidamente justificada:
e) Caso a proponente não informe a marca, modelo/referência e/ou a procedência does) objeto(s)
proposto(s), a mesma será desclassificada, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar os valores unitários e totais em todos os itens constantes no lote, bem como o valor
global da proposta. A não cotação de valores em todos os itens constantes no lote, acarretará na
desclassificacãoda proponente no lote em que for constatada tal irregularidade. haja visto que a presente
licitaçãoe do tipo menor preço global por lote:
g) Somenteserão 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 o prazo de garantia (mínima de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica,
instalaçãoou execução, contados a partir da data de entrega, emissãoda nota fiscal);
j) Constara forma, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constara forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) 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 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindoo
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.
8.3 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.4 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.
8.5 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os lotes, objetos do
presente Edital.
8.6 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificação da proposta em que for detectada essa
inconformidade.
8.7 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das pro~ostas im.?li~a
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuizo da estrita observãnda
das normascontidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.8 Caso a Licitante se enquadre na condi~ão de microempresa (ME) oy empresa de pequeno porte
(EPP). deverá ser apresentada juntamente com a groposta de pre~os, declara~ão conforme modelo
constante do ANEXO III deste Edital" devendo a mesma estar acompanhada gela Certidão Simglificada
expedida pela Junta Comercial. e/ou prova de inscri~ão no Regime Espe.çialUnificado de Arrecada~o de
Tributos e Contribui~ões- Simples Nacional. Quecomprove a condi~o de microempresa (ME) ou empresa
de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condi~ão
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) deve ser expedido pelo Registro Civil das
PessoasJurídicas.
8.8.1 A Declara~o especificada no subitem 8.8, 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.
8.9 Verificado e confirmado ser o licitante titular do menor lance empresa de médio ou grande porte, e
existir microempresa ou empresa de pequeno porte Quetenha sido classificada com valor de lance até 5%
(cinco por cento) acima do menor lance, será aberta a oportunidade para Quea 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.
8.10 Em caso de ocorrência de participação de licitante Que tenha a condi~ão de microempresa ou de
pequenoporte, 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:
8.11 Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contrata~ão para as microempresase
empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situa~ões em Que as propostas
apresentadaspelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE NO2).
9.1 O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter:
a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar, conforme modelo constante do
ANEXO IV deste Edital, assinado por quem de direito;
b) Declaraçãode que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso e/ou
insalubre, ou menor de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir
de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante do ANEXO V deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTO À HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e, no casode
sociedadespor a~ões,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 Orgão 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 CadastroNacionalde PessoaJurídica - CNPJ;
d) Alvará de funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede da proponente, em plena
validade;

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
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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 domkíllo ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Provade regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçã9da Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da ReceitaFederal do Brasil de 22110/2014, ficam unificadasem
um único documento, a prova de regularidade fiscal de todos os tribut9s federais, inclusive contribuições
previdenciárias,tanto no âmbito da receita federal Quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Çertidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05{09{2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10{2014:
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapeloDecreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943, (Inciso incluídopelaLei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótesede 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
validadee 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, § 50, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderáao momento em Queo proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelament9 do
débito, e emissãode eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sançõesprevistas 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 mu~idos de documentos QU~ os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formula~o d~ ~fertas e.l~nces~erba~s.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante Que sera o UnlCOadmitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua

repres~entad.~.~. .. /
-_.//.../l., .'/ .

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

11 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Precos e os Documentos de 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
supervenientee 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 obedeceráao critério do MENOR PREÇOGLOBAL.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para fornecimento u execuçãodoes)objeto(s) da presente licitação e os respectivosvalores ofertados.
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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 preco e aQuelas licitantes Que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose su~riores em até 10% (dez Dorcento), relativamente à de
menor preço. para Queseus 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 Queseus autores
participem dos lancesverbais. QuaisQuerQuesejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.
13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lancesverbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamentepelo 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
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
representantecredenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, fornecimento e/ou execução does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentossubsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"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 desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declaradavencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudícar-lhe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, d.evendose~~ mesma assinada:
ao final,7'sua Equipe de Apolo e pelos representantes credenaados das llcítantes presentes a
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sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administraçãopelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponentevencedoradeverá apresentar. no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregãQ.sua proposta adequadaao lance vencedQr.discriminandQQ(s)
valor(es) unitáriQ(s)e total(is) paracadaitem constantenQIQtevencido.

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 recursoe 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 Câmara Municipalde 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 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde 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 decisãodeverá ser proferida dentro de 05 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do Artigo 109 da Lei
FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnaçõese 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 suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondiçõesda primeira colocada e demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesgue se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
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16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2018. iniciando a contar do 10 (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

17 DO PREÇOMÁXIMO.
17.1 Nãoserão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO GLOBAL), conforme previsto no Termo de Referência - ANEXO I. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no lote em que for constatada tal
inconformidade.

18 DO REAJUSTE.
18.1 Durante a vigência do Termo Contratual, os valores permanecerão fixos e sem reajuste.

19
19.1
global.
19.2 Apesar do critério de julgamento ser o de MENOR PREÇO GLOBAL, a proponente participante
deverá respeitar os valores máximos unitários, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste
Edital.

DO PREÇO.
O preço será o ofertado pela licitante declarada vencedora do certame, em razão do menor preço

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 - LEGISLATIVOMUNIOPAL
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, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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 seusParágrafos, da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados após a entrega e
instalaçãodos objetos. 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) (prestação de
serviçose/ou venda conforme o caso) em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, CNP1IMF nO 01.545.843/0001-36. bem como da comprovação de Que a empresa está
regular perante o FGTS.INSSe Tributos Municipais. apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s) e/ou serviço(s) prestado(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 numero 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.
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22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.

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

22.1 Sãoobrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega do(s) objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Executar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no Termo de Referência - ANEXO I e no presente Edital;
b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre a execuçãodo(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 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 do(s) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Câmara Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda 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) executado(s) e/ou fornecidos que
não esteja(m) em conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências 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
instruçõesfornecidas pela CONTRATANTE:
a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do objeto defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "ali acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguiremà 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 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
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a que a CONTRATADAfazer 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 DASDISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realizaçãodo Pregão, este
prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
25.7 Paradirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 EsteEdital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXOI - Termo de Referência;
ANEXOII - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXOIII - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;
ANEXOIV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXOV - Modelode Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXOVI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXOVII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXOVIII - Protocolo de Retirada do Edital.

.. '.~. ~ .•.. QUe.daS,dO.Iquaçu, 03 de mala de 2018.

#tcf"J:;% //ô ,> ~,L
ApÁRECIDO~PEREIRAD SANTOS

Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 006/2018/CMVQI

1 - INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisiçãodos equipamentos e seus acessóriosvisa equipar, repor e disponibilizar um instrumental
necessário e imprescindível para a boa execução das atividades e seus conteúdos junto ao Plenário da
CâmaraMunicipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição e instalaçãode equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessórios para o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
devendo os mesmos serem fornecidos e executados em conformidade com as especificaçõesconstantes no
presente termo e demais condições constantes no Pregão Presencial nO 006/2018/CMVQI e seus
anexos, sendo:

LOTE NO 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORlZAÇAO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Equipamentos / Valor Valor Máximo
Qtde. Tipo Máximo Total do ItemnO Materiais / Serviços Unitário R$ RS

1 3 Unido caixas de som ativa de 300w rms, falante 2.592,33 7.776,9915" drive titanium equalizador de 4 vias.

2 3 Unido caixas de som passiva de 200w rms, falante 1.107,00 3.321,0015" drive titanium.
Microfone de mesa, impedância de saída de
2.0K Ohms, resposta de frequência de 40Hz -

3 13 Unido 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, 499,99 6.499,87distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC, contendo
basee haste.

4 6 Unido SUQQrtepara caixasacústica de som 15". 63_l_00 37800
5 100 Mt. cabo de microfone XLR. 1t_17 41700
6 10 Unido Chaves led liga/desliQa12 volts. lft_03 18030

Microfone sem fio duplo UHF-HT,potência de
saída de 10 mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da

7 1 Unido
portadora, estabilidade de frequência: +/- 951,00 951,00
0,005%, capsula dinâmica unidirecional
cardioide, chave liga desliga, alimentação por
1 par de pilhas AA, led indicador de carga
das pilhas vida útil das pilhas de 6 a 8 horas



(alcalina), receptor UHF, modulação FM,
frequência portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv
(sinal=12dB), relação slnal/ruído >90dB,
rejeição a imagem e frequência espúria
>85dB, nível de saída de áudio O - 30mV,
resposta de frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%, conector P10
A+B (não balanceada), conector XLR-3MA e
B (balanceada), alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida útil das pilhas
6 a 8 horas - pilhas alcalina, entrada de
Iirn,,,,nt-,,.,.~í,,, 12-15 vdc

Mesa de som 24 canais, ruído bus noise,
fader O Db, canais mutados -90 Dbr, ref: +4
Dbu Fader O Db, todas entradas de canais
atribuídos/endereçados selecionados para
ganho unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 e Pin1 472v,
consumo de energia 70W, entradas para
microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20

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

Unido

de obra para instalação, configuração do
sistema e treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de som junto ao
Plenárioda de Vereadores.

4.532,998 1

13 1 Sv.

4.532,99

1.883,33 1.883,33

3.2. A PROPONENTE DEVERÁ OBRlGATÓRlAMENTE COTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS
CONSTANTES NO LOTE PRETENDIDO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE JULGAMENTO GLOBAL
POR LOTE. (A não cotação de preços em todos os itens contido no lote pretendido pela proponente,
acarretará na desclassificaçãoda mesma no referido lote).

3.3. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
28.475,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

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

-1 /." ".. ~. » Q~;~...S do Iguaçu, 03 de maio de 2018.

~/./k';-/...-: " / ~6.;;{
A~ECID. EREla~~TOS

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 006/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: ICNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) IAgência: (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 N° 006/2018/CMVQI, para fornecimento e/ou execução does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados,sendo:

LOTE N° 01 - AQUISIÇAO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORlZAÇÃO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos I Materiais I Modelo I Unitário R$ do Item R$Serviços Referência

caixas de som ativa de 300w
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium,

equalizador de 4 vias.
caixas de som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante 15", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,
resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -

3 13 Unido 42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V
DC contendo basee haste.

4 6 Unido
Suporte para caixas acústica de
som 15".

5 100 Mt. cabo de microfone XLR.
6 10 Unido Chaves led IiQa/desliga12 volts.

Microfone sem fio duplo UHF-
HT, potência de saída de 10

7 1 Unido mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da _Qortadora



8
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Unido

13

1

1

estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruído >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector P10 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte
bi
Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-

SV.

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmarade



----------_. --- ---- ----
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Informações Complementares:

Prazo de Garantia:
12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou
execucão contados a partir da data de entreqa emissão da nota fiscal).

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

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 e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

._---------------
------_ .._-----_._ ..._._-------
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESADE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/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 NO006/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa(ME);

( ) empresade pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.8 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

ESTADECLARAÇÃODEVERÁ ESTARACOMPANHADA DA CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA
COMERCIAL OU DOCUMENTO EQUIVALENTE
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDrnVO PARA UCITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/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
AdministraçãoPública,direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes impeditivos de sua
habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 2°, da Lei 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.: PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/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 executandoqualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
Cargo:

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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
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.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

lnscrlta no CNPJ/MF sob nO...................................................................................... ,
............................. , sediada na nO , Bairro ..
................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de partídpação no PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018/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 nO006/2018/CMVQI de 20104/2018.

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

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

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO006/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessóriospara o plenário da Câmara Municipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,em
conformidade com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência - ANEXO I é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão
Presencial nO006/2018/CMVQI, sendo:

LOTE ~o 01 - AQUISIÇÃO ~ INSTALA,ÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E SEUS
ACESSORIOS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos 1 Materiais 1 Modelo 1 Unitário R$ do Item R$Serviços Referência

caixas de som ativa de 300w
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium,

eaualizador de 4 vias.
caixas de som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante 15", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,

3 13 Unido resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -
42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,



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

4 6 Unido

alimentação com bateria de 9V
OC contendo basee haste.
Suporte para caixas acústica de
som 15".

5 100 Mt. Cabode microfone XLR.
6 10 Unido Chaves led líca/destlca 12 volts.

7 1 Unido

Microfone sem fio duplo UHF
HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector P10 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V OC,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).

8 1 Unido

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Ob, canais
mutados -90 Obr, ref: +4 Obu
Fader O Ob, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Obr Ref +4 Obu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pin1 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-
1db.

9 1 Unido Pedestalde mesa articulado.



--------------- - - - -
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obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara

13 1 Sv.

Parágrafo Único - O(S) objeto(s) constantes na presente Cláusula terão garantia de 12 (doze) meses
contra qualquer defeito de fábrica, instalaçãoou execução,contados a partir da data de entrega, emissãoda
nota fiscal).

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 006/2018/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 e/ou execução do(s) objeto(s) ora contratados, conforme
estabelecidosna Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados apÓs a entrega e
instalaçãodos objetos. a ser(em) efetuado(s) através de depÓsitobancário em conta corrente em nome do
CONTRATADA. mediante o fornecimento e a apresentação correta da(s) Nota(s) Fiscal(is) (prestação de
servicose/ou venda conforme o caso) em nQmeda CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU. CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36. bem como da comprovação de Que a empresa está
regular perante o FGTS.INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.

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

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.
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Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
responsabilidadesassumidas na forma deste contrato, independentemente de sua natureza, nem implicará
na aprovaçãodefinitiva do recebimento do(s) objeto(s) contratado.

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNIOPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNIOPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para entrega
a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1° (primeiro)
dia útil seguinte a data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e
instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254,
Praçados Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificado a
conformidade dos objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em
desacordocom o pedido.

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas hipóteses
indicadasno Art. 57, § 10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

entrega e/ou execuçãodo(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) 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:
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a) Executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as
quantidades solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 006/2018/CMVQI e
no presente Contrato;

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

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

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

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
FederalnO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo contratual de
entrega, ou no prazo de substituição do item defeituoso, limitado a 10% do mesmo valor, por ocorrência;
b) De 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula ou
condiçãodo contrato, não especificada na alínea "a" acima, e aplicada em dobro na sua reincidência;
c) De 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de recusa injustificada da licitante
adjudicatária em firmar o termo de contrato ou em aceitar ou em retirar o instrumento equivalente a dito
termo, conforme o caso, no prazo e condiçõesestabelecidas;
d) De 10% (dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro, defeito,
vício do item rejeitado, caracterizando-sea recusa, caso a correção não se efetivar nos 15 (quinze) dias que
se seguirem à data da comunicação formal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 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 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 presenteContrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei FederalnO8.666/93.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUCIDADE.

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, 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 NO006/2018/CMVQI DE 20/04/2018.

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDERECO:
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 N° 006/2018/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° 006/2018/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 GLOBAL, cujo objeto é a aquisição e instalação
de equipamentos de sonorização e seus acessórios para o plenário da Câmara Municipal
de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná.

- Data de Abertura: 08/05/2018.
- Horário: 14hOOmin.
- Local: Divisãode Licitações.

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

PROCESSOADMNISTRATIVO NO006/2018
EDITAL N° 006/2018/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 14hOOmin do dia 17 de maio de 2018, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para contratação does) objeto(s) constante(s) no Item 2 do presente
Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nO 10.520, 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 aquisição e instalação de equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessóriospara o plenário da CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser instalado(s) e 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, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para
entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
3.2 Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de funcionamento e uso
no prazo máximo de até os (cinco) dias úteis, contados a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte a
data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e instalados junto ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes,Centro de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, local este onde será verificado a conformidade dos
objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em desacordo com o
pedido.
3.3 O prazo de entrega e execuçãodos objetos poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitacão dar-se-á em sessão pública, dirigida por 01 (um)
Pregoeiro, a ser realizada no dia 17 de maio de 2018 às 14hOOmin, na Sala de Reuniões da
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguacu, Estado do Paraná, no endereco acima
mencionado, de acordo com a legislacão ~xplicita no preâmbulp deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 _Poderãoparti~ipar deste Pregão às interessadas que atenderem a todas as exigências, inclusive
quanto a documentaçao, constante deste Edital e seusAnexos.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência: .de dissol.u~ão, de .f~são...'de cisão ou. ~: incor~oraçã.o, que estejam cumprindo suspensão
temporana de participar em llcltação, declaradas ínídôneas, 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
~ualquer 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.

h/~
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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 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
realizacão 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 HABIUTAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a) Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei FederalnO10.520, de 17/07/2002. Paraesse fim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PRECOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/CMVQI
UCITANTE:
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.

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDE HABILITACÃO
CAMA~ MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGAOPRESENCIAL NO006/2018/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 ~~pia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMUniCipalde Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pelajuntada da publicaçãooriginal em órgão da imprensa oficial onde tenham sido publicados.
7.6 Os ,documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os documentos
referen~esa proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser apresentados no idioma oficial
do Brasll.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser do mesmo

f/
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estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Nãoserão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE NO1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Serapresentada 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 fornecer e/ou executar o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do lote. número dos itens, quantidade. tipo (unidade. caixa. metro. etc...).
especifica!;õesdos objetos e demais informa!;Ões técnicas que possibilitem a sua completa avalia!;ão.
totalmente conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I. deste Edital;
d) Informar a marca e o modelo/referência dos itens propostos. caso não seja possível informar a
marca e o modelo/referência does) objeto(s) proposto(s). obrigatoriamente deverá ser informado à
procedênciadesde que devidamente justificada:
e) Caso a proponente não informe a marca. modelo/referência e/ou a procedência does) objeto(s)
proposto(s). a mesma será desclassificada. face a ausência de informa!;ões para avaliacão does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar os valores unitários e totais em todos os itens constantes no lote. bem como o valor
global da proposta. A não cota!;ão de valores em todos os itens constantes no lote. acarretará na
desclassifica!;ãoda proponente no lote em que for constatada tal irregularidade. haja visto que a presente
licita!;ãoe do tipo menor pre!;o global por lote:
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) lídtadoís), constante(s) da proposta;
i) Constar o prazo de garantia (mínima de 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica,
instalaçãoou execução, contados a partir da data de entrega, emissãoda nota fiscal);
j) Constara forma, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
k) Constara forma de pagamento, nos termos do item 21;
I) 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 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.
8.3 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.4 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternatívas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.5 E permitido às licitantes apresentarem propostas para um. alguns ou todos os lotes objetos do
presente Edital. '
8.6 A N~Oserá permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
~eferenc.la - ANEXO I, sob pena de desclassificação da proposta em que for detectada essa
inconformidade.
8.7 . !ndependentemente _de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissão a todas as condiçoes estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita observância
das normascontidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.
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8.8 caso a Licitante se enquadre na condicão de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte
(EPP), deverá ser apresentada juntamente com a proposta de preços, declaração conforme modelo
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 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.
8.8.1 A Declaração especificada no subitem 8.8, ainda que apresentada de forma irregular ou em
desconformidade com o exigido na presente licitação, nãoserá motivo de inabilitação da empresa licitante
respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a ser exercido.
8.9 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.
8.10 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:
8.11 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
apresentadasPêlasmicroempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até SOlo(cinco por cento)
superioresà proposta mais bem classificada.

