
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

REQUISIÇÃO

De: DIRETORIAGERAL

exigênciasSenhor 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.

Para: GABINETEDOPRESIDENTE

Data: 25/03/2019

Em, __ de de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara

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

O custo estimado importa em um valor total de R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e
quinhentos reais).

Cordialmente,

Gilson Jose Maria
Diretor GeraI
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CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU

CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

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

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

caracterizandoa necessidadeda contratação.

Quedasdo Iguaçu, 25 de março de 2019.

Gilson Jose Maria
Diretor Geral
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SOLICITAÇÃODEORÇAMENTO

A Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CNPJ/MFsob nO01.545.843/0001-36,
vem através do presente, solicitar a Vossa Senhoria, se possível efetuar orçamento dos
produtos/materiais abaixo discriminados, para a realizaçãode licitação, sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm ~9S00 i3~1S0oJ7sq/m2 caixa com 5.000 folhas.
2 150 Und Boninade plástico em polietileno para

plastificação, superfície lisa, acabamento 6SP: )~, lSo~~brilhante, tamanho RG,11,scmxOOsmm,
bonina com 60 metros.

Atenciosamente:

Assinatura do Responsável Legal
r CNPJ

18.468.88elOOO1..Q7

,
L
'~;_:m:~~-..

Carimbo CNPl

(Locale data),~d.ot> ®~ de )nQ)"r> de 2019.
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 3~o!OJ fi. 00J. o:J75g/m2 caixa com 5.000 folhas.
2 150 Und Boninade plástico em polietileno para

plastificação, superfície lisa, acabamento 39.cO fi '"'5" (~'
brilhante, tamanho RG, 11,5cmx005mm,

::)_ :) _ \J .-\._}.,)

bonina com 60 metros.

Atenciosamente:

Assinatura do Responsável Legal

r CNPJ ,
10.445.6!3/0001·S0
M. L. KURATKOVSKI

& elA llOA· ME
lua laobh 515 Centro

L!5 4&0 000 Quedu do IIUI(II 'U
Carimbo CNPl

(Local e data), ~ ,de ~1.4lfi< ' __.13:_ de 'fyQ)\1Ç8 de 2019.
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~ RUA PALMEIRAS, 1254 - f'QNE (046)3532-1172
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário

1 250 Cx Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 3)~(StC -=t<6~~DOJ75Q/m2, caixa com 5.000 folhas.
2 150 Und Boninade plástico em polietileno para

plastificação, superfície lisa, acabamento
~oJ ) ~·9~~~brilhante, tamanho RG, 1l,5cmx005mm,

bonina com 60 metros.
--

Atenciosa mente:

'-
el Le~ .

.2'amJ1·12'

Carimbo CNPl

(Local e data),ackP elo ~ .,J!i_ de }'Qo'kyo de 2019.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 - FONE (046)3532-1172

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

INFORMAÇÃO

Do: DEPTO.DECONTABILIDADE

Para: GABINETEDOPRESIDENTE

Data: 26/03/2019

Senhor Presidente:

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
UnidadeOrçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVOMUNICIPAL
Elementode Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 0050.

Cordialmente,

)-i~)f~ifrfe'1'e~
Contadora
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MINUTA DE EDITAL

PROCESSOADMINISTRATIVO NOXXX/2019
EDITAL N° XXX/2019/CMVQI

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

PARANÁ

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

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 10 de janeiro de
2019, torna público que às xxhxxmin do dia xx de xxx de 2019, na Sala de Reuniões da Câmara
Municipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estadodo Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reqer-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada,em conformidade com a efetiva necessidadesde PapelA4 e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedasdo Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia xx de xxx de 2019 às xxhxxmin, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislacãoexp~mbUIO deste Edital.



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

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (ME), Empresas de Pequeno
Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEU, nos termos da Lei Complementar nO
123/2006 alterada pela Lei Complementar nO 147/2014, legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam a todas as exigências contidas neste edital e
que apresentem a documentação solicitada, no local, dia e horário informados no preâmbulo
deste edital.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual, Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos. providênciasou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade. protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão. no 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
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 HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto por 03
(três) elementos:
a} Declaração do Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b} Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c} Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraessefim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do conteúdo, na
forma abaixo.

ENVELOPENO1- PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NOxxx/2019/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.
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ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI
LICITANTE:
CNPJ/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 Pregoeiro ou por Servidor Público da
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicaçãooriginal em órgão da 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
estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da presente
licitação.
7.8 Não serão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N° 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que deverá
atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressõestécnicas de uso
corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital, ou em formulário próprio
contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10 (primeiro), devendo suas folhas ser
rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou
entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJdo estabelecimento da
empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da licitação, endereço completo,
telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificacões does)
objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação, totalmente conforme
descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital;
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does) obieto(s)
proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedênciadesde que devidamente justificada:
e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a mesma
será desclassificada no referido item, face a ausência de informações para avaliação does) objeto(s)
proposto(s):
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessáriospara o atendimento
does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos, tributos incidentes,
encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, peças, materiais, mão de obra,
equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus, motoristas, seguros, deslocamentos de pessoal,
fretes, entregas, prestação de serviços, assistência técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou
venham a incidir sobre o(s) objeto(s) licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item 3;
j) Constara forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias correntes, a
contar da data de apresentação da proposta, sendo que se não houver indicação de prazo será considerado
como talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepânciaentre os preços unitários, totais e globais, prevalecerãoos unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidadeda licitante, não lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteração, sob alegaçãode erro, omissãoou qualquer outro pretexto.7Jb/



8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas quaisquer
alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa
inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.

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

II) QUANTO À REGULARIDADE FISCAL ETRABALHISTA:
a) Provade regularidade relativa ao Fundode Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),demonstrando a
situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;
b) Prova de regularidade para com a FazendaMunicipal, do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei, mediante apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Municipal;
c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra
equivalente,na forma da lei mediante a apresentaçãode CertidãoNegativade DébitosRelativosa Tributos e de
DívidaAtiva Estadual;
d) Prova de regularidade para com a FazendaFederal,mediante apresentaçãoda Certidão Negativa de
DébitosRelativosa Tributos FederaiSe à DívidaAtiva da Uniãoe Provade Regularidaderelativa à Seguridade
Social INSS,demonstrandosituação regular no cumprimentodos encargossociaisinstituídospor lei;
d.1) Emvirtude da Instrução Normativa da ReceitaFederaldo 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.

#7r
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A unificacão das Certidões Negativas está prevista na Portaria MF nO 358, de 05/09/2014, alterada pela
Portaria MFnO443, de 17/10/2014:
e) Provade inexistênciade débitos inadimplidosperante a Justiçado Trabalho, mediante a apresentação
de CertidãoNegativa,nosTermosdo Título VII-A da Consolidaçãodas Leisdo Trabalho, aprovadapelo Decreto
Lei nO5.452, de 01/05/1943. (Inciso incluídopela Lei nO12.440/2011),www.tst.gov.br.

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realizaçãodo pregão, na
hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos deverão ter sido emitidos
há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas, com exceção dos
documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b", ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe
solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos, caso haja constatação de fatos supervenientes. A
aceitação das certidões, quando emitidas través da internet, ficam condicionadas à verificação de sua
validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do 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 restricão na
comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial
corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissãode eventuais certidões negativasou positivascom efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem prejuízo
das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os
licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadasem participar do certame, deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a intervir no
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
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 eleicão do dirigente ou
documentos equivalentes), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir
obrigaçõesem decorrência de tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes do início



da sessão. Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor
Público, à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DO RECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e a Declaraçãode Enquadramento no Regime de Tributação de
ME/EPPdevidamente instruída com certidão expedida pela Junta Comercialou prova de inscricão no Regime
EspecialUnificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuições- SimplesNacional, que comprove a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o
documento apto a comprovar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)deve
ser expedido pelo Registro Civil das PessoasJurídicas. No caso de Microempreendedor Individual (MEl) -
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do Empreendedor e, em
envelopes distintos, devidamente fechados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação,
registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar as declarações referidas no item anterior estará impedida de
prosseguir no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipede Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às 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
documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
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
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após o término do pregão. sua proposta adequada ao lance vencedor. discriminando o(s}
valor(es) unitário(s) e total(is} para cada item vencido.

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

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmas condiçõesda primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

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



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

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

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

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

21 DO RECEBIMENTO 00(5) OBJETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo 73°,
Inciso II e seus Parágrafos,da Lei Federal nO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte implica
apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação da
conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s) conforme
mencionadoem edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da
Nota Fiscal: em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em)
efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o
fornecimento e a apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE
VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU, CNPJ/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da
comprovacão de que a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as
respectivasCertidõesde Regularidade junto com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does) objeto(s)
fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidadesdetectadas quando à sua execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o número de
inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços, não se admitindo
notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmo aquelesde filiais ou da matriz.

22 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES.
22.1 Sãoobrigações da CONTRATANTE:
a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a efetiva
entrega does)objeto(s) desta licitação;
b) Efetuar a transição does) pagamento(s) à CONTRATADA;
c) Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentares e contratuais, quando for o caso;
d) Prestaras informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.
22.2 Sãoobrigações da CONTRATADA:
a) Entregar o(s) objeto(s) da presente licitação dentro dos prazos, respeitadas as quantidades
solicitadase especificaçõescontidas no Termo de Referência - ANEXO I e no presente Edital;
b) pa9ptos, contribuições fiscais e para fiscais que incidam ou venham a incidir, direta e
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indiretamente, sobre o fornecimento does)objeto(s) oferecido(s);
c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

23 DA EXECUÇÃODO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
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) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquer exigênciasda fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pelaCONTRATADA.