9 DOSDOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO (ENVELOPENO2).
9.1 O envelope "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 ANEXO V deste Edital, assinada por quem de
direito.
9.2 As licitantes cadastradas ou não em outros órgãos públicos, além de atender ao item 9.1, deverão
apresentar os seguintes documentos:

I) QUANTOÀ HABIUTAÇÃO JURÍDICA:
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou ato constitutivo, estatuto ou contrato social e
a última alteração em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedadescomerciais e no caso de
sociedadespor ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; ou ins~riçãodo 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
reqlstro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o
eXigir;
b). O Microempr~~ndedorI.ndividual (MEl) deverá comprovar sua condição mediante a apresentaçãodo
Certificado de Condição de Mlcroempreendedor Individual (MEl), que poderá ser obtido no endereço:
h~~:lIwww.portaldoempreendedor.gov.br/Certificado. juntamente com o certificado deverá ser apresentado
copia 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 REGULARIDADEFISCAL ETRABALHISTA:
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a) Provade regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade 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) Provade regularidade para com a FazendaFederal.mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos Federaise à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social- INSS.demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei:
d.l) Emvirtude da Instrução Normativa da ReceitaFederal do Brasil de 22/10/2014, ficam unificadasem
um único documento. a prova de regularidade fiscal de todos os tributos federais. inclusive contribuições
previdenciárias. tanto no âmbito da receita federal quanto no âmbito da procuradoria da FazendaNacional.
A unificação das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358. de 05/09/2014. alterada pela
Portaria MFnO443. de 17/10/2014:
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermos do Título VII-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452,de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótesede inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmosdeverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJe
respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto, que alguns
documentos se refiram à matriz e outros à filial. caso o licitante seja a Matriz e a executora e/ou
fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação deverão ser apresentados
em nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificara proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a qualquer tempo,
no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora da empresa ou de seus
sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo termo inicial
cor~esponderáao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame. prorrQgáveispor igual
penado. a critério da Administração. para regularização da documentação. pagamento ou parcelamento do
débitQ.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 sançõesprevistas 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 revQ9ara licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame. deverão se
apresen~r para .c~edenciam~n~o!un~o ao. Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenCiema participar desta hCltacao.inclUSivecom 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 Iicitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste Edital. por sua
representada.p
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10.3 Porcredenciamento. entende-se a apresenta~o conjunta dos seguintes documentos:
a) Documentooficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representa~o.
10.4 No caso de representa~o por procura~o. o mandato deverá ser passado. preferencialmente. por
instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procura~o deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderespara tal. Emambos os casos, o mandato deverá conter expressamenteoutorga de poderes para, na
forma da lei, formular ofertas e lancesde preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em
nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados documentos
Quecomprovem a capacidade de representação (contrato social. estatutos, ata de eleição do dirigente ou
documentos equivalentes), nos Quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçÕesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início
da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposiçãode
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaracão de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitacão e, em envelopes distintos, devidamente fechados, a
Proposta de Preços e os Doçumentos de Habilitação, registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante Que não apresentar a declara~o 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 Equipe de Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
supervenientee 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 PREÇOGLOBAL.
12.2 A primeira etapa, denominada Classificação de Preços, compreenderá a ordenação das propostas
das licitantes, classificação das propostas por valor. As propostas classificadas poderão formular lances
verbais seguindo a sua ordem de classificação, recebimento dos lances verbais, classificação final das
propostase exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificadaquanto ao objeto e valor.
12.3 A segunda etapa, denominada Habilitação, Declaração da Licitante Vencedora e
Adjudicação, compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope
"Documentos de Habilitação" da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento
das exigências constantes do presente Edital, bem como a verificação, por meio de consulta "on-line", se
necessário. A etapa se conclui com a declaração da licitante vencedora e a adjudicação do objeto em
disputa.

13 DA ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O P.regoeiroinformará ~os participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para forneclmento e/ou execuçaodoes)objeto(s) da presente licitação e os respectivosvalores ofertados.

~)
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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 preco e aquelas licitantes que tenham
apresentado prooostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor pre!;o, será desprezadoos algarismos a partir da terceira casadecimal.
13.5 Ouando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de pre!;os nas condi!;õesdefinidas 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 pre!;osoferecidos 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 lancesverbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamentepelo 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
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
representantecredenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, SUjeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24.1, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, fornecimento e/ou execução does) objeto(s)
condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão, inclusive
financiamentossubsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DAETAPADEHABILITAÇÃO, 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 declaradavencedora
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 presentesà



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

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 IGUACy PARANÁ

sessão.
14.6 Os envelopescontendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
apÓs o término do preaão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminandg 0(5)
valor(es) unitário(s) e totalCis) para cada item constante no lote 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 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 revogaçãoda licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 790 da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penasde 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
FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICO DECONTRATO.
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
classificaçãonasmesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADAfica obrigada a aceitar. nas mesmas condições contratuais. os acréscimos ou
supressõesgue se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação. até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
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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.
17.1 Não serão aceitas propostas com valores superiores ao máximo estimado neste Edital (REFERENTE
AO VALOR MÁXIMO ESTIMADO GLOBAL), conforme previsto no Termo de Referência - ANEXO I. O
descumprimento desse requisito implicará na desclassificaçãodo licitante no lote em que for constatada tal
inconformidade.

18 DO REAJUSTE.
18.1 Durante a vigência do Termo Contratual, os valores permanecerão fixos e sem reajuste.

DO PREÇO.
O preço será o ofertado pela licitante declarada vencedora do certame, em razão do menor preço

19
19.1
global.
19.2 Apesar do critério de julgamento ser o de MENOR PREÇO GLOBAL, a proponente participante
deverá respeitar os valores máximos unitários, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste
Edital.

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, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050,00090 e 00110

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

22.1 Sãoobrigaçõesda CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega do(s) objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição do(s) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:
a) Executar 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 a execuçãodo(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 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 do(s) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Câmara Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda 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) executado(s) e/ou fornecidos que
não esteja(m) em conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências 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
instruçõesfornecidas 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 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
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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
prazode OS (cinco) dias úteis.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o comprometimento
da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazosem dia de expediente normal, exceto quando
for explicitamente disposto em contrário.
25.5 A autoridade competente poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse
público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal
conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato
escrito e fundamentado.
25.6 No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a 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 Enquadramento na condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelode Declaraçãode Não Utilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXO VIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, 03 de maio de 2018.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 006/2018/CMVQI

1 - INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição dos equipamentos e seus acessóriosvisa equipar, repor e disponibilizar um instrumental
necessário e imprescindível para a boa execução das atividades e seus conteúdos junto ao Plenário da
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a aquisição e instalação de equipamentos de sonorizaçãoe seus
acessórios para o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
devendo os mesmos serem fornecidos e executados em conformidade com as especificaçõesconstantes no
presente termo e demais condições constantes no Pregão Presencial nO 006/2018/CMVQI e seus
anexos, sendo:

LOTE N0 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORlZAÇAO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Equipamentos / Valor Valor Máximo
Qtde. Tipo Máximo Total do ItemnO Materiais / Serviços Unitário R$ R$

1 3 Unido caixas de som ativa de 300w rms, falante 2.592,33 7.776,9915" drive titanium, equalizador de 4 vias.

2 3 Unido caixas de som passiva de 200w rms, falante 1.107,00 3.321,0015", drive titanium.
Microfone de mesa, impedância de saída de
2.0K Ohms, resposta de frequência de 40Hz -

3 13 Unido 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, 499,99 6.499,87distância receptora sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V DC, contendo
basee haste.

4 6 Unido Suporte para caixasacústica de som 15". 6300 378,00
5 100 Mt. cabo de microfone XLR. 417 417,00
6 10 Unido Chaves led liga/desliga 12 volts. 1803 180,30

Microfone sem fio duplo UHF-HT,potênda de
saída de 10 mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da

7 1 Unido portadora, estabilidade de frequência: +/- 951,00 951,000,005%, capsula dinâmica unidirecional
cardioide, chave liga desliga, alimentação por
1 par de pilhas M, led indicador de carga
das pilhas vida útil das pilhas de 6 a 8 horas
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(alcalina), receptor UHF, modulação FM,
frequência portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-0,005 por
cento, sensibilidade de recepção 4uv
(sinal=12dB), relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência espúria
>85dB, nível de saída de áudio O - 30mV,
resposta de frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%, conector Pl0
A+B (não balanceada), conector XLR-3MA e
B (balanceada), alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida útil das pilhas
6 a 8 horas - pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído bus noise,
fader O Db, canais mutados -90 Dbr, ref: +4
Dbu Fader O Db, todas entradas de canais
atribuídos/endereçados selecionados para

1 Unido ganho unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu, 4.532,99 4.532,998 Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 e Pinl 472v,
consumo de energia 70W, entradas para
microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20
HzA 20 Khz, +/-ldb.

9 1 Unido Pedestalde mesa articulado. 174,00 17400
10 100 Mt. cabo PP2x2,5mm. 488 48800
11 3 Unido Tomada tipo plug. 11,44 3432
12 2 Unido Meduza8 vias XLR15mts. 919,40 1.83880

Mãode obra para instalação, configuração do

13 1 SV. sistema e treinamento do responsável, 1.883,33 1.883,33operador dos equipamentos de som junto ao
Plenárioda Câmarade Vereadores.

3.2. A PROPONENTE DEVERÁ OBRIGATÓRIAMENTE COTAR PREÇOS PARA TODOS OS ITENS
CONSTANTES NO LOTE PRETENDIDO, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE JULGAMENTO GLOBAL
POR LOTE. (A não cotação de preços em todos os itens contido no lote pretendido pela proponente,
acarretará na desclassificaçãoda mesma no referido lote).

3.3. A instalaçãodos equipamentos deverá seguir as disposiçõescontidas no layout constante abaixo:

10m,

l.I.."·,.",.......·~,,,....t ......._
............... J.o-.•_P'"'__
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3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
28.475,60 (vinte e oito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos).

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

Quedasdo Iguaçu, 03 de maio de 2018.

~~i~~L'~i.1ós4
Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N0 006/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: I CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) IAgência: (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 NO006/2018/CMVQI, para fornecimento e/ou execução does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados,sendo:

LOTE ~o 01 - AQUISIÇÃO ,E INSTALASÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E SEUS
ACESSORIOS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos I Materiais I Modelo I Unitário R$ do Item R$Serviços Referência

caixas de som ativa de 300w
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium,

equalizador de 4 vias.
caixas de som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante 15", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,
resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -

3 13 Unido 42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V
DC contendo basee haste.

4 6 Unido Suporte para caixas acústica de
som 15".

5 100 Mt. cabo de microfone XLR.
6 10 Unido Chaves led liga/desliga 12 volts.

Microfone sem fio duplo UHF-
HT, potência de saída de 10

7 1 Unido mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora
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estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas AA, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector Pl0 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).

1 Unido

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/
ldb.

9 1 Unido Pedestalde mesa articulado.
10 100 Mt. Cabo PP2x2 5mm.
11 3 Unido Tomada tipo plug.
12 2 Unido Meduza8 vias XLR15mts.

13 1 SV.

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

Valor Global
Proposta R$
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Informações Complementares:

Prazode Garantia:
12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou
execução contados a partir da data de entreoa, emissãoda nota fiscal).

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

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 e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificaçõescontidas no mesmo.

.. , de de 2018.

Nome:
RG:
cargo:
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/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 NO006/2018/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa(ME);

( ) empresade pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 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 8.8 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
cargo:

ESTADECLARAÇÃODEVERÁ 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 N° 006/2018/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
AdministraçãoPública,direta ou indireta, Federal, Estadualou Municipal.

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

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

._-_ ....-......_._-_._-

a<U
~/
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2018/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.: PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

ínscríta no CNPJ/MF sob nO...................................................................................... ,
............................. , sediada na nO , Bairro ..
................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018/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 nO006/2018/CMVQI de 20104/2018.

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 nO006/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus
acessóriospara o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná,em
conformidade com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência - ANEXO I é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão
Presencial nO006/2018/CMVQI, sendo:

LOTE ~o 01 - AQUISIÇAO ,E INSTALA,ÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E SEUS
ACESSORIOS PARA O PLENARIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos 1 Materiais 1 Modelo 1 Unitário R$ do Item R$Servitos Referência

caixas de som ativa de 300w
1 3 Unido rms, falante iS", drive titanium,

equalizador de 4 vias.
caixas de som passivade 200w

2 3 Unido rms, falante iS", drive
titanium.
Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms,

3 13 Unido resposta de frequência de 40Hz
- 1600KHz, sensibilidade -
42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm



alimentação com bateria de 9V
contendo base e haste.
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Suporte para caixas acústica de
som 15".

Microfone sem fio duplo UHF
HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +j-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +j-

Unido 0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruído >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O- 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector Pl0 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V De,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte

7 1

8 1

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídosjendereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,

Unido Phantom Power, Mic Pin2jPin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +j-

d--)
T~
!
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13 1 Sv.

Mão de obra para .instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

Parágrafo Primeiro - A instalação dos equipamentos deverá seguir as disposições contidas no layout
constante Termo de Referência - ANEXO I.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constantes na presente Cláusula terão garantia de 12 (doze) meses
contra qualquer defeito de fábrica, instalaçãoou execução, contados a partir da data de entrega, emissãoda
nota fiscal).

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 006/2018/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ ( ), a preços
fixos e sem reajuste, pelo fornecimento e/ou execução does) objeto(s) ora contratados, conforme
estabelecidosna 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, 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, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis. contados após a entrega e
instalaçãodos objetos. 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) (prestação de
servicose/ou venda conforme o casoJem nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS
DO IGUACU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36. bem como da comprovação de que a empresa está
regular perante o FGTS.INSS e Tributos Municipais. apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentação da respectiva fatura, nota
fiscal de prestaçãode serviços does)objeto(s) contratado(s).
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Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentada pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, em 01
(uma) via, devidamente regularizada nos seus aspectos formais e legais.

Parágrafo Terceiro - Nenhum pagamento efetuado pela CONTRATANTE isentará a CONTRATADA das
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 subsequente a esta.

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001- CÂMARAMUNIOPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDOLEGISLATIVOMUNIOPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviçosde
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para entrega
a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até OS (cinco) dias úteis, contados a partir do 10 (primeiro)
dia útil seguinte a data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e
instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254,
Praçados Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificado a
conformidade dos objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em
desacordocom o pedido.

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas hipóteses
indicadasno 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 e/ou execuçãodoes)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;p
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d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:

a) Executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as
quantidades solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 006/2018/CMVQI e
no presente Contrato;

b) Pagartodos os tributos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
indiretamente, sobre a execuçãodo(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.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
FederalnO8.666/93 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 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 presenteContrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts. 77 e 78, da
Lei FederalnO8.666/93.

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUCIDADE.

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, 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 NO006/2018/CMVQI DE 20/04/2018.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitaçãoà Divisãode Licitações, cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/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 PRORROGAÇÃO

PREGÃO N0 006/2018/CMVQI

A CÂMARAMUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria nO002, publicada no DOEMnO1488 de 26 de janeiro de
2018, página 28/031, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativo nO006/2018, Edital do Pregão PresencialnO006/2018/PMQI, com data de abertura prevista
para o dia 08/05/2018, às 14:00 horas, que que decidiu prorrogar data de abertura prevista para o dia
17/05/2018, mantendo-se a mesma hora, por conter modificações no edital. O novo edital estará disponível
aos interessadosa partir do dia 07/05/2018, no site www.camaraqi.pr.gov.br.

"' -;/
/,1 ../7 ~~.~ ~ .._~ '8as do Iguaçu, 03 de maio de 2018.

Âyr';/C / ? /" .~ <J.'-t-/~
AeARECI PE RA DOS SANTOS

Pregoeiro
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I SUMUlA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA DE INSTAlAÇÃO
OLIVEIRA E SKUMRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTOAM.E. CNP): 13.570.640/0001-89.
Torna público que recebeu do IAP -Instituto Ambientai do Paraná, ii LICENÇAOE INSTALAÇÃO
para implantação de loteamento Residencial Urbano, tipo empreendimento imobiliário,
LOTEAMENTOSANTO ANTONIO, com 87 unichldes. com área taUl de 42.594,02m', Iocaliudo

~axlmlniano NOIueira- Centro,Rio Bonito=do=:I=IU=IÇ=u/=PR=.======::::::==:;=====~
SUMUlA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE INSTAlAÇÃO

OLIVEIRA E SKUMRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTOAM.E. CNP!: 13.570.640/0001-89.
Toma público que requereu 10 IAP - Inltítuto Ambientai do Paraná, ii RENOVAÇÃO DA
UCENÇA DE INSTALAÇÃOpara implantaçio de Loteam&nto Residencial Urbano. tipo
emprHndimento imobiliário, LOTEAMENTOSANTO ANTONIO, com 87 unidades, com 'rel
totJl de 42.594,02m2, localizado na Rua Maximiniano Nogueira - Centro, Rio Bonito do
IIUaçU/PR.

AsSOClAÇAO INTERMUNtCIPAL.DE SAÚDE DOCENTRO OIESTEDOPARANÁ - AS81SCOP
CNPJ N.·02.322.4131OOO1-18

RUADIOGo PINTO,1320-1' AflOAA-CEPo85.301-290-CEH'TRo-FOHE: (42)38351188
LARNfJEIRASDOSUL- PARANÁ.

Resolução n.e OS/2018
DATA:02/04/2018

SUMULA: Exonera servidor
ocupante de cargo Celetista na
ASSISCOP(Associação Intermunicipal
de Saúde do Centro Oeste do Paraná)
e dá outras providencias.

A senhora MARINEZ UAI DIN CAOTII Presidente
da ASSOCIAÇÃO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CENTRO OESTE DO PARANÁ
- ASSISCOP, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei.
resolve'

Art. I' . EXONERAR, o senhor Osmar Antônio Araújo, portador da
cédula de identidade RG:7.099.184·5E (pr: 018.11l.499-28, que exerce o
cargo de Mot oríst a, como Nivel(l), como carga hora ria de 40 horas semanais
conforme Art ..17v item 1, classe A, Conforme ANEXO III - Atribuições dos
Cargos de Provimento Efetivo do Estatuto Social do Consorcio
lntc rmuntctp a l de Saúde do Centro Oeste do Paraná).