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
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
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



.

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36Nlt RUA PALMEIRAS, 1254 FONE: (46) 3532-1172

~ 85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

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 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o Foro do
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.8 Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida
para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido.
25.9 Este Edital e seus anexos estarão disponíveis, para consulta junto a Divisão de Licitaçõesda Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no horário normal de expediente das
08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30. Cópia integral poderá ser adquirida, neste mesmo local, e/ou
obtida pela internet, no seguinte endereço eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br.
25.10 Demais informações ou esclarecimentos relativos ao presente Edital serão objeto de consulta, por
escrito, ao Pregoeiro, no endereço indicado no preâmbulo deste edital, até 01 (um) dia anterior à data da
abertura da licitação, e serão respondidas, igualmente por escrito, a ser encaminhado a todos os
interessadosque registrarem a obtenção do Edital.
25.11 Os casos imprevisíveis serão resolvidos pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e autoridade competente e
setor jurídico da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
25.12 Integram o presente Edital, os seguintes documentos:
ANEXO I - Termo de Referência;
ANEXO II - Modelo para Apresentaçãoda Propostade Preços;
ANEXO III - Modelode Declaraçãode Enquadramentona condição de ME/EPP;
ANEXO IV - Modelode Declaraçãode Inexistência de Fato Impeditivo Para Licitar;
ANEXO V - Modelode Declaraçãode NãoUtilizaçãode Trabalho de Menor;
ANEXO VI - Modelode Declaraçãode Cumprimento dos Requisitosde Habilitação;
ANEXO VII - Modeloda Minuta do Contrato de Fornecimento;
ANEXOVIII - Protocolo de Retirada do Edital.

Quedasdo Iguaçu, xx de xxx de 2019.
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI

1- INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3- ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde PapelA4 e Plástico para plastificação, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI e seusanexos, sendo:

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

nO Materiais Unitário R$ do Item R$

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

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

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

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

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$ xxxxx
(xxxxxxxxx ).

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

Quedasdo Iguaçu, xx de xxx de 2019.

4P/r/~~;7(
A~RECIDO P~ ~ ~C;S

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO P/ APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

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

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

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

IVALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosa~ente _ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N0 xxx/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.
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...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:



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

ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo
assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N0 xxx/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:

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

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na 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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° xxx/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NOxxx/2019/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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:



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

ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2019/CMVQI Pregão Presencial nOxxx/2019/CMVQI de xx/xx/2019.

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

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

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Município de , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nOxxx/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde PapelA4 e Plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO xxx/2019/CMVQI,
sendo:

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

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

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

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

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser de boa qualidade, o(s) que não atenderem a esta
exigência serão devolvidos a CONTRATADA para que providencie imediatamente a substituição, sem que
haja quaisquer custas ou despesaspara CONTRATANTE decorrente deste procedimento.
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Parágrafo Segundo - As quantidades constantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada
a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

CLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO xxx/2019/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pa amen será efetuado no primeiro dia útil subsequentea esta.
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cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

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

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

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

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

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

entrega do(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) Prestar as informações e os esclarecimentosque venham a ser solicitados pela CONTRATADA.

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nOxxx/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

c) Atender prontamente quaisquer exigências do representante da CONTRATANTE, inerentes ao(s)
objeto(s) da contratação;
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d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.



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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019. iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:

~/; - Y
/
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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 NOxxx/2019/CMVQI DE 28/03/2019.

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 N0 xxx/2019/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 2019.

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.



PARECER JURíDICO

Processo Administrativo n° 03/2019.
Pregão n° 002/2018
Modalidade: Pregão Presencial

• RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão
presencial, do tipo menor preço, em que o objeto se refere à contratação de
empresa para o fornecimento, de forma parcelada, de papel sulfite A4 e
bobina de plástico para plastificação de documentos, para as atividades
administrativas da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu -
Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a)
requisiçao assinada pela Diretor da Câmara, Sr. Gilson José Maria, com
memorial dos serviços e peças; b) justificativa da contratação; c) solicitações
de cotações de preços; d) três orçamentos (Ilda Terezinha Cibulski, M.L.
Kuratkovsi, Livraria Kairos Ltda.).; e) ofício à contabilidade; f) confirmação de
dotação orçamentária confirmada pela contadora, Sra. Francieli Disner; g)
minuta do edital de pregão e do contrato.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

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



A regra para a administração pública é a de realização de

procedimento licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será

mais vantajoso, dentro das regras da eleição por ela mesma dispostas,

dando igual oportunidade a todos os particulares interessados em oferecer

seus bens e serviços ao Estado.

A todos os particulares, sem distinção, é dada a

oportunidade de contratar com a administração, logo, restam respeitados os

princípios da isonomia e da 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 nO 10.520/02 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 deste artigo e os
indispensáveis elementos técnicos sobre os quais estiverem

I(~tj~ ,



superior.

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

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação

Quedas do Iguaçu, 27 de março de 2019.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459



CÃMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU -
PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos interessados
que fará realizar licitação na modalidade Pregão
Presencial, visando à aquisição de Papel sulfite A4 e
plástico para plastificação.

Data Abertura: 17/04/2019
Horário: 14h30min
Local: Sala de Reuniões da Câmara Municipal

A íntegra do instrumento acima, poderá ser
obtida no site www.camaraqi.pr.gov.br e junto a Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, sito à Rua Palmeiras, 1254, centro, no
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Demais informações poderão ser obtidas pelo fone
(Oxx46) 3532-1172.

Quedas do Iguaçu. 28 de :_rço de 20;"' /

ht>#,r~~
AP,.ARECIDO~IR{~:r'~~

Pregoeiro



28/03/2019
Gmail - AVISO DE LICITAÇÃO PARA PUBLICAR

MGmail
FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

,-,-----,----",-------------------------
AVISO DE LICITAÇÃO PARA PUBLICAR
1 mensagem_,--"-,,-,,,,---- -------------------------------------------- 28 de março de 201914:53
FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para:ComercialGazeta do Parana <comercial@gazetadoparana.com.br>

Boa tarde, segue em anexo dois avisos de realização de licitaçõesda CâmaraMunicipalde Quedasdo lquaçu.
Peço a gentilezade me enviar nesse e-mail o comprovantede publicaçãoe a NF para empenho.

Favor confirmar o recebimentodeste e-mail.

Obrigada
Francieli
Contadorada Câmara
Fone para contato: 3532 4980

2 anexos

~ AVISO DE LlCITACAO 001-2019.doc
27K

~ AVISO DE LlCITACAO 002-2019.doc
27K

.to~"'lmail. )ogle .com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&View=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1183329397619361639&simpl=msg-a%3Ar58546-.. 1/1



28/03/2019
Gmail - AVISOS DE LICITAÇÕES PARA PUBLICAR

M Gmail
FRANCIELI DlSNER <francidisner@gmail.com>

---------_ ..__._--------_. __ ._ .._--------------------------------
AVISOS DE L1CITAÇOES PARA PUBLICAR
1 mensagem 28 de março de 201914:55
FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para: Everton <publicacao@jcorreiodopovo.com.br>

Boa tarde, segue em anexo dois avisos de realizaçãode licitaçõesda CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu.
Peçoa gentileza de me enviar nesse e-mail o comprovantede publicaçãoe a NF para empenho.

Favor confirmar o recebimentodeste e-mail.

Obrigada
Francieli
Contadorada Câmara
Fone para contato: 3532 4980

2 anexos

~ AVISODE LlCITACAO 001-2019.doc
27K

i[l AVISODE LlCITACAO 002-2019.doc
27K

.ns-'Ima",Qooqle.com/maillu/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&perrnthid=thread-a%3Ar9061176861330733298&simpl=msg-a%3Ar-8391O." 1/1
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LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISODE LICITAÇÃO· PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

A CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUACU. Estado do Paraná. comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial. visando à
aquisiçãodeGasolinaComum,Filtrosde ar,Filtrosde Óleoe PalhetasLimpadorde Para-
brisa
DataAbertura: 17/04/2019
Horário:09hOOmin
Local:Sala de Reuniõesda CâmaraMunicipal
A íntegra do instrumento acima. poderá ser obtida no site www.camaraqi.pr.gov.bre
junto a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná,sito à
Rua Palmeiras,1254,centro, no horário normal de expediente,de segundaa sexta-feira
das 08:00 ás 11:30horas e das 13:30 às 17:30 horas. Demais informaçõespoderãoser
obtidas pelo fone (Oxx46)3532-1172,
Quedasdo Iguaçu.28 de marçode 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS-Pregoeiro

AVISODE LICITAÇÃO· PREGÃO PRESENCIAL N°002/2019

A CÂMARAMUNICIPALDE QUEDAS DO IGUACU, Estado do Paraná, comunica aos
interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial, visando à
aquisiçãode PapelsulfiteA4 e plásticopara plastificação.
DataAbertura: 17/04/2019
Horário: 14h30min
Local: Sala de Reuniõesda CâmaraMunicipal
A íntegra do instrumento acima. poderá ser obtida no site www.camaraqi.pr.gov.bre
junto a CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedas do Iguaçu,Estadodo Paraná,sito à
Rua Palmeiras, 1254,centro, no horário normal de expediente,de segundaa sexta-feira
das 08:00 às 11:30horas e das 13:30às 17:30 horas, Demais informaçõespoderãoser
obtidas pelo fone (Oxx46)3532-1172.
Quedasdo Iguaçu,28 de marçode 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro COd295918

Diârio Oficial Assinado Etetronicamente com CertifiCadO PadrAO
ICP-Brasil. O Municlpio de Quedas dO Igusçu - Parané - CNPJJ
MF nO 76.205.962/000149 da· garantia da autentiCidadedeSte
documento, desde que visualizadO através do sue.

1'tOH certHlcaç'o Oficia' de TempodoObservatório
í~ OBSERVATóRIO NACtOHAI. Nacional-Ministérioct.Clfncla e TecnolOgia

Para consultar a autenticidadedo -,'.Ii': ,/0_i
carimbodo temPO,Informeo

código ao ,.do no si"'. Um22G6e
CNPJ/MF nO76.205.962/0001-49 _Rua Juazeiro, 1065· Centro - Quedas do Iguaçu/PR - Fone (46) 3532-8200 • www.quedasdolguacu.pr.gov.br
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GAUT.t. DO 1'aA.t.NÃ j Sexta-feira. j 2Qde MGlrçode 2019
ClassiTudo I 3

MUNlctPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU - ESTADO DO PAltANÁ

AVISO DE UCITAÇÃO
EDITAL N"007'2019iPMQl

MODAUDADE DE UClTAÇÃO TOMADA DE PREÇOS

SÍNTESE 00 OBJETO: COIll:I'at3Ç.ãode tql'aa üsando a execuçiode
7488,00m2 (sete mil, qualrocmtos e oÍlcDtae oim metros q-.oos) de
revestlll1tnlo asfiltico sobre pavimento ji ~ jUDtO I Rua Acâcia e RlIa
Caveusa, no perimmo urbano deQuedasdo Iguaçu, Estado do Paraná
VALOR MÁXIMo GLOBAL: RS 531.493.28.
RECURSOS C_ de l\q>a$e .. 867043~OI8IMClDADES(,AIXA
firmado eree a União Federal por ÍtlIeI'JnéIho do Minislério das Cidades.
rept'~ pela Caixa Ecooômic.\ Federal e o MlmÍCipíode Qurda!o do
19uaçll, Estado do Parani
SESSÃO E ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: 17 de .briI de
2019,até ãs 09:00 bom
AUTORIZAÇÃO: Marlene falima Manica Rcvm - Prd'e11aM_ipal,
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENçÃO DO INSlItUMENTO
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: IlIformaçõts bem comoo edital e srus
anexos poderão ser obl:idos junto ao sile wwwQlKdasdoipcupuovN, no
DepartamtDlO de Licitações, localizado iiiSede da Prefei\ura Mwricipal de
Quedas do 19uaçu. Estado do PawIá. sito a Rua Juazeiro, 1065, CCIIIro, pelo
Fooc:(46)3532_S200.noboránoDOllDaldetxpedientedas08:OOàs121Xl
~ t ~ 13:30 às lBObaras, de!itgunda isexll·frjntlouatmés do t·
mad:licitacocs@fiqneLcombr

~dol8U'çu.2lIde""'l"de20l'

JOÃO ALVES DE MOURA
____ _I'residelllc_~~ de "'_i!a;Õ<S_._ _
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CAMARA MUNICIPAl.. DE QUEDAS DO IGUAÇU -
PARAMA

AVISODE LICITAÇÃO

PREOAo PRESENCIAL'" 00112011

A cA:MARA MUNICIPAl OE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Parané, comunica 80S interessados
que fará realiZar hCl1açao na modalidade PregIo
Presencial, visando à aquisiÇlo de Gasdina Comum,
Filtros de ar, Fitlros de Óleo e Palhetas UrnpadOf de
Para-brtsa

Data AbertWI: 17/0412019
~:09hOOmin
~: Salade Reuni6es da CAmara Municipal

A integra do instrumento acima, poder" ser
obtida no siteWW'W.camaraqi,pr.gov.br e junto a ctmara
MuniCipalde Vereadoresde Quedas do 19UaÇU,Estado
do ParaM. sitD ii Rua Palmesras. 1254, centro. no
horário normal de expediente, de segunda a .... feka
das 08:00 as 11:30 hofas • daS 13:30 _ 17:30 horn
Demais inform8Ç6e$ poderio ser obtidas "., tone
(Oxx46) 3532·'172.

Quedas do Iguaçu, 28 de março de 2019

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS"'-
CAMARA MUNICIPAL DEQUEDAS DO IGUAÇU -

PARANA

AVISODEUCITAÇÃO

PREGÃOPRESENCIALN' 0021201.

A cAMARA MUNICIPAl oe QUEDAS 00
IGUACU, Estado do Paranã, comunica aos intefeSSados
que fara realizar liCitaçAo na modalidade PregIo
Presencial. visando ê aqlisiçAo de Papel SlMite M e
plêlistico para paastiflcaÇ.lo.

Data Abertu[!: 1710412019
Horirio: 14h3Omin
!::ge!: Sala de ReUniões da Câmara Municipal

A Integra do instrumento acima, poderé ser
obtida no stte www.camaraqi.pr.gov.brejunto a C6mara
Municipalde Vereadores de Quedas do 19uaÇU. Estado
do Pamnil, silo • Rua Palmeiras, 1254. centro. no
horário normal de expediente,de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 11 :30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Demais informações poderio SOf' obtidas pelo fone
(Oxx46) 3532-1172.

Quedasdo Iguaçu, 28 demarço de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoei'"
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AVISO OE uarAÇAo

EDIT...... Il0l/2011/_

MODlUDADE DEuarAÇAo: _DE PlU!Ç05

?,:=PI~:W~,:~~=~:=o,=,':'f~
Jua1:eiro,1005, cemo, 8T1QJeda& do louaçu, Esta:Io do ~, lJ'O(tdmento de 1idtIçIo, na
modOidade_OE_,p.-.""'"'(io, "'_de~por_ ~
pa" lote, tipomenorpre;o, da(s) segunte(s) obr.s):-E>ecuçiode,.,,;çosdet__ .,~

ccnforme ll'II!mOriaI desaitivo e pcriha de ~ sr!
an!XOSao EcitaI.

RECUAS05: Os reo.nos seri:> proo.eniertesdo Q-çll1lff1tOGera do Ml.ricÍIliO de Quedas do
~.ES1aIodoP.-..á.
sEssÃoE ENTREGAEUERlURA DOSBIVELOPES: 17 dei!bril de 2019, ._1":00 hcns.
AuroRllAÇlo: ...... F.... "'"" -. - """ta """""'.l.OCAI. PARA11IfOIUIAÇ6os. OIl8Içlo 00 lN511lUMEllTOCOIMICAlÓRJO E 5E1IS
"'EXOS:"'_de __ na_"_"""""',"o'~
Juazei"o, 1005, Centro, 00 atnrm do Te!efme: (46) 3532-8200, ou atr'aIés deis sites I
WlltNg;!!!diX!j!)WllflCw.tbr ou pes!iOêImenteno horàio nonnat de ~ dI5 08:00 às
12:00horas e das 13:30à&: 17:3lha"iIS,deseglJ'ldaàse:ta-feira.

Quedas do 19Ja9.I,28 de nwço de 2019.

.IOlo... 1115DE IIOU"
Pre5iderltedillC0n'iss30deUdtaç5es

MUNICÍPIO DEQUEDAS 00 IGUAÇU - ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE LICITAÇÃO
EDIT!\L II'007í2019IPMQI

MODALIDADE DE LICITAÇ.~O: TOMADA DE PREços

SÍNTESE DO OBJETO: ConIratação do em..... vilando • ...ouçio do
7,488,OOm2 (sete mil. quatrocentos e oitetta e 000 metros qlJldradoa) de
revclItimento asfáhico sobre pavimento ja existemc jun:o a Rua Aoáoia e Rua
Ca\'eUOll, no perímetro urbano de Quedas do 19uaqll. Estado 00 Paraná
VALOR MÁXIMOGLOBAL:RSl31.493.28.
RECURSOS: CoIlrato de Repasse n' 867043.'2018!MCIDADES'CAlXA.
firmado entre a União Fedel'8Lpor intermCdio do Ministério das Cida~
representando pela Caix:a Eoooomica Federal e o Mwicípio de Quedas do
Iguaçu.Es13do do _nó.
SESS.\O E ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES, 17 de abnl do
2019, ati as 09:00 horas.
AUTORIZAÇ' ÃO: Marlene Fatima Manica Revers - Prefcita Municipal.
LOCAL PARA INFORMAÇÕES E OBTENÇÃO DO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO E SEUS ANEXOS: InformaÇÔC$~m como o edital c seus
anexos poderio ser obtidos junto ao SM "w.que4ydojguaclb%goy·br no
Departamento de Licitações, localizado na SWe da Prefeitura Muniçipal de
Quedas do 19uaçu, Estado do Param, silO a Rua Juazeiro. 1065, CeTiro, pelo
Fone: (46) 3532-8200.. no horário llOfTIlalde expediente das 08:00 às 12:00
horas e das 13:30 às 17:30 horas, de segunda à sexta-fcira crou através do t
mail: licitacocs@fiqnet.eom.br.

Quedas do 19uaçu, 28 de m8rvo de 2019.