Laranjeiras do Sul, 02 de abril de 2018

MARINEZ BALDIN CROTTI
Presidente da ASSISCOP

i ~ CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DQ IGUACU
~!f.rj. (NPJIMFo. ~5 84JI8OOt_')fi'-'T.iftt· RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE. (46) 3532-1172

"~~7 ., i§H" - QlIEDAS DO IG\JACU _ PARANA

AVISO DE PRORROGAÇAo

I PREGAoN° 006/2018/CMVQI

I

A clMARA MUNICIPAL DEVEREADORES DEQUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, através de seu
Pregoeiro, devidamente designado peta PortarianO 002, publicada no DOEMno 1488 de 26 de janeiro de
2018, página 28/031, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo
Administrativono 006/2018, Editaldo Pregão Presencial no 006/2018/CMQl,oom data de abertura prevista
parao dia 08/05/2018, às 14:00 horas, decidiu prorrogar a data de abertura prevista para o dia 17/05/2018,

l=aapa:S=d~i/Oft'20:::Si~~a~i~~.~.novo edital estará disponível aos

I

Quedas do Iguaçu, 03 de maio de 2018.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS-"'SÚMULA OE RECEBIMENTO DE UCENÇA DE OPERAçAo

rvoCAETANOZAllBAO,CPF:067.581.739-63toma público que ~ do !AP.a ~ de aper.çIopara
SUIHOCULTURA InstaladaUNHA SANTA CRuz. CATANDUV.u-PR

• SEXT.\-FEIlt.\ .114 UE ~L\IO IlE :11111

REGISTRO GERAL DE IMÓVEIS
COMARCA DE QUEDAS DO IGLlAÇU - PARANA

TItular Neuraci Anacleto Schaed!er
Rua Marfim nO.1069 - Centro - FoneJFax: (-46) 3532-1920

E-mail:~.com.br

NEURACI ANACLeTO SCHAEDLER - THu1ar
do Registro de Imóveis da Comarca de Quedas do Iguaçu. Estado do Paranâ

FAZ SABER aos que virem ou dele tiverem
oonhecimenl0. que se acham depositados em &eu Cartório. 05 autos contendo 06

documento& exigidos da lei nO.6.766 de 19.1279 para o registro do LOTEAMENTO

~". A área de ~ sendo 12.887,.um·deÁr •• Total doa Lot.,
1,472,4Irn- ÁteII To'" da Ru_. e 6.315,10m2 de Are. da Pr-.,.,.ç..Io
P.nnanen .. MIo EdHlcjyel. totalizando46 (quarenta e seia) lotes. distríbuidosem
05 (cinco) quadras. enumeradas de 01 a 05, localizado no perfmetro urbano da
Cidade e Comarca de Quedas do 19uaçu.PR. devidamenle Matriculado sob

~. do livro 2-RG., deste Oficio. Propriedade de ARTI!MIO MATEUS

BABlNSKI (RG-6.24-4,Q28.731_1·PR.I CPF-369.533.3-49-5I1) e sua esposa,
JUSSARA DE MELLO NUNES BABINSKI. (RG-6,307.617--8-PRI CPF-
542.583.910-34). brasileiros, ele do comércio. eJa do lar. casados, residentes e

dom~ktOOs a Rua ul'llnjeiraa 195, Bairro Luzitani. nesta cidade; conforme ~

nO 4f4I2Q18dt 03.9+2Q18, aaainado pela Prefeita Municipal de Quedas do 19uaçu

PR. Martene Fátima Manica ReIIe,..; os quais ficam franqueadOS ao exame dos

interessados. de conformidade com o Parégrafo 1° do Art.19 da cilada Lei Federal

SerIa registrados se nenhum intereuaclo ar. impugnarem no pl'llZOde ~,

contados da ultima publicaÇlO do pre.ente Edital

auedas do Iguaçu-PR. 30 de AbrIl de 2018.

~~s~/
TitulO'de NomeaçOo "°.250189

CPF 554.337.159·.9
OFICIAL
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SUMULA DERECEBIMENTODE UCENÇA DEOPERAÇAO

IIINERAÇÃO NOGAI. LTOA toma público que !!!i!!!!!! do IAP,
a Licença deOpnçio para Ellração de Calcário insfaIada no
BairroVoIuverava,MuniclpiodeRio Brancodo Sul-PR.

SUMULADEREQUERlllDE~~::::ONOVAÇAO DAUCENÇA

MINERAçAONOGAL LTOA toma públicoque!ri....m.iYlw:ao
IAP, • Renovoçlo da Licença do 0p0r0çI0 ponI ExtroçIo de
CaIdrio. instalada no Bairro Votuverll'lll, Munk:fpio di Rio
Branco do Sul-PR.

SIiIUa de __ de I!!novaçlo de LIc!!!SIdeOperac!o
T1C POSTO LTllA. (TIC Y), iIma JÜIIOl que ~ j Seam t.bIiipII
do Meio AmbienIe de CuriIiJa - SMMA, a ReooYação de l.iaInçade ~
piIIlI posm lMrIdeckir de COI1iiustMIis, na Rua VIcri! r.tidIeII*l, rf 3455,
Bairro Odade 1rWsIrii,Mille· PR.

SoíàIos~OflállÍÍJClldJAMs _Clll!llPisedlilllp!llMilis
Illillldnde_,._Eii·lelli de_II1'IiIfIl0ll
,illíli!l1IS_rilpllldeIlrRlilllll .. de.... _
.011lIl,IÍIIliCLT.

moo
1IlQIg)!Il!I!OOo~mtl·!!WlIJl_~m9lm1

IISIB\IIIlIIIlAI.-lOOIlIIU[IllIllJ1Bl
OIlDoIlIl.ll\lllfOOI!S1l,IIrni~IlIií.,m~_,.~
_iGa9fii,_!_~"!ilRiese_IrIniIiies'*1!IeIat
451151aa»,1IIiIfJ74,~ell~liI:tJ!piJm·~Ik!IiI,1)JQ
'oilUC!ir,!I,OliIlÍlUII.IilIi ___

SÚIIUlA DERECEMNIO DE LICEIIÇA DE INSTALAÇÃO
o Sr,1IlAlZII ANTONIOCNISI_ no CPF- 371.123.1l99-72,_
p(IiIco que recebeu do IAP, • Uc:onçode 1nItaIIçio. "101327, """
_ ali 02/00l2016, P'" • _ deAVICULTURA DE
CORTE, "I*rtIdo na UNHA BOM JESUS, COlÓNIA 'A' CASCAVEL s/n
LOTEN' 19-0,GLEBAN'07 - no lIUIicipio deCOR8B.IA - PR

SÚIIUlADE REQOEREITO DELICEIIÇA DEOI'ERAÇAO
O Sr,IIlAlZII_ CNISI_ no CPF- 371.123.009-72,_
p(IiIcoque ri_ .. IAP,IUc:onço de 0p0r0çI0, P"'I
deAVICULTURADE CORIE, impIanIado na UNHA BOM .ESUS, CCLONIA
'A' CASCAVEL s/n LOTE N' 19-0, GLE8A N'07 - no lIUIicipio de
CORBÉLIA-PR

A ....... SEMENTES CONDOll LIDA ,.... públi<o 'I'" """'" do
lnstindo Ambie!u1 do Paraui - IAP, ii Licença Ambiealal S~1i6cada -lAS,
com validade ali 19 de março de 2014. pm comnrio allcadisca de ÍlBumos
a~. melo IBfOIÓxiro&, ~1Intado III DR 369. KM <499, Corbélia,
Emdodol'lnmá

A c~ KF STEf.LINDUSTRIALElREU _ público que R'Criw.. 40
l....cm.oAmbieA"".... Para'" - IAP,a I~a de 0peraçIgcorovalidadeate
31de _toro de 2021....... r.bncaç"de miquinM~ l1l'I'"......de '"eIIliiaçlo
".,. _ industrial ~ ~p.I. peças ~~: fabriocaçlode IMqUIIVI$~
~"",III_ p ind...n..1npecUico'" ~r,.,..,. .nI~.
pc<;_ ~ aces.ó ; liIbticaçIodem'qui.... e ~.up..nelll_ par.o• aariculrurae
~.e"",,,panirripçAo.i""'_"_Av PedroC"'ioHnlz, 712.Pq
~I AlbinoNicola..SchmKb.casavel.E'<rado do hnoni

_00_""_"
_'o :=~-:;:'=='';'o--::::::~'::;::':!'.~.':...~~:==
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"fUMO DE1Nr;X1GmLlDADIN". '1"'.'

DKt.ro_"'"~I.I~_""""'_I'IOAII.l$.Lei1f'_L_"l.
iAI:iIo II. ... Iàvot di emprsa ancltNa...C AClTAC-'O t TUJNAr.o:NTO
PltOnSSlONALI;IUU • roR, 1aIcriIo CMPJ 1f'_ 21.l19.a.woo'-41. _ ~
................. II... o..-a..-...-o-- )9.CeaI"'._~ ... ("..m_
Ewdn do PanM. CEI': 1O.410-22O.,.. • .,...._.. ... 11ft iMa'oç6et,.. o _ ..
~_o_"JlQliM ...TnIIaIho_(" MIIIlici... ne"GnlloF~··.rnliõ*."....periodD ... OIl.ll __ .20I ridIodo.C"n". -1'Il.,.,..,.....
_ ... -'.RS1.450.00(<b:smil.....-~~._)

Fo6uII·I't.rodl.-o.2011

IÚIU.A DE RECEUIENTO DEUCEtIÇA DEINSTALAÇAo
O Sr.~ ~ NOHEMACHER ineuilo 1'10 CPF - 176.691.319-15.
torr'III pútJk:o que NOIbIu do IAP. I LbrIçIt di .......... "'-139419, com
validade ate 0l1I04I2020. para • AIMcId de AVICULTURA DE
CORTE, implwllado 1'11 LIM-IA TRE:s PNEIROS. tIn LOTE N' 181--A-1.....
GlEBA N"10-,., Iftri:Ipiode SANTA LÚCIA -PR.

SÜIIUl.A DE REQUEMENTO DE LICENÇA DE 0PERAÇA0
O Sr. ..IOÉ --.00 NONEIIACHER in:aaikI no CPF - 176.691_319-15.
kIn'II púbico qui ri l1IqUIftI' ao IAP, alJcMça di ap..çIo.1*8 a
A1ividMe da AVICULTURA DE CORTE, iYIpI8nI8do RI LINHA TRE:S
~~ lIIn LOTE N" 181.A,·1-A,GlEBA N"10 - no municipio di SANTA

SÚIIUlA DERECEBIMENTODE UCENÇADE INSTALAÇAo
O Sr. JOSE ~ NONEIIACHER inaaiD no CPF - 116.691.319-15.
toma pUblico ~ recebeu do IAP. alJcaftçe dI~. n"139418. com
VIiIidIdt ... 0IW4I2020. 1*1 a AIMd8de de AVlCtA.T\IRA DE
CORTE, iInpIenado ,. LINHA rRts PINHEIROS, sIn LOTE N" 160
REMANESCENTE, GLEBA N"10 - no municipio ele SANTA LÚCIA - PR

.......... .....,......., .. UCI!OlÇA"CI'ERAÇAo
O Sr. JOSE ltOI&DO NONEIIACHER lnsc:riIo 1'10 CPF - 176.697.319-15,
toma pútIIico que ri ,.,....,ao IAP. alJcença ele ~, 1*1 ii
Alividada diAVICULTUAA DE CORTE, ~ M lINHA ~
PNElROS, 11\'1 LOTE N" 180 REMANEsceNTE, GLEBA N'10 - no lWJIlieipio
deSAHTALÚCIA -PR
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GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - EPP.

Décima Quarta Alteração de Contrato Social

CNPJ 77.318.731/0001-04 - CAD ICMS 42001104-00 - NIRE 41201654320

Página1 de 10

ARNULFO MEAURIO, brasileiro. casado sob o regime de comu
nhão parcial de bens. comerciante, residente e domiciliado à Av,
Pedro Soccol, 30 I,centro. Med ianeira, Paraná, portador da Cédula
de Identidade Civil, Registro Geral n. 4.083. J 79-7 expedida peja
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF n.
829.796.699-20, nascido em 09/01/1971, em Medianeira, Paraná, fi
lho de Roque Jacinto Meaurio e de Nair Paulina Meaurio; e

LlJCIANE LEDtrC MEAURIO, brasileira. casada sob o regime
de comunhão parcial de bens. do comércio. residente e dornici liada
à Av. Pedro Soccol, 301, centro. Medianeira, Paraná, CEP 85884-
000, portadora da Cédula de Identidade Civil, Registro Geral n,
6.490.103-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Es
tado do Paraná e CPF n. 015.885.899-94. nascida em 12/05/1975,
em Curitiba, Paraná, filha de Natal Leduc de Jesus e de Sibilla Mo
nica Leduc de Jesus:

Sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob
o nome de GUARANI MUSICAL INSTRUMEl'.'TOS MUSI
CAIS LTDA. - EPP, com sede ii AV BRASILlA, 1353, CEN
TRO, MEDIANEIRA, PARANÁ, CEP 85884-000, centro, com
contrato Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná.
sob n, 209395 por despacho em sessão de 19 de agosto de IlJn.
NIRE atualizado com o 11.° 412.0l654320, e subsequentes altera
ções de Contrato Social 1° 11.° 260.694 cm 30/06/1981; 2° 285.698
em 23/12/82; 3° 300.798 em 07/1 1183; 4° 982706260 em 02/1 0/98;
5° n° 992256992 em 13/10/99: 6" n" 200142789992 em 23/11/200 I.
7°. n. 20082651655 em 07/07/2008. 8° n° 20113070500 em

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 09:25 SOB N° 20173797750.
PROTOCOLO: 173797750 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702245094. NIRE: 41201654320.
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafaci1.pr.gov.br

nos respectivos portais.
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03/06/201 L 9° n° 20151446407 em 11/03/2015, 10° n°
201541901613316 em 12/08/2015. 11° n" 20154497665 em-
25/08/2015, 12° n° 20154517682 em 02/09/2015 e )30 n°
20155787233 em 01110/2015, requerimento de Microernpresa em
30/09/88 sob 11.° 127.603, inscrita no CNPJ 77.318.731/0001-04 e
CAD/ICMS 42001104-00. resolvem por este instrumento particular
de alteração modificar seu contrato primitivo de acordo com as
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A atividade económica fica alterada para:
4756-3/00 - Comércio varejista de aparelhos e instrumentos musicais e acessórios;
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio
e vídeo;
4752-1/00 - Comércio varejista especializado cm telefones celulares;
4751-2101 - Comércio varejista. de equipamentos e suprimentos de informática;
4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, cd, dvds e fitas;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
9529-1199 - Reparação e manutenção de instrumentos musicais;
9512-6/00 - Reparação e manutenção de telefones celulares;
7490-1/04 - Atividadcs de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários;
1830-0/01 - Reprodução de som em qualquer suporte; e
3329-5/99 - Instalação de equipamentos de áudio e vídeo e seus acessórios.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sócia LUCIANE LEDUC MEAURIO, acima qualificada, que
possui na sociedade 4.700 (quatro mil e setecentas) quotas, inteiramente realizadas, TRANS
FERE, de forma onerosa, 940 (novecentas e quarenta) quotas à sócia ingressante EDNA MITIE
YOSHIDA, brasileira. solteira. maior. auxiliar administrativo. residente e domiciliada a I\\'. Soo
ledade, 2550, Bairro Cidade Alta, Medianeira. Paraná. CEP 85884-000. portadora da Cédula de
Identidade Civil, Registro Geral n, 3.783.892·6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública
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do Estado do Paraná em 19/1011982, CPF n. 658.757.889-68 e título eleitoral n. 36065190663,
nascida em 14/1111963 em MaringálPR, filho de Genj iro Yoshída e de Maria Mikiko Yoshida,
pelo valor de R$ 940,00 (novecentos c quarenta Reais), a serem pagos neste ato em moeda cor
rente nacional, dando o presente contrato plena e geral quitação das quotas cedidas.

:.~~..."...,f-,.4;-=:'1,.,ÁUSULATERCEIRA: A sócia LUCIANE LEDUC MEAURrO dá ao sócio remanescente
\ARNULFO MEAURIO e à sócia ingressante EDNA MITIE YOSHIDA, plena, geral e rasa
~uitaçao da cessão de quotas ora efetuada, declarando esta conhecer a situação económica e fi
~anceira da sociedade, ficando sob-regado nos direitos e obrigações decorrentes do presente ins-"
mimento.

CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente alteração. o capital social no valor R$
94.000,00 (noventa e quatro mil reais), dividido em 94.000 (noventa e quatro mil) quotas, cada
uma no valor nominal de R$l ,00 (um real), cada uma, fica assim distribuído entre os sócios quo
tistas:

01 ARNULFO MEAURIO
N. SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL RS

TOTAL

95
02 LUCIANE LEDUC MEAURrO 4

89.300

940

89.300,00

940,0003 EDNAMITIE YOSHIDA
3.760 3.760,00

100 94.000 94.000,00

CLÁUSULA QUINTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidi
rem com o presente instrumento.

CLÁUSULA SEXTA: CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL: À vista das rnndificà-»
ções ora ajustadas, e cm consonância com o que determina o art. 2031 da Lei n" 10.406/2002, os
sócios RESOLVEM por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando as
sim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e su b
sequentes alterações que, adequado às disposições da referida Lei n° 10.406/2002 aplicáveis li
este tipo sccietário, passa a ter a seguinte redação:
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAl.

ARNULFO MEAURIO, brasileiro, casado sob o regime de comu
nhão parcial de bens. comerciante, residente e domiciliado à Av.
Pedro Soccol, 30 I, centro, Med ianeira, Paraná, portador da Cédula
de Identidade Civil, Registro Geral n. 4.083.179-7 expedida pela
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná e CPF 11.
829.796.699-20, nascido em 09íO 11l971. em Medianeira. Paraná. fi
lho de Roque Jacinto Meaurio e de Nair Paulina Meaurio;

LUCIANE LEDUC MEAURIO, brasileira, casada sob o regime
de comunhão parcial de bens, do comércio, residente e domiclllada
à Av. Pedro Soccol, 301, centro, Medianeira, Paraná, CEP 85884-
000, portadora da Cédula de Identidade Civil, Registro Geral n.
6.490.103-6 expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Es-
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tado do Paraná e cpr n. 015.885.899-94, nascida em 12/05/1975,
em Curitiba, Paraná, filha de Natal Leduc de Jesus e de Sibilla Mo
nica Leduc de Jesus; e

EUNA MITIE YOSHIDA, brasileira, solteira, maior, auxiliar ad
ministrativo, residente e domiciliada a Av. Soledade, 2550, Bairro
Cidade Alta, Medianeira, Paraná, CEP 85884-000, portadora da Cé
dula de Identidade Civil, Registro Geral n. 3.783.892-6 expedida
pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná em
19/10/1982, Cl'F 11. 658.757.889-68 e titulo eleitoral n.
36065190663, nascida em 14/11/1963 em Maringâ/PR, filho de
Genjiro Yoshida e de Maria Míkiko Yoshída

Sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira sob
o nome de GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSI
CAIS LTOA. - EPP, com sede à AV BRASILIA, 1353, CEN
TRO, MEDIANEIRA, PARANÁ, CEP 85884-000, com contrato
Social, arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.
209.395 por despacho em sessão de 19 de agosto de 1917, NIRE a
tualizado com o n." 412.01654320, e subsequentes alterações de
Contrato Social 10 n." 260.694 em 30/06/1981; 2° 285.698 em
231l2/82; 3° 300.798 em 07/11/83; 4" 982706260 em 02/10/98; 5°
n° 992256992 em 13/10/99: 6° n° 200142789992 em 23/111200 I, 7°
n.. 20082651655 em 07/07/2008, 8° n° 20113070500 em
03/06/2011, 9° n° 2015 [446407 em 11/03/2015, 10° n°
201541901613316 em 12/08/2015,11° n° 20154497665 em
25/0812015, 12° n° 20154517682 em 02/09/2015 e 13° n°
20155787233 em OIII 0/20 15, requerimento de Microempresa em
30/09/88 sob n." 127.603, inscrita no CNPJ 77.318.731/0001-04 e"
CAD/ICMS 42001104·00, consolidam seu contrato social, de acor
do com as cláusula e condições seguintes:
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CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial GUARANI MlJSICAL
INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA. - EPP.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem a sua sede na à AV BRASILIA, 1353, CENTRO,
MEDIANEIRA, PARANÁ, CEP 85884-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto social é:
4756-3/00 - Comércio varejista de aparelhos e instrumentos musicais e acessórios;

r 4753..9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodornésticos e equipamentos de áudio
, vídeo;

'" /'Y-4752-1I00 - Comércio varejista especializado em telefones celulares;
'brL} 4751-2/01 - Comércio varejista de equipamentos e suprimentos de Informátíca:

4781-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios;
4762-8/00 - Comércio varejista de discos, cd, dvds e fitas;
9511-8/00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos;
9529-1/99 - Reparação e manutenção de instrumentos musicais;
9512-6/00 - Reparação e manutenção de telefones celulares;
7490~1/04- Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários;
1830-0/01 - Reprodução de som cm qualquer suporte; e
3329-5/99 - Instalação de equipamentos de áudio e vídeo c seus acessórios.

CLÁUSULA QUARTA: O capital social é R$ 94,000,00 (noventa e quatro mil reais), dividido
em 94,000 (noventa e quatro mil) quotas, no valor de R$ 1.00 (UI11 Real) cada lima. assim d istri
buídos entre os sócios quotistas:\,
N. SÓCIOS % QUOTAS CAPlTALl{$
01 ARNULFO MEAURIO 95 89.300 89.300,00
02 LUCIANE LEDUC MEAURIO 4 3.760 3.760,00
03 EDNA MITIE YOSHIDA I 1 940 940,00

TOTAL 100 94.000 94.000.00
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CLÁUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou
alienadas, sob qualquer título a terceiros, sem o consentimento de outro sócio, ao qual fica asse
gurado o direito de preferência em igualdade de cond ições,

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas
z:::r~rlk;::,,,~ todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade ficará a cargo do sócio ARNULFO
MEAURIO. ao qual cabe, independentemente, a responsabilidade ou representação ativa e pas
siva da sociedade em juízo ou tora dele, podendo praticar todos os atos compreendidos no obieto
social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negó
cios estranhos aos fins sociais.

Pnrtígrafo Único: São Atribuições e poderes dos sócios administradores:
Representar a empresa perante as repartições Públicas Municipais. Estaduais, Federais e autár
quicas, inclusive Junta Comercial do Estado do Paraná, podendo assinar e requerer o que for ne
cessário, inclusive todos os atos inerentes a seus poderes praticados em nome da empresa nas
repartições publicas acima mencionadas; Assinar e requerer gu ias e derna is documentos relativos
a admissão e demissão de funcionários. firmar termos e acertos trabalhistas. representa em Juízo
perante Ministério do trabalho, INSS, Sindicatos e Junta de Conciliação e Julgamento e demais
repartições publicas e autárquicas; Assinar e requerer documentos relativos aos Atas Financeiros.
movimentar e controlar as contas bancarias, inclusive Banco do Brasil e Caixa Econômica Fede
ral em nome da empresa, emitir e endossar cheques, notas promissórias, requisitar talonários,
efetuar depósitos e saques, caucionar e descontar duplicatas, e receber quaisquer importâncias
que forem devidas, passar recibos e dar quitação de todas as receitas e despesas. efetuar compra
venda de mercadorias de sua atividade; Firmar contratos, efetuar pagamentos de impostos, taxas e
emolumentos, receber citações e intimações judiciais e extra judiciais e assinar autos de intra
ções relativos as administração da empresa; Manter e controlar todos os documentos relativos ao
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'\ CLÁUSULA QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 19 de agosto de 1977 e seu pra
zo é indeterminado.

.....T.~·-"'i
JUNTA COMERCIAL I

OOPARANA
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}
"\ Patrirnônio e a Escrituração Fiscal e Contábil da empresa (estadual, municipal e federal), tais

, como notas, duplicatas, guias de impostos e demais despesas e assinar os livros fiscais; Zelar pela
integridade do patrimônio da empresa: Empenhar-se para o crescimento da empresa; Participar
das assembleias deliberativas: Cumprir as medidas acordadas nas reuniões de sócios.

CLÁUSULA NONA: O Exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em IOde Janeiro
e término em 31 de dezembro, quando o administrador prestará contas justificadas de sua admi
nistração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resul
tado económico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados,

Parágrafo Primeiro: Desde que resguardado o equilíbrio econômico-flnanceiro da sociedade,
esta poderá distribuir lucros com base em balanços intercalares. inclusive poderá realizar antec i:.
pações ou adiantamentos de lucros com base em balancetes levantados mensalmente.

Parágrafo segundo: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deli
berarão sobre as contas e designarão adrninistradoríes) quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: OS sócios, pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão remu
neração a título de "pró-labore", quantia mensal fixada cm comum acordo, que será levada a
conta de despesas gerais,

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A Sociedade poderá ser dissolvida totalmente por delibe
ração dos sócios quotistas representando a totalidade do capital social da Sociedade. A Socieda
de será dissolvida de pleno direito pela declaração de falência, pela falta de pluralidade de sócios
não reconstituída no prazo de 180 (cento e oitenta) dias e pela extinção, na forma da lei, de auto
rização para funcionar e nos demais casos previstos na legislação aplicável.

Parágrafo Primeiro: A Sociedade não entrará em dissolução total e consequente liquidação, em
virtude da retirada, exclusão, morte, declaração de ausência Oll de incapacidade, falência, incor
poração ou extinção de quaisquer dos sócios quotistas, continuando a operar com o sócio quotista
remanescente. ..
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Parágrafo Segundo: Em caso de dissolução total e consequente liquidação da Sociedade, o li~
quidante será eleito pelos sócios quotistas representantes, no mínimo, de % do capital social, em
reunião de quotistas. Nessa hipótese, os haveres da Sociedade serão empregados na liqu idação
das obrigações e o remanescente, se houver, será rateado entre os sócios quotistas, na proporção
do numero de quotas que cada qual possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Em caso de falecimento, declaração de ausência e/ou in
capacidade, extinção, ou falência de sócio quotista, a Sociedade poderá considerar os herde iros,
legatários, curadores ou sindico do sócio em questão como o novo sócio quotista ou pagar os res
pectivos haveres aos herdeiros, legatários, curadores ou sindico do sócio em questão. No caso de
retirada, mesmo por dissidência ou exclusão de sócio quotista, a Sociedade pagara os haveres
diretamente ao próprio sócio quotista.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios declaram sob as penas da lei que não estão"
impedidos, por lei especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos da condenação. a pe
na que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão. peculato; ou contra a economia popular, contra o sis
tema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de con
sumo, a fé pública ou a propriedade,

CLÁUSULA DÉCLl\1AQUARTA: A sociedade deliberará, conforme autoriza o artigo 1007 da
Lei nO 10.406/2002, sobre os critérios da distribuição dos resultados desproporcional aos percen
tuais de participação do quadro societário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A sociedade poderá abrir filiais, sucursais e agências em
qualquer parte do pais, participar ou receber como sócias outras pessoas jurídicas a fins ou não,
incorporar e fusionar com outras empresas.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Medianeira, Paraná, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam a presente alteração em uma única via.
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MedianeiraIPR,7 de junho de 2017.

7 ARNULFO
J\Laiurtfj ~CJ.ltC.J IvlRaLl~
LUCIA.NE LEDUC MEAURIO

Testemunhas:

a Il~a Rodrigues Caovílla
R(;'3.315A51-8 SSP PR

CoxQ~ C (CÀ~(]h& <

Carlos Alberto Caovilla Filho
RG 9.376.116-2 SSP PR

Este instrumento foi elaborado por:
LOsni Antonio Zanoni

CRC/PR Contador 043495/0-0

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA. 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

~

A valid.ad,e destJ documentO'J;e. e.s.so.~<c sujeito à.compr~v~ção de sua a,:,ten:icidade
r \\ " nformafld. us respectl.vos codl.gos de verifl.caçao

\ i ~~\: \\ \ [J V '

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 09:25 SOB N°'20173797750.
PROTOCOLO: 173797750 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702245094. NIRE: 41201654320.
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

respectivos portais.



, .

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/06/2017 09:25 SOB N° 20173797750.
PROTOCOLO: 173797750 DE 12/06/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11702245094. NIRE: 41201654320.
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 19/06/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

portais

~

A validade d.es.te document0di:1se "resso, ~SUj ei to à. compr,;v~c;ãode

\J~ 1 Informan· s respect~vos c ó d í.qos de verificação
\. \ \ 1\, r I

1..\, \ \11 ,,'



CZ"669 ~.~ ~cí:J
a....,,1().; 'S91"Cl:lllll 'Zi$9.5Y.)::>

1!01ISva 'l:Ic:lMflitM03l'1~ 'Ii'IlIeIWO '000

Olllf'lV3Vi VlIol1n'tcí~
0ll:iIW31'1OlNlO'tr ;3nt'lm! ::::r;ó...,'1l~

Oll:fnY3W o:nnNW :3r;QN

I."6.t.~'t80·t :lWlro OllJ.SlOllll

•

• _ .. '--...,._ ••• o _ •• ', •••• ~ •• ~_~ •• ~ ••



1 Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação

NomeEmpresarial
WILLlANNICOLlNI05088918925
Nomedo Empresário
WILLlANNICOLlNI
Nome Fantasia
87 REPRESENTACOES
Capital Social
10.000,00
N° da Identidade ÓrgãoEmissor UFEmissor CPF
73817056 ssp PR 050.889.189-25

Condição de Microempreendedor Individual

Situação CadastralVigente Datade Início da Situação CadastralVigente
ATIVO 24/02/2015

Números de Registro

CNPJ
21.918.973/0001-84

NIRE
41-8-0307412-7

Endereço Comercial

CEP
85460-000
Bairro
primavera
Município UF
QUEDASDOIGUACUPR

Logradouro Número
RUAjequitiba 799

Atividades

Datade Início de Atividades
24/02/2015

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo, Internet,Em local fixo fora da loja, Correio,Porta a porta, postos
móveis ou por ambulantes,Televenda,Máquinas automáticas

OcupaçãoPrincipal
Comerciante independentede instrumentos musicais e acessórios

Atividade Principal (CNAE)
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios



I
" Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)

Editor(a) de vídeo,
independente

59.12-0/99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

2 Filmador(a) independente 74.20-0/04 - Filmagem de festas e eventos

3 Fotógrafo(a) independente 74.20-0/01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

4 Comerciante independente
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e
vídeo

47.53-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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.

EsteCertificado 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.portaldoempreendedoLgov.bL

(http://www.portaldoempreendedor.gov.br)
Certificado emitido com base na Resolução nO16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da
RedeNacional 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 e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado
nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/ consulta.asp)

Número do Recibo Número do Identificador

ME20775328 21918973000184

Data de Emissão:
03/0512018

FAZERDOWNLOADDOCERTIFICADOEM~
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob nO 77.318.731/0001-04
sediada na AVENIDA BRASÍLIA nO 1353 Bairro CENTRO, na cidade de MEDIANEIRA, Estado PARANA,
declara(o), para fins de participação no PREGÃOPRESENCIALNO006/2018/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 nO 10.520, de 17 de Julho de 2002.

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

MEDIANEIRA, 11 de Maio de 2018.