JoAo ALVESDEMOURA
Presidente da Comissão de Lioitaç3es

CÂMARA MUNICIPAL DEQUEDAS DO IGUAÇU •
PARANÁ

AVISO DE LlClTAÇAo

PREGÃO PRESENCIAL N' 00112018

A C~ MUNICIPAl. DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paraná, colTUnica aos interessados
que fará realizar licitaçto n. modalidade PregAo
Presencial, visando à aquisiçlo de Gasolina Comum,
FiRras de ar, Fittros de Óleo e Palhetas Limpador de
Para·brisa

Dat. Abe!tura: 1710412019
Horário: O9hOOmin
Local: Sala de Reuniões da CAmara Municipal

A integra do inslrumento acima, poderá ser
obtida no Bitewww.camaraqi.pr.gov.br e junto aCAmara
Municipal da Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, srto à Rua Palmeiras, 1254, contro, no
horário normal de expediente, de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas.
Demais informaç6es poderio ser obtida. pelo fone
(Oxx46) 3532·1172.

Quedas do Iguaçu, 28 da março de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IOUAÇU -
PARANÁ

AVISO DE UCITAçAo

PREGAO PRESENCIAL N'00212019

A cJ.MARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO
IGUACU, Estado do Paranal,comunIca aos In.. r.... do.
que fará realizar lloitaçto na modalidade Pregão
Pr... ncIel. Visando • aquisiçlo de Popal suIftta A4 e
pIlIsllco para pIastIf... çto.

Data AI!!!tY": 17/0412019
~:14h3Omln
l.!!sI!:Sala de Reuniões da Clmara Municipal

A Integra do instrumento acirre, poderá ser
obtida no s!te YINW.camaraql.pr.gov.br" junto a Cimara
Municipal de V.... adores de Quedas do Iguaçu, Estado
do Parani. sito • Rua Palmeiras, 1254. centro, no
hor6rio nOrTlWl de expediente, de segunda a sexta-feira
das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30 às 17:30 horas
Demais informaç6espoderio ser obtidas pelo fone
(0)0<46) 3532-1172.

Queda. do 19uaçu,28 de março de 2019 .

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro

AVISO DI! UCITAÇÁQ
PREGÃOPRESENCIALN·14/201.

PRocaso ADMINI8TRATIVO Ir211201.

o MUNICiPto Dlntlla BMRAIi DOPARANÁ,tDrr. pIlblco que farj rnlízar...
• hora do dia 10 de -.t. di 201', na Sall de Llcit:lçOe CIo Paço MlIliCipat, na
Avenida BrlSII, n" 245, certto, em T'" Barras cio ParanAlPr, PREGÁO
PRESENCIAL, sob o r.gImI de emprebda pot' pl*;O unittriO, apto minor preço,
objetivanóo o regIItro de PNÇO' pt;11Ia CONTRATAÇAoDE E,....EIA PARA
PRESTAÇAo DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DE JOGOS DE EVENTOS
ESPORTlVOS E CAWEONATOS A SEReM REALIZADOS PELA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES

/II, Integra do ilWtrUmel'ltO COI'1'ICICat6fi e seus respoctlvM modelos, 8de>nd08 e
anellOl, podenli .... ext;mlnli:ta no endereÇO acima indICado, no hOrério coman::l&I,
"' obIIdo atraY61:do liIe www·tnpeteUl'-'I!'QRY br ou .aIicitIda a....... do .mail
licDdoOtr!sbenJ •. pr.gov.br. lI~nnaç6es adicionais, dúvidas e pedidOS de
udareelmeni)S dIYerIO te tneamlrNdDs IIICom_o de Uttaçlo no~ ou
.-mall aelm. menciOnados - Telefone (45) 3236-1212

Tm Birras do PlranãIPR.28 ele março de 2019

HiÓ.JO KUERTEN BRUNING
PrefelttMumcipll

IqnnçeçAQ POR&pITAL

Através do presente,a Ullpp DI PARAIIAVAf
QQQIIIRAmADBTRq".oJdptco devidamente inscrita noCNPJ
sob o n° 81.016.069/0001-09, com sede na Rua Antônio Felipe, n° 1.545
_ CEP: 81.704-030, Centro, na cidade de Paranavaí-PR, operadora
registradanaANS sob on.· 320862, vem como devidorespeito eatcnção,
~ o beneficiário devidamente cadastrado no CPF 213896839"t
cadastrado junto a esta Operadora de Planos de Saúde sob o n·
1029200000 acerca da U ..... /" "!!leio 1IIIIIat!p1 40
~,por não papmento damensalidade por periodo superior a 60
(sessenta) dias. O não comparecimento no prazo de m5 (cinco) dias
caracterizani Rescisão Unilateral do Contrato Individual, conConne
detennina o Artigo 13, Parâgrafo Único, inciso II da Lei 9.556/98.

..............................,......_.co.tI"""_..~----"c:=,.-

<-CC:"i_,....-_.,

o Jornal da Cantu 11-""
www.jcorreiodopovo.com.br.1l1J!lJl:::

s.mvo ... ~.~ TituIot.DoeWMntol. CiYUda ComarcA de
c..c.po-!.tClMIO do Pa*".