7~~URIO

RG:4083179-7
CPF: 829.796.699-20

Guarani Musicai
Instrumentos Musicais Ltda
CNPJ: 77.318.731/0001-04

Guarani • Instrumentos Musicais LtdlJa- Av Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 858841100_ 45 3264
2151

~~~,\,,\\~~~ Jj P



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

WILLIAN NICOLINI - ME, inscrita no CNPJ/MFsob nO: 21.918.973/0001-84, sediada na RuaJequitiba,

nO:799, Bairro Primavera, na cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara(o), para fins de

participação no PREGÃO PRESENCIAL NO 006/2018/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre

plenamenteos requisitos de habilitação previstosem seu edital, conforme previsto no Artigo 40, Inciso VII,

da Lei FederalnO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

Quedasdo Iguaçu-Pr., , 17 de maio de 2018.

•~\~,~ '\\~~ <,
Nome:
RG:
Cargo:

Willian Nicolini._._. ._ ...w.M_.__. _
7.381.705-6
Titular

7
/'

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

Nomeda Licitante: I CNPJ/MF:
GUARANIMUSICALINSTRUMENTOSMUSICAISLTDA 77.318.731/0001-04 --~--
Endereço: I

AVENIDABRASÍUA1353 - CENTRO- MEDIANEIRA- PRCEP:85.884-000
Nome para Contato: Telefone:
ARNULFOMEAURIO 45-3264-2151
Fax: E-mail:

_guarani@arnet.com.br
NOConta-Corrente: (opcional) I Banco: (opcional) 1Agência: (opcional)
Do{s) Objeto{s) e Valor{es) Proposto{s):

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO 006/2018/CMVQI, para fornecimento e/ou execução do(s) objeto(s), conforme abaixo
discriminados,sendo:

LOTE N° 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E-SElTs'
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU, ESTADO DO PARANÁ.
Item Especificação dos Marca, Modelo
nO Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / / Referência

Serviços

1 3 Unido

Caixas de som ativa de 300w
rms, falante iS", drive titanium,
equalizador de 4 vias.
(Montagem Falante 15" Driver TI
Alças Laterais que facilitam o
manuseio e transporte Basepara
encaixe de pedestal Controle
remoto pés de borracha
Dimensões Altura: 748 mm
Largura: 460 mm Profundidade:
423 mm Peso aproximado: 27kg
Impedância Nominal: 4 Ohms
Potência Musical: 600 Watts
Potência RMS: 300 Watts
Recursos do sistema USB/
cartões SD/MMC: Entrada USB
(lê arquivos de áudio em MP3e
WMA Leitor de Cartão SD / MMC
FM ( com sintonia automática)
Controle de volume, play, pause,
avanço e retrocesso Seleção de
faixas de áudio não sequencial

Leacs- pulps
750 ativa

Valor
Unitário R$

Valor Total
do Item R$

2088,57 6.265,71

Guaram Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151

Guarani MUSicai ..
Instrumentos MUSicaiSLtda
CNPJ: 77.318.731/0001-04
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via controle remoto Seleção de
faixas de áudio sequencial via
teclas do módulo Controle
remoto 5 tipos de equalizações
pré-determinadas: Normal, POP,
Rock, Jazz, Clássico e Country
Sistema liga/desliga apenas do
módulo USBvia controle remoto
Seleção das funções USB, FM,
CAROvia teclado ou via controle
Outros Recursos: Entrada de
microfone balanceada conector
COMBO NEUTRIK com controle
de volume independente Entrada
de linha balanceada com
conector COMBONEUTRIK com
controle de volume
independente 4 vias de
equalização HI-MIO HI- MIO
LOW-LOW com controle de +/-
15dB Proteção térmica Proteção
contra curto na saída Ventilação
forçada inteligente com dupla
velocidade Transformador
toroidal Filtro HPFBT @-12Db/8
Saída de linha balanceada Saída
para conexão de uma Pulps
passiva, conector SPEAKON
Chave power com indicador
luminoso Alimentação 110 / 220
V Garantia de 1 ano em todo
território nacional

2 3 Unido

Caixas de som passiva de 200w
rms, falante 15", drive titanium.
(Falante 15" Driver TI Alças
Laterais que facilitam o
manuseio e transporte Basepara
encaixe de pedestal Pés de
borracha Dimensões Altura:
748mm Largura: 460mm
Profundidade: 423mm Peso
aproximado: 21kg Impedância
Nominal: 8 Ohms Potência
Musical: 600 Watts Potência
RMS: 300 Watts Conexão
Speakon4Q_olos)

Leacspulps 750
passiva 1.107,00 3321,00

3 13 Unido

Microfone de mesa, impedância
de saída de 2.0K Ohms, resposta
de frequência de 40Hz -
1600KHz, sensibilidade -42dB+-
2dB, distância receptora sonora
de 20-80cm alimentação com

Skp - pro7k 210,00 2.730,00

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151

~1t~
Guarani MUSicai .,

Instrumentos Musicais Ltda
CNPJ: 77.318.731/0001-04
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bateria de 9V DC, contendo base
e haste. Microfone de Mesa com
haste flexível e indicador
luminoso (tipo Gooseneck)- Tipo:

.,

Eletreto Condensador-
Directividade: Direcional- Polar
Pattern: Cardióide- Resposta de
frequência: 60Hz-18000Hz-
Impedância de saída: 680 Ohms
- Sensibilidade: -46dB ±2dB-
Chave: Push Control ON/OFF-
Alimentação: 3V DC (15V M x
2)- Cabo: 5m
Suporte para caixas acústica de
som 15". Suporte para Caixa
Acústica SPCR suporte regulável

4 6 Unido que possui braço de 35cm com Ibox SPCR 58,57 351,42
múltiplas posições permitindo a
inclinação da caixa de acordo
com o local instalado. Suporta
até 35kg.
Cabo de microfone XLR

5 100 Mt.
balanceado espiralado

mancini 2,66 266,002xO,30mm blindado com
barbante.
Chaves led liga/desliga 12 volts.

6 10 Unido botão led liga desliga 12v chave Anxleds 8,57 85,70
qanqorra
Microfone sem fio duplo UHF-HT,
potência de saída de 10 mW,
raio de transmissão 60 metros,

,

frequências ' . 60 dBespunas
abaixo da portadora, estabilidade
de frequência: +/-0,005%,
capsula dinâmica unidirecional
cardioide, chave liga desliga,
alimentação por 1 par de pilhas
M, led indicador de carga das
pilhas, vida útil das pilhas de 6 a .,

7 1 Unido
8 horas (alcalina), receptor UHF, Tag tagima

580,00 580,00
modulação FM, frequência Tm559b
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade de
recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruído >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída de
áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector P10 A+B (não

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151

Guarani Musica'
Instrumentos Musicais Lí'
CNPJ: 77.318.731/00('"·,
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8
Behringer
Sx2442fx1

balanceada), conector XLR-3MA
e B (balanceada), alimentação
12 -15 V DC, consumo corrente
80mA, vida útil das pilhas 6 a 8
horas - pilhas alcalina, entrada
de alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho unitário
-88 Dbr Ref +4 Dbu, Phantom
Power, Mic Pin2/Pin3 e Pin1
472v, consumo de energia 70W,
entradas para microfone
balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-
1db. Número total de Entradas
24 Mic / Entradas de Linha 16 -
XLR Microfone 24 - 1/4 "TRS
Linha Telefônica Entradas de
linha estéreo 4 - 1/4 "de linha
estéreo TRS Em Linha Entradas /
Retornos Não AUX Envia 2 AUX
Envia - quarto "TRS Telefone 2
FX envia - quarto "TRSTelefone

Unido Retorna AUX2 AUXReturns - L /
R quarto ''TRS Telefone Insere
16 - 1/4 "TRSTelefone (entradas
mono) 2 - quarto "TRSTelefone
(saída principal) BUS (Grupo)
Saídas 4 - 1/4 "TRS Telefone 2
Trk Mestre I l 'O Main Out -
Stereo L / R XLRde 3 pinos Main
Out - Stereo L / R 1/4 "TRS
Telefone Mono Out - quarto
"Phone Phono / CTRL Room -
Stereo único quarto ''TRS
Telefone ALT I / Switch O Pé -
quarto "Phone Monitor de Saídas
Phono / Quarto CTRL - Stereo
único quarto "TRS Telefone
Seção de EQ Mono Canais Baixa
- 80Hz +/- 15dB Mid - 100Hz a
8kHz +/- 15dB Alta - 12kHz +/-
15dB Low Cut - 80Hz, 18 dB /
outubro canais estéreo Baixa -
80Hz +/- 15dB Low Mid - 400Hz
+/- 15dB Alto Médio - 3kHz +/-

3.903,093.903,09

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda> Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151

~
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9 1

100

propria

74,29

3,4310
11
12

13

3
2

1

15dBAlta - 12kHz +1- 15dB Solo
I Mute I PFL MUTE Canal
Controle de Nível Fader Apare
Panelas I Controle de ganho
Rotary Phantom Power +48 V
Phantom Power LEDsde pico de
medição Frequência de resposta
<10Hz - 70kHz + O dB I -ldB
<10Hz - 130kHz + O dB I -3 dB
Faixa Dinâmica Não Especificado
pelo Fabricante Sinal-Ruído 110
dB I 112 dB A-ponderada
Distorção harmônica total (THD)
0,004% I 0,003% A-weighted
Fonte de alimentação 50W
Consumo Fuse (100 - 240V "',
50/60 Hz) T 2,0 A 250V H Norma
IEC receptáculo Dimensões
(LxAxP) 3,9 x 26,9 x 16,1 "( 100
x 682 x 410 milímetros) Peso
(8,5 kg)
Pedestal de mesa articulado
Pedestal para Microfone Tipo
Girafa Acabamento: Preto Epoxi
Possui Haste para ajuste na

Unido horizontal Altura minima: 1,00mt
Altura Máxima extendido: 2,10mt
Peso Liquido: 1,40Kg -
Acompanha Cachimbo para
Microfone padrão

vector

8,57
680,00

1.883,33

Mt. Cabo PP2x2,5mm. 750v Irnfap/mancinl

74,29

..

34300

~
2571

1.360,00~~

1.883,33

Unido Tomada tipo pluq piai tramontina Tramontina
Unido Meduza8 vias XLR 15 mts. Tlatlex/wireconex

Valor Global da Proposta R$ (Vinte e um mil cento e oitenta e nove reais e vinte e
cinco centavos.' 21.189,25~~~~~~~'1L_ ~ -L ~ ____

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,

SV. operador dos equipamentos de
som junto ao Plenárioda Câmara
de Vereadores.

li/formações Complementares:

Prazode Garantia: 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou
execução, contados a partir da data de entrega, emissão da nota flscal),
05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 10 (primeiro) dia útil seguinte

Forma, Prazoe Localde Entrega: a data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos
serem entregues e instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de I
Vereadores

Formade Pagamento: 05 (cinco) dias úteis, contados agós a entrega e instalação dos objetos

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151

~~I/ ~rl GuaranI MUSIcai
C; . Instrumentos MUSIcaIs Ltda
/ . - CNPJ: 77.318.731/0001-04
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Prazode Validadeda Proposta: 60 (sessenta) dias, após a abertura da proposta de preços.

Proponho-me a fornecer e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃOPRESENCIALN° 006/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificaçõescontidas no mesmo.

MEDIANEIRA,11 de Maio de 2018.

ARNULFO MEAURIO
RG:4083179-7

CPF:829.796.699-20

Guarani MUSlca\
Instrumentos MusIcaIs Uda
CNPJ: 77,318,731/0001-04 .,

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
2151
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N0 006/2018/CMVQI

A empresaGUARANIMUSICALINSTRUMENTOSMUSICAISLTDAinscrita no CNPJ/MFnO77.318.731/0001-04,
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 006/2018/CMVQI, que está
legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa(ME);

( 'J--) empresade pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 30, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 e Lei Complementar nO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.8 do edital.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

MEDIANEIRA,11 de Maiode 2018.

/ANüLFO MEAURIO
RG:4083179-7

CPF:829.796.699-20

Guarani Musicai
InstrumentosMusicais ltda
CNPJ: 77.318.731/0001-04

Guarani Musical Instrumentos Musicais Ltda - Av. Brasília, 1353 - Centro - Medianeira - PR - CEP 85884 000 - 45 3264
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87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - - Fone:Oxx.46.99901-0940

PROPOSTADE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIALNO006/1018/CMVQI

Identificação da Ucitante:

Nome da Ucitante: WILUAN NICOUNI - ME ICNPJ/MF: 21.918.973/0001-84

Endereço: Rua Jequitiba, nO:799, Primavera, 85460-000, Quedas do Iguaçu - Pr.

Nome para Contato:Willian Telefone: 46.99901-0940

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) IAgência: (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 N° 006/1018/CMYQI, para fornecimento e/ou execução does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

LOTE NO 01 - AQUISlÇAO E INSTALASAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADODO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / Modelo / Unitário R$ doltemR$........._ Referência

Caixas de som ativa de 300w HAYONIK
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium, Agile 2.592,33 7.776,99

equalizador de 4 vias.
Caixas de som passiva de 200w HAYONIK

2 3 Unido rms, falante 15", drive Agile 1.107,00 3.321,00
titanium.
Microfone de mesa, impedância STK
de saída de 2.01< Ohms,
resposta de frequência de 40Hz

3 13 Unido - 1600KHz, sensibilidade - 499,99 6.499,8742dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-8Oan,
alimentação com bateria de 9V
oe contendo base e haste.

4 6 Unid. Suporte para caixas acústica de STJ< 63,00 378,00som 15".

5 100 Mt. Cabo de microfone XLR. Santo 4,17 417,00_Angelo
6 10 Unid. Claves Ied liga/desliga 12 volts. STJ< 18,03 180,30

Microfone sem fio duplo UHF- STK

7 1 Unido HT, potência de saída de 10 LS902
951,00 951,00mW, raio de transmissão 60

metros, frequências espúrias 60

Rua Jequitiba, nO:799,Prima a, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - - Fone:Oxx.46.9990 1-0940

dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidiredonal cardioide, c:héNe
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas AA, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequênáa
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4tH (sinal=12d8),
relação sinal/ruido >9OdB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 3OmV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção hannônica total 1%,
oonedDr PI0 A+B (não
balanceada), conector XlR-3M
A e B (balanceada),
atimelltação 12 -15 V oe,
oonsumo oorrente SOmA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 Wc (fonte
bilvolt).

488

8 1 Unid.

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Ob, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
seIeàonados para ganho
unitário -88 Obr Ref +4 Obu,
Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, oonsumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
disaet:a, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/
ldb.

Somem
Zmx244fx

4.532,99 4.532,99

9 1 Unid. Pedestal de mesa artiaJlado. STK 174.00 17400
10 100 Mt. Cabo pp 2x2,5mm. Cor Fio 488,00
11 3 Unido Tomada tipo ptug. MecTromic 11,44 34,32
12 2 Unido Meduza 8 vias XlR 15 mts. STK 919,40 1.838 80

13 1 Sv.
Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,

dos equilXl' IR:I!t.v;, de

87
Publiddade 1.883,33 1.883,33

Rua Jequitiba, nO:799,Primaver 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,
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87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI

CNPJ:21.918.973/0001-84 - - Fone:Oxx.46.9990 1-0940

som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

28.475,60 (vinte e oito mil, quabocentos e setenta e cinco reais e
sess anta centavos •

Informações Complementares:

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses oontra qualquer defeitD de fábrica, instalação ou
execução, contados a oartir da data de entreaa. emissão da nota fiscal).

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

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 e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃOPRESENCIAL NO006/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

\" ' Quedas do Iguaçu-Pr." 17 de mala de 2018.

~\\\" '\c~\, -r
Nome: Willian Nicolini
RG: 7.381.705-6
Ca~o: TI~lru=l=ar ___

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, .460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,
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87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

A empresaWILUAN NICOUNI - ME, inscrita no CNPJ/MFnO: 21.918.973/0001-84, 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 006/2018/CMVQI, que está
legalmenteenquadradana condiçãode:

( X ) microempresa(ME);

( ) empresade pequenoporte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da Lei
ComplementarnO123/2006 e Lei ComplementarnO147/2014.

Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de microempresa ou empresa de
pequenoporte de acordo com o item 8.8 do edital.

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

Quedasdo Iguaçu-Pr., , 17 de maio de 2018.

. ~~'''~ ~ •.~\'t\~, '_
Nome: Willian Nicolini
RG: 7.381.705-6
cargo: Titular

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,
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Cdnsulta Optantes

Data da consulta: 03/05/2018
l'iD Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 21.918.973/0001-84
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: WILLIAN NICOLINI 05088918925

l'iD Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 24/02/2015 ./

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 24/02/2015

l'iD Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

l'iD Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

l'iD Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

l'iD Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

I Voltar



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N" 00612018/PMQI DE 2010412018 - PROPOSTA INICIAL

Lote n· Item n· Qtde. Tipo Especific:açiies dos Equipamentos / Materiais / Serviços
Proponenle A Proponente B Proponenle C Prenenente D Proponenle E Proponente F

GUARANI WILLIAN

I I 3 Unido
Caixas de som ativa de 300w nns, falante 15", drive titanium, 2.088,57 6.265,71 2.592,33 7.776,99 -
leQualizador de 4 vias.

- - - - - -
I 2 3 Unido Caixas de som passiva de 200w rms, falante 15" drive titanium. 1.10700 3.32100 1.10700 3.321 00 - - - - - - - -

Microfone de mesa, impedância de saída de 2.0K Ohms, resposta de

I 3 13 Unido
frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, distância 210,00 2.730,00 499,99 6.499,87 - - - - - - -
receptora sonora de 20-80em, alimentação com bateria de 9V oe, -
contendo base e haste.

I 4 6 Unido Suporte para caixas acústica de som 15". 5857 35142 6300 37800 - - - - - - - -
I 5 100 MI. Cabo de microfone XLR. 266 26600 417 41700 - - - - - - - -
I 6 10 Und. Chaves led lize/desliga l Z volts. 857 8570 18,03 18030 - - - - - - - -

Microfone sem fio duplo UHF-Hr, potência de saída de 10 mW, raio
de transmissão 60 metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +/-0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga, alimentação por I par de
pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6 a
8 horas (alcalina), receptor UHF, modulação FM, frequência portadora

I 7 I Unido
UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-0,005 por cento, 580,00 580,00 951,00 951,00 -
sensibilidade de recepção 4uv (sinal=12dB), relação sinaI/rnido

- - - - - - -

>90dB, rejeição a imagem e frequência espúria >85dB, nível de saída
de áudio 0- 30mV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
hannônica totaI 1%, conector P IO A+B (não balanceada), conector
XLR-3M A e B (balanceada), alimentação 12 -15 V oe, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte bilvoit).

Mesa de som 24 canais, rnido bus noise, fader O Db, canais mulados -
90 Dbr, ref: +4 Dbu Fader O Db, todas entradas de canais

I 8 I Unido
atribuldoslendereçados selecionados para ganho unitário -88 Dbr Re 3.903,09 3.903,09 4.532,99 4.532,99 - - - - - -
+4 Dbu, Phantom Power, Mic Pin2lPin3 e Pinl 472v, CODSumOde

- -
energia 70W, entradas para microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-Idb.

I 9 I Unido Pedestal de mesa articulado. 7429 7429 17400 17400 - - - - - - - -
I 10 100 MI. Cabo PP 2x2 5mm. 343 34300 488 48800 - - - - - - - -
I II 3 Unido Tomada tipo plug, 857 2571 1144 3432 - - - - - - -
I 12 2 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts. 68000 1.36000 91940 1.83880 - - - - - - -

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e treinamento

I 13 I Sv. do responsável, operador dos eqniparnentos de som junto ao Plenário 1.883,33 1.883,33 1.883,33 1.883,33 - - - - - - -
da Câmara de Vereadores.

Valor Global Licitado RS 21.189,25 28.475,60 - - - -

PROPONENTE A: GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA N"WTES: O VALOR: 21.189,25 Classific:ado

PROPONENTE B: WILLIAN NICOLlNI - ME N"LOTES: O VALOR: 28.475,60

PROPONENTE C: N"LOTES: O VAWR: Desclassificado

PROPONENTE D: N"LOTES: O VALOR:

PROPONENTE E: N'LOTES: O VAWR: Empate

PROPONENTE F: N'WTES: O VALOR:
LOTES DESERTOS: O V.TOTAL: 49.664,85

LOTES FRACASSADOS: O
TOTAL DE LOTES: O



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

PROPOSTADEPREÇOS

REF.:PREGÃOPRESENCIALN° 006/2018/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: WILLlAN NICOLlNI - ME 1CNPJ/MF: 21.918.973/0001-84

Endereço: Rua Jequitiba, nO:799, Primavera, 85460-000, Quedas do Iguaçu - Pr.

Nome para Contato: Willian Telefone: 46.99901-0940

Fax: E-mail:

N0 Conta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) IAgência: (opcional)

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIALN0 006/2018/CMVQI, para fornecimento e/ou execução does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

LOTE N0 01 - AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOSDE SONORIZAÇAO E SEUS
ACESSÓRIOSPARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORESDE QUEDASDO
IGUAÇU, ESTADODO PARANÁ.

Especificação dos Marca,
Item Modelo / Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / Referênci Unitário R$ do Item R$

Serviços a
Caixas de som ativa de 300w HAVONIK I

1 3 Unido rms, falante 15", drive 2.088,33 6.264,99
titanium equalizador de 4 vias. Agile

Caixas de som passiva de HAVONIK

2 3 Unido
200w rms, falante 15", drive 1.106,67 3.320,01
titanium. Agile

Microfone de mesa, STK
impedância de saída de 2.0K
Ohms, resposta de frequência
de 40Hz - 1600KHz,

3 13 Unido sensibilidade -42dB+-2dB, 209,00 2.717,00
distância receptora sonora de
20-80cm, alimentação com
bateria de 9V DC, contendo
base e haste.

4 6 Unido
Suporte para caixas acústica STK 58,33 349,98
de som 15".

5 100 Mt.
Cabo de microfone XLR. Santo 2,65 265,00

Ancelo

6 10 Unido Chaves led liga/desliga 12 STK 8,50 85,00
volts.

quitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

Microfone sem fio duplo UHF- STK
HT, potência de saída de 10 LS902
mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias
60 dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-

7 1 Unido 0,005 por cento, sensibilidade 579,00 579,00
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sinal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e
frequência ' . >85dB,espuna
nível de saída de áudio O -
30mV, resposta de frequência
50Hz a 15 Khz, distorção
harmônica total 1%, conector
Pl0 A+B (não balanceada),
conector XLR-3M A e B

I(balanceada), alimentação 12 -
15 V DC, consumo corrente
80mA, vida útil das pilhas 6 a
8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15
vdc (fonte bilvolt).
Mesa de som 24 canais, ruído Someco
bus noise, fader O Db, canais Zmx244fx
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,

8 1 Unido Phantom Power, Mic Pin2/Pin3 3.902,00 3.902,00
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-
1db.

9 1 Unido Pedestal de mesa articulado. STK 7400 7400

10 100 Mt. cabo PP2x2 5mm. Cor Fio 3,42 34200

11 3 Unido Tomada tino oluq, MecTromic 8,50 2550

12 2 Unido Meduza 8 vias XLR 15 mts. STK 679,50 1.359,00

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

Mão de obra para instalação, 87
configuração do sistema e Publicidade

13 1 Sv. treinamento do responsável, 1.883,00 1.883,00
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

Valor Global da I 21.166,48 (vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e quarenta e
ProDosta R$ oito centavos l.

Informações Complementares:

Prazo de Garantia:
12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou
execução contados a oartir da data de entrega emissão da nota fiscal).

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

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 e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃOPRESENCIALN° 006/2018/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

\ ~ Quedas do Iguaçu-Pr., r 17 demaio de 2018.

~\'Sh" ~u~\,
Nome: Willian Nicolini \

•••••••• _ ••_ _ •••••••••• _ ••••_._ ••••••• _ _ .. _. •••_ ••_ •••M __ .····_ ••••••••••••• _ ••••••• __ ••••• _ ••• _._ ••••••• _

RG: 7.381.705-6....... _...... _ ........•. _ •••_._ ••··•••M.·. .... _ ••..••_•••..._... _..... __. ..........• _•••._._ ••__ ...._.•..

Cargo: Titular

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr,



MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS - PREGÃO PRESENCIAL N"006/l018IPMQI DE 20104/2018 - PROPOSTA FINAL

Lote n° Item n" Qtde. Tipo Espedficaç6 .. dos Equipamentos / Materiais / Serviços PropOnente A Proponente D ProDonente C Prooonente D Preponente E ProDonente F
GUARANI WILLIAN

I I 3 Unido Caixas de som ativa de 300w rms, falante 15", drive titanium, - - 2.088,33 6.264,99 -leoualizador de 4 vias. - - - - - - -
I 2 3 Unido Caixas de som nassiva de 200w nn s. falante IS" drive titanium. - - 1.10667 3.32001 - - - - - - - -

Microfone de mesa, impedância de salda de 2.0K Ohms, resposta de

I 3 13 Unido frequência de 40Hz - 1600KHz, sensibilidade -42dB+-2dB, distância - - 209,00 2.717,00 - - -receptora sonora de 20-80em, alimentação com bateria de 9V oe, - - - - -
contendo base e haste.

I 4 6 Unido Suporte nara caixas acústica de som IS". - - 5833 34998 - - - - - - - -
I 5 100 Mt. Cabo de microfone XI..R. - - 265 26500 - - - - - - - -
I 6 lO Und. Chaves led liga/desliga 12 volts. - - 8,50 8500 - - - - - - - -

Microfone sem fio duplo UHF-HT, potência de salda de lO mW, raio
de transmissão 60 metros, frequências espúrias 60 dB abaixo da
portadora, estabilidade de frequência: +/-0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave liga desliga, alimentação por I par de
pilhas AA, led indicador de carga das pilhas, vida útil das pilhas de 6 a
8 horas (alcalina), receptor UHF, modulação FM, frequência portadora

I 7 I Unido
UHF banda alta, estabilidade de frequência +/-0,005 por cento,

579,00 579,00sensibilidade de recepção 4uv (sinal=12dB), relação sinal/ruido - - - - - - - - - -
>9OdB, rejeição a imagem e frequência espúria >85dB, nível de salda
de áudio O - 3OmV, resposta de frequência 50Hz a 15 Khz, distorção
harmônica total 1%, conector PIO A+B (não balanceada), conector
XI..R-3M A e B (balanceada), alimentação 12 -15 V OC, consumo
corrente 80mA, vida útil das pilhas 6 a 8 horas - pilhas alcalina,
entrada de alimentação 12-15 vdc (fonte bilvolt).

Mesa de som 24 canais, ruido bus noise, fader O Db, canais mutados -
90 Obr, ref: +4 Dbu Fader O Ob, todas entradas de canais

I 8 I Unido atribuídos/endereçados selecionados para ganho unitário -88 Dbr Re - - 3.902,00 3.902,00 - -+40bu, Phantom Power, Mic Pin2lPinJ e Pin I 472v, consumo de - - - - -
energia 70W, entradas para microfone balanceadas, configuração de
entrada discreta, resposta de frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-Idb.

I 9 I Unido Pedestal de mesa articulado. - - 7400 7400 - - - - - - - -
I 10 100 Mt. Cabo PP 2x2 5mrn. - - 342 34200 - - - - - - -
I 11 3 Unido Tomada tipo plug, - - 850 2550 - - - - - - - -
I 12 2 Unido Meduza 8 vias XI..R 15 mts. - - 67950 1.35900 - - - - - - - -

Mão de obra para instalação, configuração do sistema e treinamento
I 13 I SV. do responsável, operador dos equipamentos de som junto ao Plenário - - 1.883,00 1.883,00 - - - - - - -

da Cãmara de Vereadores.
Valor Global de Licitado RS - 21.166,48 - - - -

PROPONENTE A: GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA N"LOTES: O VALOR: Classificado
PROPONENTE D: WILLIAN NICOLINI - ME N"LOTES: 13 VALOR: 21.166,48
PROPONENTE C: N"LOTES: O VALOR: D.. classificado
PROPONENTE D: N° LOTES: O VALOR:
PROPONENTE E: N"LOTES: O VALOR: Empate
PROPONENTE F: N"LOTES: O VALOR:

LOTES DESERTOS: O V.TOTAL: 21.166,48
LOTES FRACASSADOS: 13

TOTAL DE LOTES: 26



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

WILLIAN NICOLINI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nO: 21.918.973/0001-84, sediada na Rua Jequitiba,

nO:799, Bairro Primavera, 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, § 20, da Lei Federal nO8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu-Pr., , 17 de maio de 2018.

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fooe:Oxx.46.99901-0940

DECLARAÇÃODE NÃOUTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

WILLlAN NICOLlNI - ME, inscrita no CNPJ/MFsob nO:21.918.973/0001-84, sediada na RuaJequitiba,
nO:799,Bairro Primavera,na cidade de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,declara(o), sob as penasda
Lei, e paraos fins previstosno Artigo 27, Inciso V, da Lei FederalnO8.666/93, que cumpre(o) o dispostono
Inciso XXXIII do Artigo 7° da ConstituiçãoFederal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18
(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)anos
executandoqualquer trabalho, salvona condiçãode aprendiz,a partir de 14 (quatorze) anos.

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

Quedasdo Iguaçu-Pr., , 17de maiode 2018.

'~~"" \\\\~\"
Nome:
RG:
Cargo:

WillianNicolini-7.381.705-6------·-·--·------------·-------·-···--·----------...--....
Titular-_ ..._--_.__ ...__ ..._ .._--_ .._--_._ ..__._.._ .._,.,--_ .._ ..---.._._._._ ..._._ ..._-_ ..._.__ ._,._..._--_._-_. __ .._--- .._ ....

Rua Jequitiba, 0°:799, Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.



...

Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual
Identificação

NomeEmpresarial
WILLlANNICOLlNI05088918925
Nomedo Empresário
WILLlANNICOLlNI
Nome Fantasia
87 REPRESENTACOES
Capital Social
10.000,00
N° da Identidade ÓrgãoEmissor UFEmissor CPF
73817056 ssp PR 050.889.189-25

Condição de Microempreendedor Individual

Situação CadastralVigente Datade Início da Situação CadastralVigente
ATIVO 24/02/2015

Números de Registro

CNPJ
21.918.973/0001-84

NIRE
41-8-0307412-7

Endereço Comercial

CEP
85460-000
Bairro
primavera
Município UF
QUEDASDOIGUACUPR

Logradouro Número
RUAjequitiba 799

Atividades

Datade Início deAtividades
24/02/2015

Forma de Atuação
Estabelecimento fixo, Internet,Em local fixo fora da loja, Correio,Porta a porta, postos
móveis ou por ambulantes,Televenda,Máquinas automáticas

OcupaçãoPrincipal
Comercianteindependentede instrumentos musicais e acessórios

Atividade Principal (CNAE)
47.56-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios



Ocupações Secundárias Atividades Secundárias (CNAE)

Editor(a) de vídeo,
independente

59.12-0/99' Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas anteriormente

2 Filmador(a) independente 74.20·0/04· Filmagem de festas e eventos

3 Fotógrafo(a) independente 74.20-0/01 . Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina

4 Comerciante independente
de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e
vídeo

47.53·9/00· Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

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.

EsteCertificado 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.

(http://www.portaldoempreendedor.gov.br)
Certificado emitido com base na Resolução nO16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da
RedeNacional 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 e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado
nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp)

Número do Recibo Número do Identificador

ME20775328 21918973000184

Data de Emissão:
03/05/2018

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF



OcupaçOes:
Principal: MARKETING DIRETO
Secundárias: ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS, EXCETO AÉREA E SUBMARINA

ATIVIDADES DE PÓS-PRODUÇÃO CINEMATOGRÁFICA, DE VIDEOS ~ D,EPROGRAMAS R'.'t~I.,.~~ISÃO
NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE . . . .
FILMAGEM DE PJ· ~St~A'$:Ei:VI;I~TÇ)S

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PARA EMPRESÁRIO ENQUADRADO COMO 'P:á • 001/ 001
MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MEl --' - gma:

Certificamos que as InforrnaçOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerciai e/ou de arquivos
eletrOnlcos recebidos do Portal do Empreendedor e slo vigentes na data da sua expedlçlfi. -

Nome Empresarial: WILLIAN NICOLINI 05088918925
Nome de Fantasia: 87 PUBLICIDADE
Natureza Jurfdlca : EMPRESÁRIO

de Arquivamento do
Ato Constitutivo

24/0212015
Munlclplo, UF, CEP)

Objeto: . _
Servlcos de publicidade por mala dlreta, pór.t,~'fope e emvl .•'ta,d~.·.
representante. - Operador de marketlng dlt~ôi a.NlCos c:I,.,~p~oao de
Imagens atraves de cameras de C..I.~jl..mrr.a e vldêé).,-~om a..d.o·.r>.;\.,$.rvICOSde
edlcao de vldeo -.Edltor de vldeel'~~t,vICOS de càP~ª'~._~tltide
Imagens fotograficas de acontf~Jm.Jliosi peltoa., 'pa'••O_na,objetos e (LeicomplementarnO12310$)
outroa .·C, .:IF'-......:;,---~:-:--------~-

Mlcroempresa
SIM

o empresirloserádesenquadradodacondlçlo
deMEiapartirde_J_j__

(LeiComplementarnO123106)

Últh1'0 Arq~l~rnento:
Dàta~"'~~/º1'2016

CAMARAMUNICIPALDE QUEDAS00 IGUAÇU
RECEBIMENTO

PROTOCOlO N°. ,/,,=,,:::;':":"':;--

Situação
REGISTRO ATIVO

Estabelecimento Fixo
Internet

Fixo Fora de Loja

PostoS Móveis ou por Ambul.mtal

mmllll JM!ar.
LIBERTAD BOGUS

SECRETARIA GERAL



17l05/2018 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 atualização cadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRiÇÃO
21.918.973/0001-84
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 24/02/2015

NOME EMPRESARIAL
WILLlAN NICOLlNI 05088918925

TíTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
87 REPRESENTACOES

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
74.20-0-01-Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04- Filmagem de festas e eventos
59.12-0-99-Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

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

I COMPLEMENTOI LOGRADOURO
Rjequitiba

I BA~RRO/DISTRITO
pnmavera

I MUNiCíPIO
QUEDAS DO IGUACUI CEP85.460-000

I TELEFONE
(46)9901-0940

ENDEREÇO ELETRONICO
willianquedas@hotmail.com

ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)

*****
DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
24/02/2015

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 17/05/2018às 15:02:39 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar

~\\,'.~\~, ~"
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agui.
Atualize sua p-ªgina

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

para Impressão

1/1



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 JURfDICA

! NÚMERODEINSCRiÇÃO ! COMPROVANTEDE INSCRiÇÃOE DESITUAÇÃO! DATADEABERTURA21.918.973/0001-84 CADASTRAL 24/02/2015
MATRIZ

I NOMEEMPRESARIAL
WILLIAN NICOLlNI 05088918925

I TITULODOESTABELECIMENTO(NOMEDEFANTASIA)
I I ~;TE I87 REPRESENTACOES

I CÓDIGOEDESCRiÇÃODAATIVIDADEECONÓMICAPRINCIPAL
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de Instrumentos musicais e acessórios

CÓDIGOEDESCRiÇÃODASATIVIDADESECONOMICASSECUNDÁRIAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodoméstlcos e equipamentos de áudio e video
74.20-0-01 - Atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina
74.20-0-04 - Filmagem de festas e eventos
59.12-0-99 - Atividades de pós-produção cinematográfica, de videos e de programas de televisão não especificadas
anteriormente

ICÓDIGOEDESCRiÇÃODANATUREZAJURIDICA
213-5 - Empresário (Individuai)

I LOGRADOURO II ~~~ERO I ICOMPLEMENTO I: R Jequitiba

ICEP I I B~RRO/DISTRITO I I MUNlclPIO I ~: 85.460-000 primavera : QUEDAS DO IGUACU R

I ENDEREÇOELETRÓNICO I I TELEFONE Iwillianquedas@hotmail.com : (46) 9901-0940

I ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)
*****

I SITUAÇÃOCADASTRAL I I DATADASITUAÇÃOCADASTRAL
ATIVA 24/02/2015IMOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

II SITUAÇÃOESPECIAL I I DATADASITUAÇÃOESPECIAL I******** **-

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 03/05/2018 às 18:17:23 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Preparar PágIna
para Impressão

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cligue agui.
Atualize sua pjgina



---_--"---_ ..__ .._-- ----_.__ .- _._._---
15/05/2018

---_ ....-_ ..._--
Alvará

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO n" 761/2017
o Município de Quedas do Iguaçu conforme protocolo n" de concede alvará de licença para localização a',
Nome: WILLlAN NICOLINI
lNome fantasia:87 PUBLICIDADE
CNPJ/CPF: 21.918.973/0001-84
Localização: RUA JEQUITlBA, 799 - PRIMAVERA CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
Área utilizada: 10,00
Controle/Inscrição Municipal: 273211
Atividades
iMARKETING DIRETO
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

Emitido em
14/05/2018

Válido até
30/04/2019

Observações
ALVARÁ PARA O EXERCÍCIO DE 2018

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

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

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

ortaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 116 da Res. Estadual 13331/200 I.
IMPORTANTE
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua
oce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futur

~~~~~

W arcelo QuintiUanc

MUNICIPAL OE QUEDAS 00 IGUAÇU
~ RECEBIAENTO
rnvlU\oOLON··L.....-=======::::_

http://192.168.0.5:74 74/stm/stmemissaorenovacaoalvara. view.log ic?modeIView.idAlvara=6407 &modeIView. tpCadastroEmpresas=EMPRESA _MUNIC IPIO



30/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

'j',iéild- _'.I"';M
CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

21918973/0001-84
WILLIAN NICOLINI
RUAJEQUETIBA 799 / PRIMAVERA/ QUEDAS DO IGUACU / PR/85460-000

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

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

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

Certificação Número: 2018041905273033373657

Informação obtida em 30/04/2018, às 14:49:13.

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://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1/1
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17/05/2018 Certidão

tI:l~~I!":7A MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
)ftL SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

I\~ ESTADODOPARANA
CNPJ: 76.205.962/0001-49

.~,:

CERTIDÃO NEGATIVA 2399/2018
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERloDO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 14/08/2018 COD.AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET22442XRQR

REQUERENTE:WILLlAN NICOLlNI PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTROE/OU CONCORR~NCIAE/OU LICITAÇÃO

RAZÃo SOCIAL: WILLlAN NICOLlNI

INSCRIÇAOEMPRESA CNPJ/CPF INSCRiÇÃOESTADUAL ALVARÁ

273211 21.918.973/0001-84 761
ENDEREÇO

RUAJEQUITIBA,799 - PRIMAVERACEP:85460000Quedasdo Iguaçu- PR
ATIVIDADES

Marketingdireto

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela internet em 16/05/2018.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

http://168 .90.38.234: 7474/esportal/stmcertidao. view.logic?idCertidao= 19557 1/1



16/05/2018 Certidão

<t~~.~~ MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

ti ~

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESTADO DO PARANÁ

CNPJ: 76.205.962/0001-49

-~-

CERTIDÃO NEGATIVA 2399/2018
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PER[ODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 14/08/2018 COD. AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QET22442XRQR

REQUERENTE: WILLlAN NICOLlNI PROTOCOLO:

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORR~NCIA E/OU LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: WILLlAN NICOLlNI

INSCRIÇAO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAO ESTADUAL ALVARA

273211 21.918.973/0001-84 761
ENDEREÇO

RUA JEQUITIBA, 799 - PRIMAVERA CEP: 85460000 Quedas do lquaçu - PR
ATIVIDADES

Marketing direto

Observações:

Certidão emitida gratuitamente pela intemet em 16/05/2018.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

ip' )/
,

1/1http://168.90.38.234:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=19557



iJ
PARANÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNODO ESTADO
Secretartadi 'u.ndl

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°017982553-94

Certidãofornecida para o CNPJ/MF: 21.918.973/0001-84
Nome: WILLlAN NICOLlNI 05088918925
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registradosou que venham a ser apurados, certificamosque, verificandoos registros da Secretariade
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nestadata.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentosda empresa e refere-se a débitos de
naturezatributáriae não tributária, bem comoao descumprimentode obrigaçõestributáriasacessórias.

Válida até 28/08/2018- Fornecimento Gratuito

A autenticidadedesta certidãodeverá ser confirmadavia Internet
www.fazenda.pr.gov.br

Página 1de 1
Emitidovia/ntemet Pública (30l04I201814:51:16)



17/05/2018 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

SEfanet [XPItE~~AI' chave: senha:

Secretaria da Fazenda T palavra-chave

Confirmação de Certidão

Informações do Documento
Certidão 017982553-94
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

. CNPJ 21.918.973/0001-84
Fornecida para o WILLlAN NICOLlNI 05088918925
Emissão 30/04/201814:51:16
Data de Validade 28/08/2018

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização -CELEPAR

ht1p://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao 1/1



87 PUBLICIDADE - WILLIAN NICOLINI
CNPJ:21.918.973/0001-84 - IM:273.211 - Fone:Oxx.46.99901-0940

SOLICITAÇÃO DE PRAZO ENTREGA CND

Ao
Pregoeiro da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do 19uaçu.
REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO006/2018/CMVQI

WILLIAN NICOLINI - ME, inscrita no CNPJ/MF sob nO: 21.918.973/0001-84, sediada na Rua Jequitiba,

nO:799, Bairro Primavera, 85.460-000, na cidade de Quedas do Iquaçu, Estado do Paraná, solicita para fins

de participação no PREGÃO PRESENCIAL N0 006/2018/CMVQI, o prazo de 05(cinco) dias para

apresentação da CND federal em conformidade a Lei Complementar 123/2006.

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

Quedas do 19uaçu-Pr., , 17 de maio de 2018.~,u~'~ ~.,____
Nome: Willian Nicolini_._._ .._ .._ ..._._ .._ ..._._._-_.__ ._----_ ..__.__ .__ ._..._------ .._-_ ..- ._--
RG: 7.381.705-6

····~ .. ~ •••_ •••N••_ ... _ ••• _ •• ••• _ ••• _ ••_ ••• _ .. _ ••• _ ••• _"""'''''' ''' '_'''_'''_'_'''_'''_''_''_'''_''_''_ ••_ ••_._ ... _ ••• •• ._,, __ •• ••_

Cargo: _JJ_~~.!ªr.._ _ ..__. . ._._._..._..._ .._.._.. .__..__...__. .__.. . ._.._.._

Rua Jequitiba, nO:799,Primavera, 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr.



BRASIL Acesso à informação Participe Serviços

r CERTIDÃO

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 21.918.973/0001-84 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da
Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CACo
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações Raraemissão de Certidão
nas unidades da RFB.

Nova Consulta

Legislação Canais
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PODER ,JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAN NICOLINI 05088918925
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 21.918.973/0001-84

Certidão nO: 149241661/2018
Expedição: 30/04/2018, às 15:07:35
Validade: 26/10/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que WILLIAN NICOLINI 05088918925
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nO

21.918.973/0001-84, 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.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: WILLIAN NICOLINI 05088918925
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 21.918.973/0001-84

Certidão nO: 149241661/2018
Expedição: 30/04/2018, às 15:07:35
Validade: 26/10/2018 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que WILLIAN NICOLINI 05088918925
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

21.918.973/0001-84, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa 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.b r)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou
de execução de acordos firmados perante o Ministério
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

custas, a
decorrentes
Público do

cndt@tsD.jus.br
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCADE QUEDASDO IGUAÇU
OFÍCIODISTRIBUIDORCONTADOR,PARTIDOR,AVALIADORE DEPOSITÁRIOPÚBLICO

Rua das Palmeiras, nQ 1.275 - CE(>85460-000
(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 (FAL~NCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃOJUDICIAL), verifiquei constar os seguintes registras em
andamento contra:

WILLIAN NICOLINI
CNPJ: 21.918.973/0001-84

Processo encontrados:

NADAA LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do Iguaçu/PR 04 de Maio de 2018.

~ RESPONSAvEL

CAMARAMUNICIPAlOE QUEDAS DO IGUAÇU
RECEBIM.ENTO

PROTOCOLO N°. ..__/ -

~ 16 MAl 2iln •

O 'o hrJ.(~.~
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., CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

Rua das Palmeiras, 1254 - FONE/FAX (Oxx46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 005/2018

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoitos, às quatorze horas,
na sala de licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
fizeram-se presentes o Pregoeiro e a respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados,
nomeados pela Portaria nº 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
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA Arnulfo Meaurio
- EPP RG nO4.083.179-7 - SESP/PR
WILLlAN NICOLlNI - ME Willian Nicolini

RG nO7.381.705-6 - SESP/SP

A empresa GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA - EPP enviou seus
documentos via SEDEX, não estando presente nenhum representante da mesma, ao abrir o
envelope verificou-se que haviam os documentos de credenciamento, o envelope nO01 -
Proposta de Preços e o envelope nO02 - Documentos de Habilitação, ambos devidamente
identificados conforme cobra o edital, estando assim, regular para participar da licitação.

Após credenciamento por parte da representante o Sr. Pregoeiro informou aos
presentes as regras da licitação e seguiu com a abertura do envelope contendo a
proposta de preço.

Após abertura do envelope proposta de preço foi passado para todos os
representantes das empresas presentes a oporem a assinatura na proposta.