RodrIgo Lub: lItvntri
0IId0f

EDITAL

ATA P«JI'1dU.AL-USUCAPlÃo EXTRAJUDICIAL

Aot 21 di r.wftiro lIe 2019, UI "OlIforrllidadecoro o miO 216--A,§4° da Lei
6.0ISl7l. roi. ~ pua~ .. A.Nac.rial.laonda nasNow d. \.ItoI:li'Sah';1WI
de fatma do PrIIdo.desa Municlpio. Comt"_ 6c r_....lo-PR. em KULIVro95·N.
tIL 0591065,_ IUllnOI9, PfOCCl<:Obda ncIh: Ofic.io. oob nO24.308 -. qu ....
,..~ .JOAUS GIllVÁZlO. tnsileiro. d~, llfiçultol, pofUdor da .C.I. nO
U60.941..{l15SP-PR, illte1i1o 110CPfIMf sob ri' ft2S.70U29-j), residente e domJ\ahackl rw.
a.a Apur ~ de A!nu, nO tt, Bairro PlInJIIU, no rnunio.:ipio.' eX CalJlapIo-PR.

~~~ NtA1r$ã.;vofn'if;gº.~!E~~t~IO\'~~
COJIIp!UUftÇIo de: vwdIGe. DOSlmIIM dM arriaM 21S, 217 e.1238 do C~jso CiVil e ôIrtlll'
1071 doCódiF_~Ci"il.deacordoCM oCOlltidonoProvwntl1lO "~263 da
Compdona o..l di J.... ~ do EStIdo do Paranà. LOCAL: Dih~el' d>l COI\S1lca.ãoJl(I
CDdetewda propieQIIte ~ si1uMII .. ZOIII. nual do ~idpi6 de Canttgalo-PR.
JVNDAMENTOLIGAI.: CódipCivil,.., 1231_ Lei IO.25~12OO1.artigt;llO";~\lTL
\lSVCAI'IENDO: I lU ...... RURAL ma "" .. 12t.79:f..Hw'{~oe 'Inle ISHIS
mil e lCIIOCeIIIOIIS IS qIIIIIU lIIelrOS e ~.: quMIO cendmeIro$quIdndos). iUluado no
inI&MI dcaIomiNdo CAVERNOSO ENLAÇÁ DA FAZENDA CANTAGALO, Io.-:.Iidaok deCom""" !lo Roqoc. ~ nnI do .-.aidptI de C__ Io-PR. Atrilnli .. ill'lÔ\'el acÍlrlll
deIcrito,o,.lotdeRSISO.OOO,OO(ctnlO.einqlMlIlamilreau,).

,Iça ~ o.".., .. IS d_ ~ ~ desfi' RquemneNO por quem
1IftttOJIdIr..e pNj-.so.

E, cao lIiDpaI .... Pft:i~ pelo praente Edhal, após IS di. da-u
puNaçlo, scri poc:edidoo ~da U-.pl~da ..... iDfOfWllllit,..-:m DOII1e dareq~'uc.

auaAL

ATAN"OTARlAL_U5lJeAPlÁoEXTKAJtJDIClAL

Aot III de ,"...-ode 20",'" _rormidan ~ oaniI021~A. §4· 41 Lei
6.01SJ1l,"',...._.... ... ..p.o. _ A" Nt*rial ......... N«a do !lbelik>,II.
~,"T~"NIcicIpW.QoiuxiM/PR.~Ç"-I .. ·CAIIt... lo.PR.tm\ll"
Liwo46.H, &. CkllI(I6I,em"''- IWlJ2OI9. ~ nnteOÚl;I>J.loQbn"240297_
••• ,.........lIIGl,..lLIIJAJlI2,OOSSAN't'lJS.~ .. C,T.~·4.17l.361-3,-sSr
PR. _rito 110Cl'FW .. ti p~.s".~ t ..,11c6rtj"fI' CLEOJIIITEJI.UlN44
l'fDttOSO DOSSANJ(lS.pONdcn. CJ. d',; H.6l9-1ISSP-..... ,..... i..110'JI'F't.ff..Nl
fi'G45.1'5.5~, ~ ,. rq;.e .. c:omrilo~I 6c t>en, til! ugo=" d. leI
6.51.$(71 ..... ~ ....... edorDK:iI __ 1III I.,oulidafe JIIqUI& ~

~~n6:-:r:UCJoio";-~~~TS~
(m,,!'WDJH!')!) .... ~,_......,;.JÇOlll,.__.,O' ..........._~
dor;.rtip 215,217 fim.., CUlJieuCMl. "'iF 1011do Códi.., Oe Proo.~"", .' ....1,dt
-*,_oCOBllotofl(l~n·l6lctaC(lll'eJllk>riaOc!aI"'.JusIiçiIC(}t:IhdQrlQ
'"-- UJCA1,l DlIiJItIcia" ~ noOlldtftço. prcopriedtKIe ~w, ~"...
III _......-I ~ .... 1pC!. Goiooo.illl'ol'll FlJJIlDAMENTO "'·.GAI. CMlgo (',~,l,II'hI<l
IUI c 1.d IO.um:OOl • ..,.10"; JMÓ\'D. USlI(APlE'IDO-! ',I:- Pt!'" II/MAl.
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......do-'dplodeOoilllUnloPtl."riluiaoiMift.'riadmt.deKriIo..ow.lorde RS310.6'J~.O'
(~ .._.lIl1..i_tct.noWtllll._ .. it.oiIOotnIPOI).

Fóca c:unr;oIido '1 pnID de IJ diII,.. i~1o dcs&t req.m.tano por 'fi"'"'
mIIIIIÕIlr·.. ~

F~ CI.'IO ....... ~ ... ~ ,., ,.__ Edital. apóJ 15 di., de511
pllblicaçln,"procedidCIo"'lIro.t~4aftlillll'c:lnMdl __ dar~

EDITAI.oe CO"yoc,ç!Q
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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

PROCESSOADMINISTRATIVO N° 003/2019
EDITAL N° 002/2019/CMVQI

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

PARANÁ

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

1 PREÂMBULO.
1.1 A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipede Apoio, designadosatravés da Portaria nO002, de 10 de janeiro de
2019, torna público que às 14h30min do dia 17 de abril de 2019, na Sala de Reuniõesda Câmara
Municipalde Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras,1254, Praçados Três Poderes,Centro de Quedasdo
Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame licitatório na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo MENOR PREÇOUNITÁRIO POR ITEM, para contratação does)objeto(s) constante(s) no Item 2 do
presente Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO3.555, de
08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e seus anexos,
integrantes do processoacima indicado.

2 DOOBJETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada,em conformidade com a efetiva necessidadesde PapelA4 e plástico para plastificação.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações constantes no
Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada does)objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades
da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, iniciando seu fornecimento a
contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 02 (dois) dias corridos,
contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela CâmaraMunicipal de Vereadoresde
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de acordo com o ofertado na proposta, sem que haja
qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de Vereadores
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s), qualidade e demais especificaçõesdoes)
objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal de Vereadores, o direito de recusar o(s) objeto(s)
em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, § 1° e 2°,
da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessãopública, dirigida por 01 (um) Pregoeiro, a ser
realizada no dia 17 de abril de 2019 às 14h30min, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, no endereço acima mencionado, de acordo com a
legislaçãoexplicita no preâmbulo deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO.
5.1 A participacão nesta licitação é exclusiva às Microempresas (MEl, Empresas de Pequeno



'
.. ,-

.

. _A,~ CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
N CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

~ 85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

Porte (EPPl e Microempreendedor Individual (MEIl, nos termos da Lei Complementar nO
123/2006 alterada pela Lei Complementar nO 147/2014, legalmente autorizados a atuarem no
ramo pertinente ao objeto licitado, gue atendam a todas as exigências contidas neste edital e
que apresentem a documentação solicitada, no local, dia e horário informados no preâmbulO
deste edital.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em processo de
falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam cumprindo suspensão
temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de licitar ou contratar com o Poder
Públicoe/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderão participar da presente licitação as interessadas que estiverem cadastradas ou não em
qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e técnica, ou as
interessadasque apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos exigidos para a habilitação.

6 DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO.
6.1 Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providênciasou impugnar os termos do presente
Edital por irregularidade, protocolando o pedido em até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a
realização do Pregão, no endereco discriminado no preâmbulo deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir
sobre a 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 comunicacão do suposto vício não suspenderá o curso do
certame.
6.3 A impugnacão feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisãoa ela pertinente.
6.4 Acolhida a 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 "a" do item anterior, a ser apresentada em separado, deverá atestar
que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII,
da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraessefim, poderá a licitante utilizar-se do modelo constante
do ANEXO VI.
7.3 Q 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 NO002/2019/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

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

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇAO
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI
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LICITANTE:
CNPl/MF:

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

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

f%/
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8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens, objetos do
presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo de
Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for detectada essa
inconformidade.
8.8 Independentemente de declaração expressa, a simples apresentação das propostas implica
submissãoa todas as condições estipuladas neste Edital e seusAnexos, sem prejuízo da estrita observância
das normas contidas na legislaçãomencionada no preâmbulo deste Edital.

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

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

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

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

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

10 DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão.os representantes das interessadasem participar do certame. deverão se
apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de documentos que os
credenciema participar desta licitação. 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 licitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua
representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representacão.
10.4 No caso de representação por procuração. o mandato deverá ser passado. preferencialmente. por
instrumento público. Sendo particular. o instrumento de procuração deverá conter a assinatura de seu
outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do ato de investidura do outorgante com
poderes para tal. Em ambos os casos. o mandato deverá conter expressamenteoutorga de poderes para. na
forma da lei. formular ofertas e lancesde preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em
nome da licitante.
10.5 No caso de 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 ~tar;ãO ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de credenciamento
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impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmentequanto à oferta de lancese à interposição de
recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Nãoserá admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa licitante.

11 DORECEBIMENTOEABERTURADOSENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos representantes das
licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá a Declaração de
Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e a Declaraçãode Enquadramento no Regime de Tributação de
ME/EPPdevidamente instruída com certidão expedida pela Junta Comercialou prova de inscrição no Regime
EspecialUnificado de Arrecadaçãode Tributos e Contribuições- SimplesNacional, que comprove a condição
de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP). Em se tratando de sociedade simples, o
documento apto a comprovar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP)deve
ser expedido pelo Registro Civil das PessoasJurídicas. No caso de Microempreendedor Individual (MEl) -
Certificado da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do Empreendedor e, em
envelopes distintos, devidamente fechados, a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação,
registrando em ata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar as declarações referidas no item anterior estará impedida de
prosseguir no certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiro e dado início à abertura dos envelopes, não mais
serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão conferidas
quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiroe pela Equipe de Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato
superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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

13 DA ETAPADECLASSIFICAÇÃODEPREÇOS.
13.1 Serãoabertos os envelopes "Proposta de Preços" de todas as licitantes.
13.2 O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram proposta de preços
para execuçãoe/ou fornecimento does)objeto(s) da presente licitação e os respectivos valores ofertados.
13.3 O Pregoeirofará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de todas as licitantes.
13.4 O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes que tenham
apresentado propostas em valores sucessivose superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de
menor preço, para que seus autores participem dos lancesverbais. No cálculo do limite previsto neste item,
o valor da proposta válida de menor preço, será desprezadoos algarismosa partir da terceira casa decimal.
13.5 Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no
item anterior, o Pregoeiro classificaráas melhores propostas, até o máximo 03 (três), para que seus autores
participem dos lancesverbais, quaisquer que sejam os preçosoferecidos nas propostas escritas.
13.6 Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos representantes das
licitantes classificadas,que deverão ser formulados de forma sucessiva,em valores distintos e decrescentes.

~
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13.7 O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas para os lances verbais, a
apresentar, individualmente, seus lances, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço,
prosseguindosequencialmente, em ordem decrescentede valor.
13.8 Casonão mais se realize lances verbais, será encerrada a etapa competitiva e ordenadas às ofertas,
exclusivamente pelo critério de menor preço.
13.9 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na exclusão
da licitante das rodadas posteriores de oferta de lancesverbais, ficando sua última proposta registrada para
classificação,no final da etapa competitiva.
13.10 Casonão se realize nenhum lanceverbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
13.11 Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada,quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
13.12 Se a oferta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua
aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que
atenda ao Edital.
13.13 Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se realizem lances
verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na própria sessãodo Pregão.
13.14 Nas situações previstas nos itens 13.11 e 13.12 o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o
representante credenciado para que seja obtido preço melhor.
13.15 Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidadesconstantes do item 24, deste Edital.
13.16 Será desclassificada a proposta que contiver preço, para execução e/ou fornecimento does)
objeto(s) condicionado a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não previstos neste Pregão,
inclusive financiamentos subsidiadosou a fundo perdido.
13.17 Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta
específica,prevalecerãoas da proposta.

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificaçãode Preços, e sendo aceitável a
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente aos
"Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a habilitação na
presente licitação, ou os apresentarem em desacordocom o estabelecido neste Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatadoo atendimento pleno às exigênciasfixadas no Edital, a licitante será declarada vencedora
e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s) objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital,
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo
Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
14.5 Da sessãodo Pregãoserá lavrada ata circunstanciada,que mencionará as licitantes credenciadas,as
propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de classificação, a análise da
documentaçãoexigida para habilitação e os eventuais recursos interpostos, devendo ser a mesma assinada,
ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos representantes credenciados das licitantes presentes à
sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preçose documentos de habilitação serão mantidos em poder
da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão,na hipótese de inexistência de recursos, poderá
ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s) declarada(s) vencedora(s)
do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente instruído, será encaminhado a autoridade
competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
após o término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor, discriminando o{s)
valor(es) unitário{s) e total{is) para cada item vencido.
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15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, podendo juntar
memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da
recorrente, sendo-lhes asseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na preclusão do
direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiroà licitante vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidaçãoapenasdos atos insuscetíveisde aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados na
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I} Recurso,dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço referido no preâmbulo deste
Edital, nos casosde:
a} Anulaçãoou revogaçãoda licitação;
b} Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c} Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II} Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o(s)
objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.1 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, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições reguladas pela
Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se automaticamente após o prazo
estipulado ou podendo ser alterado em suascláusulasatravés de Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou recusar-se
injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente,
conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o contrato, observada a ordem de
classificaçãonas mesmascondições da primeira colocadae demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da
aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADAfica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressõesque se fizer(em) necessária(s) para o(s) objeto(s) da presente licitação, até 25% (vinte e cinco
por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

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

18
18.1

DOPREÇO.
O~fertrJdO pela licitante declaradavencedora do certame, em razão do menor preço



unitário por Item.

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

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

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

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

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

23 DA EXECUÇÃO DO CONTRATO.
23.1 O recebimento does) objeto(s) será acompanhado e fiscalizado por um representante da
CONTRATANTE.
23.2 A fiscalização será exercida no interesse da Administração Municipal e não exclui nem reduz a
responsabilidadeda CONTRATADA, inclusive perante 30 (terceiros), por quaisquer irregularidades, e, na
sua ocorrência, não implica corresponsabilidadedo PoderPúblicoou de seus agentes e prepostos.
23.3 ACONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar o(s) objeto(s) entregue(s) que não esteja(m) em
conformidade com os termos deste edital.
23.4 Quaisquerexigências da fiscalização inerentes ao(s) objeto(s) do contrato, deverão ser prontamente
atendidas pela CONTRATADA.

24 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.
24.1 Em caso de inexecução do contrato, erro de execução, execução imperfeita, mora de execução,
inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a CONTRATADA estará sujeita
às seguintes penalidades,garantida a prévia defesa:
I) Advertência;
II) Multas, por meio de Documento de Arrecadação Municipal, a ser preenchido de acordo com
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 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 execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legais.
24.2 No processode aplicação de penalidades,é asseguradoo direito ao contraditório e à ampla defesa.
24.3 Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento
a que a CONTRATADA fazer jus. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito da CONTRATADA, o
valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito na dívida ativa do município, e cobrado na forma
da Lei.
24.4 As sanções previstas nos incisos I e III do item 24.1 poderão ser aplicadas juntamente com as
multas do inciso II do mesmo item, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.

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

Quedasdo Iguaçu, 28 de março de 2019.
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Pregoeiro
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO002/2019/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES EJUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde PapelA4 e Plástico para plastificação, devendo
os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especítícações constantes no presente termo e
demais condiçõesconstantes no PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI e seus anexos, sendo:

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

1 250 ex.
Papel branco, tamanho A4, 210x297mm 295,00 73.750,00
75Q/m2, caixa com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em polietileno para

2 150 Unido
plastificação, superfície lisa, acabamento 85,00 12.750,00
brilhante, tamanho RG, 11,5cmx005mm,
bobina com 60 metros.

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

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

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais).

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

Quedasdo Iguaçu, 28 de março de 2019.