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

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 6.265,71

01 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 7.776,99

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 3.321,00

02 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 3.321,00

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$



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

GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 2.730,00
03 MUSICAIS LTOA - EPP

WILLlAN NICOLlNI - ME 6.499,87

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 351,42

04 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 378,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 266,00

05 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 417,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 85,70

06 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 180,30

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 580,00

07 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 951,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 3.903,09

08 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 4.532,99

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 74,29

09 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 174,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 343,00

10 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 488,00

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 25,71

11 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 34,32

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$ I
12 GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 1.360,00 I
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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

MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 1.838,80

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS 1.883,33

13 MUSICAIS LTOA - EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,33

As empresas participarão da etapa de lances conforme lei nO10.520, art. 4°, inciso VIII
e/ou inciso IX, porem a empresa GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA
- EPP não possui representante presente para participar desta etapa.
O Sr. Pregoeiro iniciou a fase de lances:

LOTE N° 01

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 6.265,71
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 6.265,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 02

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 3.321,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 3.320,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 03

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 2.730,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 2.717,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 04

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 351,42
- EPP



------ - - . - - ----

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

WILLlAN NICOLlNI - ME 350,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 05

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 266,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 265,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 06

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 85,70
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 85,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 07

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 580,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 579,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 08

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 3.903,09
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 3.902,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 09

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 74,29
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 74,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
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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

- EPP

LOTE N° 10

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 343,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 342,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 11

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 25,71
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 25,50
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 12

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 1.360,00
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 1.359,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

LOTE N° 13

EMPRESA LANCE EM R$
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA 1.883,33
- EPP
WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,00
GUARANI MUSICAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTOA SEM LANCE - AUSENTE
- EPP

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

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a seguinte empresa, nos seguintes
LOTES:

I LOTE I EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$



· -. 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 WILLlAN NICOLlNI - ME 6.265,00
2 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.320,00
3 WILLlAN NICOLlNI - ME 2.717,00
4 WILLlAN NICOLlNI - ME 350,00
5 WILLlAN NICOLlNI - ME 265,00
6 WILLlAN NICOLlNI - ME 85,00
7 WILLlAN NICOLlNI - ME 579,00
8 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.902,00
9 WILLlAN NICOLlNI - ME 74,00
10 WILLlAN NICOLlNI - ME 342,00
11 WILLlAN NICOLlNI - ME 25,50
12 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.359,00
13 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,00

Resultado da Licitação:

1 - A Empresa WILLlAN NICOLlNI - ME foi vencedora da licitação para todos os lotes
com valor total de R$ 21.166,50 (vinte e um mil, cento e sessenta e seis reais e
cinquenta centavos) conforme tabela acima.

o valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil, cento e
sessenta e seis reais e cinquenta centavos).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo 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 o representante com imediata intenção de
recurso, conforme a Lei nO10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo manifestação por
parte de nenhum representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada como
encerrada a sessão e assinada pelo Sr". Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e
representante da empresa participante.

FABIO CACHOEIRA

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS

GILSON JOSE MARIA

WILLlAN NICOLlNI



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

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

Nome: WILLlAN NICOLlNI 05088918925
CNPJ: 21.918.973/0001-84

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 07:59:26 do dia 18/05/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/11/2018.
Código de controle da certidão: 340B.ED19.B604.253E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

CNPJ-MF01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICACÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

OBJETO: aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios
para o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

1 WILLlAN NICOLlNI - ME 6.265,00
2 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.320,00
3 WILLlAN NICOLlNI - ME 2.717,00
4 WILLlAN NICOLlNI - ME 350,00
5 WILLlAN NICOLlNI - ME 265,00
6 WILLlAN NICOLlNI - ME 85,00
7 WILLlAN NICOLlNI - ME 579,00 ~
8 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.902,00 I

9 WILLlAN NICOLlNI - ME 74,00
10 WILLlAN NICOLlNI - ME 342,00
11 WILLlAN NICOLlNI - ME 25,50
12 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.359,00
13 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,00

Resultado da Licitação:

1 - A EmpresaWILLlAN NICOLlNI- ME foi vencedora da licitação para todos os lotes
com valor total de R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta e seis reais e
cinquenta centavos) totalizando assim o valor de:

Valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta
e seis reais e cinquenta centavos).

Quedas do Iguaçu, 17 de maio de 2018.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
AVISO DE RESULTADO EADJUDICAÇÃO- REF.:PREGÃO PRESENCIAL N° 00612018

OBJETO:aquisiçãoe instalaçãode equipamentosde sonorizaçãoe seusacessóriospara
o plenárioda CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, toma-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epígrafe,apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critériomenorpreço por item:
1 WILLlAN NICOUNI-ME 6.265,00

2 WILlIAN NICOLlN~E 3.320,00

3 WILLlANNICOLlNI-ME 2,717,00

4 WILLlAN NICOLlNI-ME 350,00

5 WILLlAN NICOlINI-ME 265,00

6 WILLlAN NICOLINI-ME 85,00

7 WILLlANNICOLINI-ME 579,00

8 WILlIAN NICOLlNI-ME 3.902,00

9 WILLIANNICOlINI-ME 74.00

10 WILLlAN NICOlINI-ME 342,00

11 WILLlANNICOLlNI-ME 25,50

12 WILLlAN NICOlINI-ME 1,359,00

13 WILLlAN NICOlINI-ME 1.883,00

Resultadoda Licitação:
1 - A EmpresaWILLlAN NICOLlNI- ME foi vencedora da licitação para todos os lotes
com valor total de R$21.166,50(vintee ummil centoe sessentae seis reaise cinquenta
centavos)totalizandoassimo valor de:
Valortotal de gastoscoma licitação:R$21.166,50(vintee ummil cento e sessentae seis
reais e cinquentacentavos).- Quedasdo Iguaçu,17de maiode 2018,
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

Eu,ELEANDRODASILVA,PresidentedaCâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do Pregâo
PresencialnO006/2018,o qual teve seu objeto adjudicadoas seguintesproponentes:
1 WILLlAN NICOllNI-ME 6.265,00

2 WllllAN NICOLlNi-ME 3.320,00

3 WILLlAN NICOLlNI-ME 2.717,00

4 WILLlAN NICOlINI-ME 350,00

5 WILLlANNICOlINI-ME 265,00

6 WILLlAN NICOlINI-ME 85,00

7 WILLlAN NICOlINI-ME 579,00

6 WILLlAN NICOlINI-ME 3.902,00

9 WILlIAN NICOUNI-ME 74,00

10 WILLlAN NICOlINI-ME 342,00

11 WILLlAN NICOlINI-ME 25,50

12 WILLlAN NICOlINI-ME 1.359,00

13 WILLlAN NICOlINI-ME 1.883,00

Valortotal de gastoscoma licitação:R$21.166,50(vintee ummil centoe sessentae seis
reais e cinquentacentavos),- Quedasdo Iguaçu,21 maio de 2018.
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara
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Rua das lIonl:lI5iólll. s.n", ('.'l. Postal 010
f(JIK': "'"x: (42) -'66!·HJlP

('EI': 85345·000- rurtu neretro- Plu",ulit
c·mail: (:.1.1l8ra.q.ClIlpDr.pr.gov.br

DECRETO LEGISLATIVO n°012/2018
Dai.: IS de Maio de 2018.

Aprova .. COIIlas do Poder r..ItC1IIiYo M•• icipal de
Porto Barreira f.ttado do r-n.', mn'Hle 110nerrido
delOl2.

KUAPALMIEIIlA5.I~ _ FONf: (.... '!Ul.II72

.;u..._ OI'r;OAS00 'G!'AÇ!I PAMNÁ

"

Eu. ELEANDRO DA SLVA. PreI:Idente da CAmara Municipal de oueoes do
9Jaçu. Estado do Parané. no USO de minhn atribuiçóes legais, HOMOLOGO o
resultadO do PNgIoPresenciai ,.. a.t2011. o qual teve seu objeto adjudicado as---:

REF.: PRECIAO PREseNCIAL Ir 00IrI2018

AVISO DE REIUUADQ E AQ,JYOfCAÇAO

PREoAo PREIIENCW.N"_'8OBJETO: aquIaiçao • ~ de equipamentos de sonorizaç8o • teusaceseOt1OS
panI o pleNlriO da CArnara MuniCipal de Vereadores CIe QuecIn do Iguaçu. Estado do
Parané.

Sala das Sessões dazicipal de Porto Barreiro,
Estado do Paraná, emt:de 2018. •

Ú-- (_
.IOSÉCARLOSMPOI.I

Preaidenk:

RUI!das Ilunênsias· 1-1'" - CX."mlIIIOIO
Foee: Fax:(42) 1661-109'J

CEP:KS:l4~'(MIO·I'orto llam:iro· Pansní
c-mail: camara/dcmpbr.pr.gudlr

F~o saber que a Câmara Municipal de Porto Barreim,
F.$I"Ju do Paraná, reumda sob os disposl05 do Regimento Interno da Casa e l.ei
Orgânica Municipal, aprovou, e eu, Presidente damesma, promulgo o seguinte'

DECRETOLEGISLATIVO,

Arf. t· - Ficam IIprovada5 115 contas do Poder Executivo
Municipal de Porto Barreiro. Estado do Pal"lUÚl,referente 110 llxercício de 2012
de responsabilidade do Sr. Juiío Costa de Oliveira, na forma do Acórdio n"
514/17, da Primeira CâmllJ1l do Tribunal deCantas do Estado do Paraná.

sua publicação.
Art. l"-Este Decrete Legislativo entra em vigor na data de

EDITAL o" 01912018

o Presidente da Câmar .. Municipal de Porto illlrreiro, Estado do
I'ar.nw, no uso de suas atribuições legais e lendo em vista o disposto no Inciso II
do § 2" do artigo 60 da Lei OrgJnica Muntcipal em vigor, combinado com o § 4°
(lo Ar1ibfQ9" da Lei Complementar n° 101 (Lei De Responsabilidade fiscal) de
04 de maio de 2000, c atendendo a !OIicitaçlo da ComiQlo Pennanente de
Economia, Finanças c Fiscalização da Câmara.

TORNAPÚBLICA,• rallaotlo de •• dlhcio público ....
partidpaçio popalar e iatuftladol.reaIbI.... dia 29 de ... io de 2011. ..
IOhOOmia (da) Iloru .. sede ct. Çi.. ,. M •• idpat, tinada * K.. d ..
Hortênliu, 1253, Eatado do 'arui, oportuaidade em que a Sra. Prefeita
MIIQieipalc cq.ipe fie.ia! deMOllltn,.. e .nlblrlo e o C'lUllprilMlltudo
M"tI. Filais do M•• ldplo, mativo ao prinaelru q_adri_tra do
cxerddo Ii.anmro de lO18.

CâmaraMunieipal de Porto Barreiro, Estado do Pira"'. em 17 de
11I3i1l01:2018. /

RMUItacIO di! LidIIIçAO:

1 _ A EmpreNI WILLIAN NICOLINI - ME foi vencedor. da 1iCI~ para ~ 08 k)tes
com va60r total de RS 21.166.50 (WlIe e um mil cento e MSSentII e seia 1M. e
cinquenta centavos) tolIIllzando assim o valOr de:

Valortolall de gastos com a 1iCItaçao: RS 21.1"'10 (VIla. um mil cento.........
..... ....... cInquIftIII c.ntavoa) .

Valortotal de guIOIcoma 11dtaçIo:R$ 21.1"'10 (vinte.ummil cento e ..... nta.__ ..._...-~
Quedado Iguaçu, 21 maio de 2C13

Quedas do 19uaçu. 17 de maio de 2018.

ELEAHDRO DA SILVAAPARECIDO PEREIRA DOS SAHTOS

:-~
i'l<l:~..,J<u MUNldPlO ~~Iad~~~?'!sDO IGUAÇU
,~\\_l_~t' CNPJ/MF N· 76.205.96lJOOOl~9

" '~.,_':~~'~'c--_~~_-c--,-,~~G~E~S~T~AO~20",1",7",-o-2=02~O~=7""'C-'---C-C'--~-'-~--;_
Rua Juazeuo, 1065- Centro - Fone: (46) 3532-8200 _ Fax: (46) 3532-8233- Cep: 85.460-000 - Quedas do lpaçu - Estado do Para'"

Web Site: www9"sbWojBIIKYDfRoybr

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 072/2018

EDITAL N° 003/2018IPMQI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

A PREFEITURAMUNICIPALDE QUEDASDO IGUAÇU, toma público a todos os
Ínteressados Que em cumprimento ao disposto no artigo 21 § 10 da lei 8.666/93, Que se
encontra aberta a Licitação Processo nO072/2018 - Tomada de Preços n° 03/2018,
CONTRATAÇÃODE SERViÇOSDE ENGENHARIAPARAMELHORIADAS INSTAlAÇOES
FlslCASDASESCOlASDAREDEPÚBLICAOEENSINO.COMDUALIDADEADMINISTRATIVAE
DOMINIALlDADEDO MUNIClplOem regime de empreitada por preço global, para execução
de reforma das ediflcaçOesda Escola Estadual castro Alves localizada na Rua. Das
Araucárias S/NVilaResidencialSaHoOsórioQuedas do Iguaçu Pr. Com recursos através
do CONV~NION° 031/2018 Celebrado entre Instituto Paranaense de
DesenvolvimentoEducacional- FUNDEPARe o Municlpiode Quedas do Iguaçu. estado
do Paraná.

A entregados envelopes01 e 02 se dará até as 09:00 horas no dia 08 de junho de
2018. Aberturados envelopesde habilitaçãoserá realizada às 09: 15 horas, no mesmodia,
na sede da Prefeitura Municipal no setor de Licitações.
MAIORES INFORMAÇÕES:Informações complementares. bem como o edital e seus
anexos poderão ser obtidos junto ao site www porta1datransparencjamunjcipjQ$pr gºv br /
www.quedasdoiguacu pr gQv.hr e no setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura
Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro. 1.065, Centro, Fone:
(46) 3532-8200, no horárionormal de expedientedas 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às
17:30 horas, de segunda à sexta-feira bem como através do e-mail:
licitacao2@quedasdoiguacu.pr_gov.br

Quedasdo Iguaçu.21 de maiode 2018.

ANTONIOLUIZLOPES
____. ~Pres~I~·d~e~nt~e~d~a~C~o~m~is~sã~o~d~e~L~ic~ita~çõe~s~~

MUNiCíPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 060/2018/PMQI.

o MUNICÍPIO de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná. torna
público que às 0800 horas do dia 08 de junho de 2018, na sala virtual no Poria I
do Banco do Brasil, no www.licitacoes-e.com.br. realizará licitação na
modalidade Pregão c!etrônico, do tipo menor preço, por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com
as eSDecificacões do edital Dara aQuisicão de:

LOTE OBJETO QUANTI
DADE

VALOR
TOTALR$

PRAZO
(DIAS)

543.000,00 (lO01Motoniveladora01
Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexo, poderãu
ser solicitados junto ao Pregoeiro JOÃO ALVES DE MOURA, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu. Paraná, Brasil -
Telefone: (046) 3532-8215 - E-mail licitacoes@tiqnet.com.br. A Pasta
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Juazeiro, 1065,
Centro, no horário normal de expediente, das 08:00 às 12:00 e das J 3:30 às
J 7,30 horas.

Quedas do 19uaçu, 22 de maio de 2018 ..

JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro

EXTRATODE INEXIGIBILIDADEDE LICITAÇAo ND 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVON° 3812018

DESCRIÇAo DO OBJETO
Contratação de apresentação da peça teatral "O MEDO DE TEREZINHA",a qual
será apresentada na data de 28/05/2018. para alunos. professores e funcionários
das escolas municipais e estadual, abrangendo o tema relativo á violência e abuso
sexual de crianças e adolescentes.

FUNDAMENTOLEGAL
Artigo25, III.da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADA
RAFAELOCHOAPRODUÇOES ARTlsTICAS - ME- CNPJ N° 26.529.632/0001-30.

PREÇO
O valor da contratação totaliza RS 8.000.00 (Oito mil reais).

PRAZO DEV1G~NCIA
O prazo de vigência será de 30 (trinta) dias.

PROCESSO DE INEXIGIBILlDADEDE LlCITAÇAORATIFICADONOS MESMOS
TERMOS PELA AUTORIDADECOMPETENTE EM 22/0512018.
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PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 06/2018.
Pregão n° 006/2018
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial, do tipomenor preço, em que o objeto se refere à contratação de empresa
para a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios,
com destino para o plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do
Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos,
princípios e diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo
Licitatório aguardando este Parecer Jurídico para, após ser homologado,
adjudicado e expedida ordem para início dos trabalhos e assinatura do respectivo
Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Afim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que
se realize, ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de
homologaçãodo processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade
competente deliberar quanto à homologaçãoda licitação. Marçal Justen Filho, em
sua abalizada doutrina, ensina que:

A homologação envolveduas 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

Marcos~bini Munam
Advogado - OAB/PR57.459
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verificarsua conformidadecom 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 atos em nome próprio, substitutivos
daqueles viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à
natureza e à extensão do vício. Apurando vício na classificação das
propostas, a autoridade superior não poderá decretar a nulidade de toda
a licitação. Será reaberta a oportunidade para a Comissão efetivar nova
classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes do
procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de
conveniência acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência
contido na homologação depende do conceito que se adote para
adjudicação [...l. Se reconhecer a validade dos atos praticados e a
conveniência da licitação, a autoridade superior deverá homologar o
resultado. A homologaçãopossui eficácia declaratória enquanto confirma
a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui eficácia
constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de
Licitaçõese Contratos Administrativos. sa Ed. São Paulo: Dialética, 2000.
p.440).

Nomesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordãncia da
autoridade, competente para assinar o contrato, com os atos até então
praticados pela comissão. Essa concordáncia se refere a dois aspectos: à
legalidade dos atos praticados pela comissão e à conveniência de ser
mantida a licitação. (Curso de 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 vícioquando for
recomendada a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual
anulação do certame. Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame,

Marcos Vinicius Tombini Munaro
Advogado - OABIPA 57.459
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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 ejurídicos. Todoo procedimento fora conduzido observando integralmente a
legislação pertinente, conforme o mandamento da própria Constituição da
República.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou a favor da adjudicação e da homologação
deste processo licitatório na modalidade PREGÃOPRESENCIAL,por inexistir
óbicesjurídicos. Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir
seus legais efeitos,podendo ser adjudicado e homologadopela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-á tão-somente ao
plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da
conveniência. Assim, opino pela completa LEGALIDADEindicando pelo
prosseguimento do feito, com assinatura do contrato, adotando-se as cautelas e
procedimentos de praxe.

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

Quedas do Iguaçu yPR, 18 de maio de 2018.

Advogado - OAB/PR 57.459

3
Marcos Viniclus Tombini Munaro

Advonado - OABIPR57.459
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

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 nO006/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as
seguintes proponentes:

1 WILLlAN NICOLlNI - ME 6.265,00
2 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.320,00
3 WILLlAN NICOLlNI - ME 2.717,00
4 WILLlAN NICOLlNI - ME 350,00
5 WILLlAN NICOLlNI - ME 265,00
6 WILLlAN NICOLlNI - ME 85,00
7 WILLlAN NICOLlNI - ME 579,00
8 WILLlAN NICOLlNI - ME 3.902,00
9 WILLlAN NICOLlNI - ME 74,00
10 WILLlAN NICOLlNI - ME 342,00
11 WILLlAN NICOLlNI - ME 25,50
12 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.359,00
13 WILLlAN NICOLlNI - ME 1.883,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta
e seis reais e cinquenta centavos).

Quedas do Iguaçu, 21 maio de 2018.