~~~~~/
A,PARECID~E~ OS SANTOS

Pregoeiro
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ANEXO II

MODELO PI APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

NOConta-Corrente: (opcional) IBanco: (opcional) Agência: (opcional)

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N0 002/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

Item Qtde. Tipo
Especificação do{ s) Marca e/ou Valor Valor Total

nO Objeto{s) Procedência Unitário R$ do Item R$
Papel branco, tamanho A4,

1 250 ex. 210x297mm 75g/m2, caixa
com 5.000 folhas.
Bonina de plástico em
polietileno para plastificação,

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

I
VALOR GLOBAL DA I
. PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃO PRESENCIAL N0 002/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.
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...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
cargo:

7
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ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/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 002/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

...................................... , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:

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



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:



.
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), sob
as penasda Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que cumpre(o) o
disposto no Inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis)
anos executando qualquer trabalho, salvo na condiçãode aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

.. , de de 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

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

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

................. , na cidade de , Estado , declara(o), para
fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/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 2019.

Nome:
RG:
Cargo:
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2019/CMVQI Pregão Presencial nO002/2019/CMVQI de 28/03/2019.

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 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: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de ,
Estado , neste ato devidamente representada por seu representante legal,
................... , portador da Cédulade Identidade sob Rg nO e
do CPF/MF sob nO , residente e domiciliado na ,
............ , Cep: , Municípiode , Estado , estando as
partes sujeitas às normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO002/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Papel A4 e Plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI,
sendo:

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

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

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

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

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

Parágrafo segu~o ~"_~~_qUantidadesconstantes no presente anexo, são estimativas, não sendo obrigada



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

a CONTRATANTE à efetuar a aquisição (retirada) total dos mesmos.

cLÁUSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) :agamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da Nota
Fiscal em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o fornecimento e a
apresentacão correta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUACU, CNP1/MF nO 01.545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a
empresa está regular perante o FGTS,INSSe Tributos Municipais,apresentando as respectivasCertidões de
Regularidadejunto com a referida Nota Fiscal.

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
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cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

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

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

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

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

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

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

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

d) Manter, durant ex~~ do contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
~-. ---
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e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuência expressado CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA 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
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 comunicaçãoformal da rejeição ou defeito.
e) Impedimento de licitar e contratar com o município, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a licitante
que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar
documentaçãoexigida para o certame, apresentar documentaçãofalsa, ensejar o retardamento da execução
de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execuçãodo contrato, comportar-se de modo
inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas
previstas neste Edital e das demais cominações legaiS.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, de de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:



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 NO002/2019/CMVQI DE 28/03/2019.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/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 2019.

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.



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI DE 28/03/2019.

PROPONENTE:

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 NO002/2019/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.

~~ ..d&..í~...0...2. de .jl.0;;J .....de 2019.

N~----~.----
CNPJ

18.468.8S?,,'D001-97

ILDA TER~Zi?,); !/\CISULSKI

,
R.. .hI'I!~i~·>,1'" .entro

L 86.460-000.citadas ..~1ft
vv "Vuacu PR ..J

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.



-------

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

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° 002/2019/CMVQI DE 28/03/2~19.

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

Declaro(amos)que obtivemos através de solicitação à Divisãode Licitações,cópia na integra do instrumento
convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N0 002/2019/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.

Senhor Licitante:

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

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



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI DE 28/03/2019.

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:
ENDERE O:
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 NO002/2019/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.

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.



RODRIGO CA.SAGRA,NDE
Fone: 46 99978-5959

CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRiÇÃOESTADUAL: 90398838-02
RUAQUlRI, 1238, CENTRO

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI, e
sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu
edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho
de 2002.

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

QUEDAS DO IGUAÇU 11 DE ABRIL DE 2019

.~'//7~d.
Nome: ROD O OASÃGRANDE
RG: 8.514.2 8-0
Cargo: EMPRESARIO

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

RUAQUIRI,1238.CENTRO
L'u.......QUEDAS"IGU~ÇU.PlU

Jost eo/la p,_y ~
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JUNTA COMéRe;A\,.

Ministériodo Desenvolvimento.Indústriae ComércioExterior
Secretanade Comércioe ServiÇOS

DepartamentoNacionalde Registrodo Comércio

MIREDA FLIAL CJ>-IC1Ior_ .... 0_. ftllal)
NÚMERODE IDENTIFICAÇÃODO REGISTRD DE EMPRESA· - DA SEDE xxxxxxxxxxxxx

XXXXXXXXXXXXX
NDM MP ES 10 (completo,oom__ ro.)

RODRIGO CASAGRANDE
ESTADOCIVIL

NACIONALIDADE SOLTEIRO
BRASILEIRA

SEXO REGIMEDE BENS(.. _)

MI» F O XXXXXXXXXXXXX
(mie)
CLEONIR TEREZINHA CASAGRANDEFILHODEJl!aIL

LAMIH HOQUE CASAGRANDE
IDENTIDADE(nUmero)

8.514.278-0
NASCIDOEM (d." d...... lmonIO)

18/04/1986
EMANCIPADOPOR(Ionnl do omonclpoçio' _ no _ do _.,

XXXXXXXXXXXXX
1 DOMICILIADONA (LOGRADOURO· rua, av. etc)

RUA QUIRI
BAlRROIDISTRlTO

COMPLEMENTO 85.460-000CENTROAPTO 01 UF
PRMUNICIPIO

QUEDAS DO IGUAÇU
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer ativldade empresária, que não possui
outro r istro de empresário e r uer à JUNTA COMERCIALDO PARANA
CQDIGODO 4TO DESCRIÇÃODO ATO cODlGO DOEVENTO DESCRlçiO DO EVENTQ

INSCRIÇAO TRANSFORMAÇAO
080 046 I

I

I \
~L~O=GR~ADO~UR=O~(N-~-,-..-q--------------------------------------------------------~~~------------

RUA QUIRI

DESCRIÇ DO EVENTO
, cODIGO DOEVENTO

xxxxxXXXXXXXX
)O(XXXX)(XXXXXXCCDIGO DO EVENTO DESCRIÇÃODO EVENTO

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxx

NOMEEMPRESARIAL
RODRIGO CASAGRANDE ME

1 J
\

I
1

I
COMPLEMENTO

TERREO
MUNICIPIO

QUEDAS DO IGUAÇU BRASIL
VALOR DOCAPITAL· (pOr-)

QUARENTA MIL REAIS
VALOR DOCAPrrAL· RS

40.000,00
DIGO DE ATlVIDADE DESCRIÇ

ECONOMICA
(c_) COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

AtlVldllde Principal

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

4781400
Atlvldade sccundÍlrla

4782201
4789001
4753900
4763601
4751200
4754701 .'",
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."IRE AJlTERIORx~ ~OED1-sim

.. '.' '. GO\II:IlNAMENTAL 3-não08710164000114 .xxxxxxxxxxxxx
ASSINATURADA FIRIIA PELO EMPRESARIO (ou poIo -_-...01"-)

(L9d-

JUNTA COMERCIAL 00 pARANA
C~TlFICO O..REGISTROeM: 02/ O9 / 2O1O ;;
SOB NÚMERO; 41106889161 Ld-
prokJC;Olo: 101788868-6, DE 2510812010 ,(''lf'R'',

DII:GJ CASAGRAllDEME SEBASnAO MOTTA
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JUNTA COMERCIAL

CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.J08.710.16~:/OOOl-14

20 ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41206658153

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empreseno, inscrito no
CPF/MF sob rfl 049.421.899-18, portador da carteira de identidade RG n".
8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nº 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTOA ME, com sede na Rua
Quiri, nº 1238, térreo, centro, Quedasdo Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000, e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.164/0001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob ng 41206658153 em 14/03/2007, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei ng• 10.406/2002 (Código Civil) e a partir do
que dispõe a LCP 128/08, resolve alterar seu contrato social e transformar esta
SociedadeLimitada em Empresária:

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

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

CLÁUSULA TERCEIRA:Foro - Fica eleito o foro da comarcade Quedas do Igual)u- PR,per»
o exercícioe o cumprimentodos direitose obrigaçõesresultantesdeste contrato, com exptesse .
renúnciaa qualqueroutro, por mais especialouprivilegiadoque seja ou venhaser

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

Quedasdo Iguaçu- PR 18 de agosto de 2010.

JUNTACOMERCIALDOpARANA 7
CERTIFICOO REGISTROEM: 02/ O9 /2 O1 0;;'_ :"
SOB NOMERO: 20107 3886~~/08I2010 r:;1Õ
Prutocolo: 101738867-7. DE / _
:41 1 06B89161 - SEBASTlAOMOTIA

ASAGIllINDE ATACl\.OO LTDA ME SECRETARIO GERAL
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CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.108.710.164/0001-14

g~~A~~MU J ~~LTERAÇAODECONTRATOSOCIAL
a-: . p. 1 NIRE 41206658153

ORIGINAL

Os abaixo identificadose qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime C;f:'
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob rf-
212.252.149-04, portador da carteira de identidade RG n!l. 1.395.345
SSP-PR, residente e domiciliadana Rua Quiri, nf} 1240, apto O1, centro,
Quedasdo Iguaçu-PR,CEP:85.460-000;

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

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com
sede na Rua Quiri, n9 1238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP:
85.460-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 08.710. 164/0001-14,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob nQ 41206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidasnas cláusulasseguintes:

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

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

socto (%) QUOTAS VALOR
RODRIGOCASAGRANDE 100.00 40.000 R$ 40.000,00

TOTAL 100.00 40.000 R$ 40.000,00

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

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

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-pr
para o exercício e o cumprimentodos direitose obrigações resultantes deste contrato,
com expressa renúncia a qualquer outro,por mais especial ou privilegiado que seja ou
venhaser.. ". 7~· . .~...~~. i/-~ ...'/í/ ".' a ; \').,/ - /. \1fh /'" ., J \l
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO Fls.02

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de abril de 2007 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA: Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar n° 123 de
15/12/2006, a sociedade deixará de realizar a reunião anual dos sócios e a publicação
de suas deliberações, previstos no Código Civil e designarão administradores se assim
o desejarem.

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

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

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

Parágrafo único _ O mesmo procedimento será,adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.· .. ~

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Admi~istr~do~e'sdeclaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, \
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de QUe~daSdo Iguaçu - Pr. para
qualquer açao fundadaaJ[j:te conptrato. C· -- ' -.>\
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CASAGRANOE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO 1=1•• 03

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

Quedas do Iguaçu, 09 de dezembro de 2009.

Lamir Roque Casagrande

, , JUNTA COMERCIAL DO pARANA
CERTIfiCOoREGISTROEM: 18/12/2009
SOBNOMeRO:41206658153 ,./'1

, Protocolo: 091867643-1, DE 11/1212009 "'" 1_
• --ÜJttCAÃl.oS SA.vJ;RO--

SECRETARIOGERAL
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MinistériO do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
Secretaria de Comércio e SeNiçOs
Departamento Nacional de Registro do Comércio

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
F'llh-iS 1/ 1

(mie)
CLEONIR TEREZINHA CASAGRANDE

...ru.,.v.etc,

CENTRO

que nlo

AtI,idado_u.dArIa
4782201
4789001
4753900
4763601

COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUARIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO, TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS. ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS,EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS. MATERIAL ESCOLAR. ARTIGOS PARA PRESENTE E
MERCEARIA.





Ministério do DesenvoMmento, Indústria e Comércio Exterior
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APTO. 01

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSÓRIOS.
CAMA, MESA, BANHO,TECIDOS, CALÇADOS, BIJUTERIAS, TAPEÇARIA, CORTINAS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO, ARTESANATO, ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO,
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS, ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO,
BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS, MATERIAL ESCOLAR, ARTIGOS PARA PRESENTE E
MERCEARIA.
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Ministério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior
Secretaria do Desenvolvimento da Produção

Nacional de do Comércio--REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
INSTRuçOES DE PREENCHIMENTO NOVERSO

DO SUL

NACIO~1WlE

BRASILEIRO

ESTADO CML

Solteiro (a)

(compIOIO ..... _I.....)
CASAGRANDE

8.514.278-0 SSP

(mie)

CLEONIR TEREZINHA CASAGRANDE

(fonnocte ........ peçIo-- nocaode mlllOl)

_ ........ ok:.)

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

IGUAÇU

INSCRIÇAo
00 EVENTO

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

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO.

4763-6/01
4789-0/01
4753-9/00
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GET PAPER FÁBRICA DE PAPEL EIRELI
ATO CONSTITUTIVO

CNPJ:

CARLOS EDUARDO MARASSI, brasileiro, nascido no dia 03
de abril de 1978, natural da Cidade de Maringá, Estado do
Paraná, casado sob o regime de Comunhão Parcial de Bens,
empresário, portador do CPF: 019.638.119-33 c da Carteira de
Identidade RG n" 6.974.290-4 SSP/PR, expedida no dia 24 de
março de 2014, residente e domiciliado à Rua Francisco
Beltrão, n." 1422, Bairro Pacaembu, CEP: 85.816-340, Cidade
de Cascavel, Estado do Paraná, resolve por este instrumento
particular de contrato constituir uma Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, regida pelas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIR.r\: A empresa girará sob o nome empresarial de "GET PAPER
FÁBRICA DE PAPEL EIRELl", com sede e foro à AVENIDA PIQUIRI, N° 1410,
BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, CEP 85.813·160, CIDADE DE CASCAVEL, ESTADO DO
PAI~ANÁ.

CLAuSULA SEGUNDA: O capital social será de R$ 94.000,00 (Noventa c Quatro Mil
Reais) totalmente íntegralizado neste ato, em moeda corrente do País.

CLÁUSULA TERCEIRA: O ebjeto social da EI.RELI será: FABRICAÇÃO DE
PRODUTOS DE PAPEL, CARTOLINA, PAPEL CARTÃO ONDULADO PARA USO
INDUSTRIAL, COMERCIAL E DE ESCRITÓRIO; COM~:RCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E
lmVISTASj COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAIUA; COMÉRCIO
VARE.JlSTA DE LIVROS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIO
VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMÉRCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS ESJ)ORTIVOS; COMÉRCIO VARE,lIST A DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; COMERCIO VAREJISTA,
DE ARTIGOS I>E ARMARINHO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DI(

CERTIF o o REGISTRO EM 16/03/2017 15:56 SOB N' 4l600545~06.
PROTOCÓLO: 171674332 DE 15/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11100993031. NIRE, 41600545206.
GET PAPER FABRICA DE PAPEL E!RELl

A validade deste documento.

/w'
~~

impresso. fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos re.,spectivo6portais.
ln o~~do seus respectivos código. de verificaçlo '

Libertad Begue
SECRETÁRIA-GERAL

CURI'rIBA.16/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br
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GET PAPER FÁBRICA DE PAPEL EIRELI
ATO CONSTITUTIVO

CNPJ:

TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE
BIUNQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS
DE CAÇA, PESCA E CAMPING; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO
PESSOAL E DOMÉSTICO; COMÉRCIO VAREJIST A DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAIillJISTA DE PRODUTOS
SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE
INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS; RECARGA DE CARTUCHOS PARA
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO ATACADISTA DE PAPEL E
PAPELÃO EM BRUTO; COMÉRCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITÓRIO
E DE l'APELARIA.

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da EIRELI é de tempo indeterminado e o
início das operações sociais, para todos os efeitos, é a data do registro do instrumento
constitutivo.