Câmara
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CÂMARAMUNICIPAL DEQUEDASDO IGUAÇU

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

OBJETO: aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus acessórios para
o plenário da Cãmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, toma-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

1 WILLlAN NICOLlNI-ME 6.265.00

2 WILllAN NICOLlNI-ME 3.320.00

3 WILLlANNICOLINI-ME 2.717,00

4 WILLlAN NICOLINI-ME 350.00

5 WILlIAN NICOLINI-ME 265.00

6 WILLlAN NICOLINI-ME 65.00

7 WILlIAN NICOLlNI-ME 579.00

8 WILLlANNICOLINI-ME 3.902.00

9 WILLlAN NICOLlNI-ME 74,00

io WILLIANNICOLINI-ME 342.00

" WILLlAN NICOLINI-ME 25.50

12 WILLlAN NICOLINI-ME 1.359.00

13 WILLlAN NICOLlNI-ME 1.883.00

Resultado da Licitação:
1 - A Empresa WILLlAN NICOLlNI - ME foi vencedora da licitação para todos os lotes
com valor total de R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta
centavos) totalizando assim o valor de:
Valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta e seis
reais e cinquenta centavos). - Quedas do Iguaçu, 17 de maio de 2018.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2018

Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Cãmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO006/2018, o qual teve seu objeto adjudicado as seguintes proponentes:

1 WILLlAN NICOLINI-ME 6.265.00

2 WILLlAN NICOLlNI-ME 3.320.00

3 WlLLlAN NICOLINI-ME 2.717.00

4 WILLIANNICOlINI-ME 350.00

5 WILLlANNICOLlNI-ME 265.00

6 WILLIANNICOLlNI-ME 85.00

7 WILLlAN NICOLINI-ME 579.00

8 WILLlANNICOUNI-ME 3.902,00

9 WILlIAN NICOUNI-ME 74,00

io WILlIAN NICOllNI-ME 342,00

" WILLlAN NICOlINI-ME 25,50

12 WILLlANNICOLINI-ME 1.359,00

13 WILLlANNICOLINI-ME 1.883,00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 21.166,50 (vinte e um mil cento e sessenta e seis
reais e cinquenta centavos). - Quedas do Iguaçu, 21 maio de 2018.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Cãmara
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DECRETOLEGISLATIVOn°01212018
Daia: IS de Maio de 2018.

Aprova u co.fas do Poder r."ftutjvo M•• iC!'i,.1 de
Porto a.rrdro Enado do PaI'1lÚ, refeJellte ao nerririo
de 1012.

Faço saber que a Câmara Municipil de Porto Barreiro,
E.'Ilado do Paraná, reunida sob 0.'1di.spo8lOSdo Regimento Intemo da Casa e Lei
Orgânica Municipal. aprovou, e eu, Presidente da mesma. promulgo o seguinte:

DF.CRETO LEGISLATIVO:

Art. I- - Ficam aprovadas ., contas do Poder Executivo
Municipal de Porto Barreire. Estado do Pamní. rcfcmlte ao Exercício de 2012
de responsabilidade do Sr. João Costa de Oliwira, na forma do Aeórdiu n"
514/17, da Primeira Câmara do Tribunal de Contu do Estado do Paraná,

Art. r-Este Decretu Legislativo entra em vigor na data de
sue publicação.

Sala das Sessões dazicipal de Porto Bem:iro.
Estudo do Paraná, emt:de 2~18. •

C<-- (.
JOSÉ CARLOS MPOU

Pn:oidente

RlIIIda lIortí:miias, s.n". CX.I·M1111010
l:one: t:lUt: (42):\661.10IJl

CEI': 1l'i;\4~-OOO.Pudo Bllrreiro· Paraná
l'-lIlHil:camara(~cmpbr.pr.gm'.hr

EDITAL n' 01912018

o Prl=siden1.c da C;imardMunicipal de Porto Barreiro, Hstadudo
['aranâ. no uso de SUIS atribuições legais c lendo em vista o disposto no Incito li
do § 2" do &ltigo 60 da Lci Orginica Municipal em vigor, cnmhinadtl com o § 4"
tltl Artigo 9" da Lei Complementar n· 101 (Lei Oe Responsabilidade Fiscal) de
04 de maio de 2000, e atendendo • !IOIicitaçio da ComiMlo Pennanente de
Economia. Finanças e Fiscalizaçlo daCãmua.

TORNArÚBUCA,• ~ de .... lhcia pé __
particip41çio popular e "te~ a nüza.....dia 29 de ... io de 2OJI. às
lOhOOmin(dez) horas .a sede dJ Çil.. ra M.. idpal, sit.ada i Rua das
Hortfnsiu.1253.IlUdo do Paná. eporhIa"'" di qu • Sra.Preteita
MUdicipal e eq.ipe téc.iea de.out,.ra. e ....... rIoeoCIImpri ... tudas
Metas Fiscais do Muaidplo. ""la,"o 10 primeiro qudri._ra do
exercido financeiro de 1011.

Câmara Municipal dt Porto lHrreiro, Estado doPa!"llná. em 17 de
maio rl\! 2018. /

RUAPALMElRA$,I2!W _ FONE(~3!UZ_II72'*._ mlu," DOIGlJA(;1I PARANÁ

AVISO DE RESUITAQO EAAJuQlCAÇAo

RUAPALMEIRAS.USI • FONf. (... )35J1·1112r.. 91!t:QASOOIGI!AÇ(J fARAro;A

RE'.: PREoAo PReSENCIALH"' 00lI2011

OBJETO: 1IQUiSiÇAO. Instal8çlO de ~ de ~ e NUS ~
para o pIen.rIo da camara Municipal de Vereadores de Quedas do tguaçu, EIIIado do
Parana.
Em c:umprtmento ao chpo8Io no 8rt 109. panllgrafo 1 da lei 8.686. de 21 de junho de
1993. tome-se pt)bIiCo o resultado e ~k:8çIo da IIcItaçIo em ep5grafe,
Bpfesentando 0(.) vencedor(es) pelo c:riI6riO manar preço por Item:

PREGAo PRESENCIAI. Ir ~18

R.... 1lMIo da UCJIaçAo:

1 _ A Empresa WILLIAN NICOLINI - ME foi veooedofa da IIcII8çIo PIA ~ 08 lotes
com valor tot.I de RS 21.168.50 (vinte e um mil cento e eesMIf1t. e seis rellla e
dnquenlll centavoa) totaIIz.ando assim o valor de:

ValOrlI:rbIt de gastoe com a 1iCItaçaO: RS21.1"'10 (vlnt8 • um mil cento .........
• .... ,..... cInquenU cemavo.).

v* total de gutoI com alicilaçlo: R$ 21.1"'10 (vinte. um mMcento. seMenta
•Mia,..... cInquantI centPoa).

QuedaI do 'Ouaçu. 21 maio de 2018
Quedaedo IgI.MtÇl.I, 17 de maio de 2018.

EUANDRODASLVA
dacemaraAPARECIDO PEREIRA DOe SANTOS

-~~-
e 1< c, MUNICÍPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

'IIS... I',.....~,. ' Estadodo Panoná~~~1.Jfl CNPJ/MF ~76.20~.9621OOO149

.,~~<,. GESTAO2017- 2020
"-;R;-"'C"---""cc'm:c',-o."',o;;',,;-_-,c:::<.=tro=-_--;FO::"""=:(4"."'l'''',''"c;;_g''',oo;;;--C_ F"'''=-.""".,-;",,,7'-8;;';;:";-_ "'c<=•.C;;,7, _==--;_ Quod>O;:::;;;:.::ido:-'õ.;.....=. Õ.E....,;;;;;::ido:-'Õ.,,;;;, ..;;;-

Web Site: W1!(WQ"cda!idpjSIIIÇU pr 'm br

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 07111018

EDITAL N° 003/1018IPMQI

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEDAS 00 IGUAÇU, toma público a todos os
interessados que em cumprimento ao disposto no artigo 21 § IOda lei 8.666193, que se
encontra aberta a Licitação Processo n" 072/2018 - Tomada de Preços n° 03/2018,
CONTRATAÇAoDE SERViÇOSDE ENGENHARIAPARAMELHORIADAS INSTALAÇOES
FlslCASDASESCOLASDAREDEPÚBLICADEENSINO,COMDUALIDADEADMINISTRATIVAE
DOMINIALIDADEDOMUNIClplOem regime de empreitadapor preço global, paraexecução
de reforma das edificações da Escola Estadual Castro Alves localizada na Rua. Das
AraucáriasS/NVila ResidencialSaHoOsório Quedasdo IguaçuPr. Com recursosatravés
do CONWNIO N ° 03112018 Celebrado entre Instituto Paranaense de
DesenvolvimentoEducacional- FUNDEPARe o Municlplo de Quedas do Iguaçu. estado
do Paraná.

A entregadosenvelopes01 e02 sedaráaté as09:00 horasno dia 08 dejunho de
2018. Abertura dosenvelopesde habilitaçãoserárealizadaàs 09:15 horas,no mesmodia,
na sede da Prefeitura Municipal no setar de Licitações.
MAIORES INFORMAÇÕES: Informações complementares,bem como o edital e seus
anexos poderão ser obtidos junto ao site www oortaldatransparenciamunjcjpjo$ pr BOVhr I
www.quedasdojguacu pr.gov br e no setor de Licitações, localizado na Sede da Prefeitura
Municipal de Quedas do 19uaçu, Estado do Paraná, sito a Rua Juazeiro, 1.065, Centro, Fone:
(46) 3532-8200,no horário normal de expedientedas 08:00 às 12:00horase das 13:30às
17:30 horas, de segunda à sexta-feira bem como através do e-mail:
licitacao2@quedasdoiguacu.pr.gov.br

Quedasdo Iguaçu,21 demaio de 2018.

ANTONIO LUIZ LOPES
._.._..._..~ ... _:_Pres=~id~e~nte=d~a:.:C~o~m=is:-:sã::o~de~L::,ic-:it,:,a~çõ:::e,,"s'____j

MUNICiplO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SEDUIPARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO ELETRÓNICO N° 060/2018/PMQI.

o MUNICÍPIO de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, toma
público que às 0800 horas do dia 08 de junho de 2018, na sala virtual no Portal
do Banco do Brasil, no www.licitacoes-e.com.br. realizará licitação na
modalidade Pregão eletrônieo, do tipo menor preço, por meio da utilização
de recursos de tecnologia da informação - INTERNET, de acordo com
as especificações do edital Dara aauisicão de:

LOTE OBJETO QUANTI
DADE

VALOR
TOTALR$

PRAZO
(DIAS)

60543.000,0001Motoniveladora01
Informações c esclarecimentos relativos ao edital, modelos c anexos poderão
ser solicitados junto ao Pregoeiro JOÃO ALVES DE MOURA, no Setor de
Licitações da Prefeitura Municipal de Quedas do Iguaçu. Paraná, Brasil -
Telefone: (046) 3532-8215 - E-mail lIcitacoes@fiqnet.com.br. A Pasta
Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e
anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço Rua Juazeiro, 106:;,
Centro, no horário normal de expediente, das 08:00 às 12:00 e das 13:30 às
17,30 horas.

Quedas do Iguaçu, 22 de maio de 2018 ..

JOÃO ALVES DE MOURA
Pregoeiro

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇAo N° 02/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 38/2018

DESCRIÇAo DO OBJETO
Contratação de apresentação da peça lealral "O MEDO DE TEREZINHA", a qual
será apresentada na data de 28/0512018, para alunos, professores e funcionários
das escolas municipais e estadual, abrangendo o tema relativo à violência B abuso
sexual de crianças e adolescentes.

FUNDAMENTO LEGAL
Artigo 25, III, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações.

CONTRATADA
RAFAEL OCHOA PRODUÇÕES ARTlsTICAS - ME - CNPJ N° 26_529.632/0001-30.

PREÇO
O valor da contratação totaliza RS 8.000,00 (Oito mil reais).

PRAZO DE V1G~NCIA
O prazo de vigência será de 30 (trinta) dias.

PROCESSO DE INEXlGIBILlDADE DE LICITAÇAO RATIFICADO NOS MESMOS
TERMOS PELA AUTORIDADE COMPETENTE EM 22/0512018.



--------- - - ..

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 nO009/2018/CMVQI Pregão Presencial nO006/2018/CMVQI de 20/04/2018.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a EmpresaWILLIAN NICOLINI - 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 SrOEleandro 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: WILLIAN NICOLINI - ME, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob
o nO21.918.973/0001-84, com sede na Rua Jequitibá, nO799, Bairro Primavera, Cep:
85.460-000, Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente
representada por seu representante legal, Willian Nicolini, portador da Cédula de
Identidade Rg sob nO 7.381.705-6 e do CPF/MF sob nO 050.889.189-25, residente e
domiciliado neste Município de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, 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
006/2018/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo a aquisição e instalação de equipamentos de sonorização e seus
acessóriospara o plenário da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná,em
conformidade com as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de
Referência - ANEXO I é demais documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão
Presencial nO006/2018/CMVQI, sendo:

LOTE N0 01 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇAO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇAO E SEUS
ACESSÓRIOS PARA O PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUACU, ESTADO DO PARANÁ.

Item Especificação dos Marca, Valor Valor Total
nO Qtde. Tipo Equipamentos / Materiais / Modelo / Unitário R$ do Item R$Servicos Referência

caixas de som ativa de 300w HAYONIK 2.888,33 6.264,99
1 3 Unido rms, falante 15", drive titanium, Agile

equalizador de 4 vias.
Caixasde som passivade 200w HAYONIK 1.106,67 3.320,01

2 3 Unido rms, falante 15", drive Agile
titanium.
Microfone de mesa, impedância STK 209,00 2.717,00
de saída de 2.0K Ohms,
resposta de frequência de 40Hz I

3 13 Unido - 1600KHz, sensibilidade - I

42dB+-2dB, distância receptora
sonora de 20-80cm,
alimentação com bateria de 9V
DC contendo basee haste. i

4 6 Unido Supprte para caixas acústica de STK 5833 34998 i

~ ~\
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o'l~~ CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

.. RUA PALMEIRAS, 125. - FONE, (.6) 3532-1172

~ 85••60-000 - OUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ

Mt.

1.35900

5 100

som 15".
Cabode microfone XLR. Santo

Angelo
2,65 265,00

6 10 Unido Chaves led liga/desliga 12 volts. STK 8,50 85,00

7 1 Unido

Microfone sem fio duplo UHF
HT, potência de saída de 10
mW, raio de transmissão 60
metros, frequências espúrias 60
dB abaixo da portadora,
estabilidade de frequência: +/-
0,005%, capsula dinâmica
unidirecional cardioide, chave
liga desliga, alimentação por 1
par de pilhas M, led indicador
de carga das pilhas, vida útil
das pilhas de 6 a 8 horas
(alcalina), receptor UHF,
modulação FM, frequência
portadora UHF banda alta,
estabilidade de frequência +/-
0,005 por cento, sensibilidade
de recepção 4uv (sinal=12dB),
relação sínal/ruido >90dB,
rejeição a imagem e frequência
espúria >85dB, nível de saída
de áudio O - 30mV, resposta de
frequência 50Hz a 15 Khz,
distorção harmônica total 1%,
conector Pl0 A+B (não
balanceada), conector XLR-3M
A e B (balanceada),
alimentação 12 -15 V DC,
consumo corrente 80mA, vida
útil das pilhas 6 a 8 horas -
pilhas alcalina, entrada de
alimentação 12-15 vdc (fonte
bilvolt).

STK
Ls902

579,00 579,00

8 1

Mesa de som 24 canais, ruído
bus noise, fader O Db, canais SOMECO
mutados -90 Dbr, ref: +4 Dbu Zmx244fx
Fader O Db, todas entradas de
canais atribuídos/endereçados
selecionados para ganho
unitário -88 Dbr Ref +4 Dbu,

Unido Phantom Power, Mic Pin2/Pin3
e Pinl 472v, consumo de
energia 70W, entradas para
microfone balanceadas,
configuração de entrada
discreta, resposta de
frequência 20 Hz A 20 Khz, +/-
1db.

3.902,00 3.902,00

9 1 Pedestalde mesa articulado. 74,00 74,00
10 100

Unido STK
CaboPP2x2,5mm. Cor Fio 342 342,00

11 3
Mt.

Tomada tloo pluq,Unido MecTronic 850 25,50
12 2 Unido Meduza8 vias XLR15mts. STK 679,50
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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

87
Publicidade

1.883,00

13 1 Sv.

Mão de obra para instalação,
configuração do sistema e
treinamento do responsável,
operador dos equipamentos de
som junto ao Plenário da
Câmara de Vereadores.

1.883,00

Parágrafo Primeiro - A instalação dos equipamentos deverá seguir as disposições contidas no layout
constante Termo de Referência - ANEXO I.

Parágrafo Segundo - O(s) objeto(s) constantes na presente Cláusula terão garantia de 12 (doze) meses
contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou execução, contados a partir da data de entrega, emissão da
nota fiscal).

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 006/2018/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$ 21.166,48 (vinte e um mil
cento e sessenta e seis reais e quarenta e oito centavos), a preços fixos e sem reajuste, pelo
fornecimento e/ou execução 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,
deslocamentos de pessoal, fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer
outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s), cabendo-lhe, ainda, a inteira
responsabilidade (civil e penai), por quaisquer acidentes de que possam vir a ser vítimas dos seus
empregados quando em serviço, bem como por quaisquer danos ou prejuízos porventura causados a
terceiros e à CONTRATANTE.

Parágrafo Segundo - Durante a vigência do presente termo, os valores permanecerão fixos e sem
reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) seráCão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados após a entrega e
instalação dos objetos, 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) (prestação de
serviços e/ou venda conforme o caso) em nome da CÂMARA MUNICPAL DEVEREADORES DE QUEDAS
DO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovação de que a empresa está
regular perante o FGTS, INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade
junto com a referida Nota Fiscal.

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

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

'. ~'~' '.\~. . \1.'
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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

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

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADESDO LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo, 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de
Terceiros, PessoaJurídica e 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 00050, 00090 e 00110

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

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização para entrega
a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

Parágrafo Primeiro - Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de
funcionamento e uso no prazo máximo de até os (cinco) dias úteis, contados a partir do 1° (primeiro)
dia útil seguinte a data de emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e
instalados junto ao Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254,
Praçados Três Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, local este onde será verificado a
conformidade dos objetos e serviços, reservando-se à Câmara o direito de recusar os que estiverem em
desacordocom o pedido.

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas hipóteses
indicadasno Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

entrega e/ou execuçãodo(s) objeto(s) deste contrato;
b) Efetuar a transição do(s) 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: ~". ....
~ <.~ ..~'
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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

a) Executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas as
quantidades solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 006/2018/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 a execuçãodoes)objeto(s) oferecido(s);

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

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

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-é, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no edital e neste
contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais da Lei
Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

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, 25 de maio de 2018.

WILLIAN NICOLINI
Representante Legal

Contratada

Testemunhas:
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLICAÇÃO- CONTRATON°: 009/2018

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu-PR
CONTRATADA:WillianNicolini-ME
OBJETO: O presente instrumento tem por objetivo a aquisição e instalação de
equipamentosde sonorizaçãoe seusacessóriosparao plenárioda CâmaraMunicipalde
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná,emconfonmidadecomas condições
contidasnapropostaapresentadapelaCONTRATADA,noTenmodeReferência-ANEXO
I é demais documentose condiçõesconstantese licitadas través do PregãoPresencial
nO006/2018/CMVQI,sendo:
LOTESN° = 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12e 13.
VALORGLOBAL:R$ 21.166,48(vinte e ummil, centoe sessentae seis reais e quarenta
e oito centavos).
VIGÊNCIA:31/12/2018
DATAASSINATURA:25/05/2018

Matéria publicada no DIARIOOFICIALDOSMUNIClplOSDO SUDOESTEDO PARANAno dia 30/05/2018.
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

http://amsop.dioems.com.br
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