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade do empresário é restrita ao valor de seu capital
e responde exclusivamente pela Iategralízação do capital social,

CLÁUSULA SEXTA: A administração da EIRELl caberá ao Titular CARLOS
EDUARDO MARASSl com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do
nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros bem como
onerar ou alienar bens imóveis da ElRELl.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes,
constituir procuradores cm nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e n duração do mandato, e no caso de
mandato judicia), poderá ser por prazo indeterminado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Poderão ser designados administradores não titular, na forma
prevista no art" 1.061 da lei 10.406/2002.

_J,..,. .: A va idád." dest .. documento,p>l-- C04·'1PIe . /}A

CERTIFICO O 'REGISTROEM 16/03/2017 15,56 SOB N' 4l600S45206.
PROTOCOLO, 171674332 OE15/03/2017. CÓDIGO DEVERIFICAÇlo;
11700993034. NIRE, 41600545206.

GET PAPERFAB::::r::dP:::.ElREL! ~"!i!\)' ,\ I

SECRETÁRIA-GERAL \ ,~
CL~ITIBA. 16/03/2017

www.empresafaeil.pr.gov.br

e ~~easo, dfiCA sujeito à comprovação de sua autent.icIdade nos respectivos pcrt.e t e
or= o .eus re8P.~O~ •.

~>._.. ~ ..
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GET PAPER FÁBIUCA DE PAPEL ElRELI
ATO CONSTITUTIVO

CNPJ:

CLÁUSULA SÉTIMA: O titular da EIRELl CARLOS EDUARDO MARASSI declara, sob
as penas da Lei, não possuir ou ter sob sua titularidade, nenhuma outra empresa nos
moldes de ElRELI, em qualquer parte do território nacional.

CLÁUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador procederá à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço
de resultado econômico, cabendo-lhe os lucros ou suportando os prejuízos apurados.

CLÁUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o
empresário deliberará sobre as contas e designa rio administrador quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante alteração do ato constitutivo, devidamente assinada pelo titular da
empresa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo o empresário, a empresa continuará suas
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo
interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação
patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente
levantado.

PARÁGRAFO ÚNICO: O mesmo procedimento será adorado cm outros casos em que a
EIRELI se resolva em relação a seu titular.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que
não está ímpedide de exercer a administração da ElRELI, por lei especial, ou cm virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimenta r, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
flnanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. \

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Cascavel ~,
Estado do Paraná, por mais privilegiado que seja outro, para o exercício e o cumpriment~\ \\
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. '

CERTIFICO O REGISTRO EM 16/03/2017 15,56 SOB N° 4l600545206,
PROTOCOLO, 171674332 DE 15/03/2017, CÓDIGO DE VRRIFICAÇÂO:

r.;;;_.X-~ GET PAPRR FABRICA DlfPAPEL BIRELI--E~_gç_~~. Libertad Bogua

CURITIBA. 16/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A vali euaeato, se impresso, fica .ujeito à comprovação de sua autenticida nos respectivos porta:$\1~ / Informando seus respectivos c6digos d~ verificação

~S(/ &J/I/1 fB1'4/7
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GET PAPER FÁBRICA DE PAPEL ElRELl
ATO CONSTITUTIVO

CNPJ:

E por estar assim justo de decidido, lavra, data e assina o presente instrumento
particular de alteração de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIREI,
elaborado em via única, para que valha na melhor forma do direito, sendo esta via
destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Paraná,
devidamente rubricadas pelo Titular, obrigando-se fielmente pôr si e seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.

~ Cascavel-PR, 13 de março de 2017.

RG-:'3.761.907-8-SSP-PR
CPF : 880.416.039-04

I
CPF: 028.6 1.309-03

CERTIFICO o REGISTRO EM 16/03/2017 15:56 SOB M' 41600545206.
PROTOCOLO, 171674332 DE 15/03/2017. CÓDIGO~. YERIFICAÇXO:
11700993034. MIRE: 41600545206.
GBT PAPER PABRICA DE PAPEL EIRELI !

Libertad Bogus ~.
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 16/03/2017
www.empre.afacil.pr.gov.br

i.lllpre.80.fica aujeito à cOlIlprovaçãode aua autanticidade nos r""p"ctivos portai"
Info~andoseua respectivos códigos de verificação
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GETPAPERe

ANEXOVIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019/CMVQI DE 28/03/2019.

PROPONENTE: GET PAPERFABRICADE PAPELEIRELI-ME
CNPJ/CPF /MF: 27.320.056/0001-80
ENDEREÇO:Av.Piquiri, nº 1410, bairro São Cristovão
E-MAIL: getpaperfabrica@gmail.com
TELEFONE/FAX: 45 3223-2323
CIDADE/ESTADO: Cascavel-PR

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na
integra do instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2019/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

fi7 320056/ 0001- 80-.
I.E.907450B720

GET PAPER FÁBRICA DE
PAPEL EIREU-ME

Av. Piquiri, 1410
São Oistóvão - CEP 85813-160
L CASCAVEL - PARANÁ _J

. '(~0I ) ~Jl
GETPAPER 1/

INDÚSTRIA DE PAPEL A4 J

Av. Piquiri 1410 - bairro São Cristóvão - CEP85.813-160 ,
Cascavel- Paraná



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTROMERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta •••J.untaComercial e são vigentes
na data da sua expedição.

I Nome-Empresarial
:GET PAPERFABRICA DE PAPEL EIRELI- ME
i Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAI..Q~RESPbNsABILlPA"OELTPA

I~~~~;~a~e_l~f~~f~~:~:~ do Registr9 d~-....--- -- - CNRJ-~- ---Data:t~ ~~~!~i~~~~o do

41 6.0.05452.0-6

Endereço Complet9 (L9gradouro, N2e Complemento
~VENIDA PIQUI~ltJ~1.o,_SAOCRISTOVAO, CASCA_V

16/.03/2.017

Data de Início
de Atividade

16/.03/2.017

O/Dlstitd, lVIunicípio, UF, CEP)
85.813-16.0

:Objeto
i FABRICAÇÃO DEPRODUTOSDE PAPEL, CARTqLINA, PAPEL CARTÃO ONDULADOPARA !JSOINDUSTRIAL, COMERCIAL
: E DE ESCRITÓRIO;.COMÉRCIOVAREJISTA·.DEEQUIPAMENTOSPARA ESCRITÓRIO; COMÉRCIO VAREJISTA DEJORNAIS
I E REVISTAS; COMÉRCIO VAREJISTA.DE AR1;.IGOSeEPAPELARIA; COMÉRCIOVAREJISTADI: LIVROS; COMÉRCIO
! VAREJISTA DEMÓVEIS; COMÉRCIOVAREJISTA DEARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; COMERCIOVAREJISTA
i DEARTIGOS DECAMA; MESA E BANHO; COMÉRCIOVAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; COMÉRCIOVAREJISTA DE
i COSMÉTICOS,PRODUTOSDEPERFUMARIA E DEHIGIENEPESSOAL; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
I ARMARINHO; ÇQMÉRCIO.VAREJISTA DEARTIG?S DE]"A,PEÇARIA,CORTINAS .1: PERSIANAS; COMÉRCIOVAREJISTA DE
, BRINQUEDOSE ARTIGOS RECREATIVOS; COMERCIOVABEJISTA DEARTIGOS DECAÇA, PESCA ECAMPING;
i COMÉRCIOVA,.BE4IS1A,DEART,GOS DEUSOPESSOAL EDOM~STICO; COMÉBCIO VAREJIS]"A DEMATERIAIS DE
I CONSTRUÇÃO;ÇOMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADODEEQUipAMENTOS ESUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA;
i COMÉRCIOVAREJISTA DE PRODUTOSSANEANTESDOMISSANITA.RIOS;COMÉ.RCIOVAREJISTA ESPECIALIZADODE
I INSTRUMENTOSMUSICAIS E ACESSÓRIOS; RECARGA DECARTUCHOSPARA EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA;
I COMÉRCIOATACADISTA DE PAPEL E PAPELÃOEM BRUTO; COMÉRCIOATACADISTA DE ARTIGOS DEESCRITÓRIOE
t DEPAPELARIA;~~--~----~-------------------------------------------,--------------~
Capital: R$ 94..00.0,0.0
(NOVENTAE QUATROMIL REAIS)

MIcroemp.resa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n21;!3/2.o06)

Prazo de Duração

Capitallntegralizado: ~$ .....•. < ..~4•.o.o.o,.oº
(NOVENTA EQUATROMIL REAIS)

Indeterminado
Microempresa

i---
! Titular

Nome/CPF

I CARLOS EDUARDOMARASSI

Administrador

Sim

Inicio do Término do
Mandato Mandato

13/03/2017 XXXXXXXXXX
019.638.119-33

~---
:Ultimo Arquivamento

Data: 16/.03/2.017 Número: 2.0171674324
Situação

REGISTROATIVO

Ato: ENQUADRAMENTODE MICROEMPRESA tus
Evento (s): ENQUADRAMENTODEMICROEMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxx

19/045996·4

CURITIBA - PR, 28 de janeirode 2019e
LEANDROMARCOSRAYSELBISCAIA

SECRETARIOGERAL

,Jl~
Para verificar a autenticidadeacesse www.juntacomerctal pr gov br A
e informe o número 190459964na Consulta de Autenticidade

Consulla drsponivelpor 30 dias
r

('''''9' ,,,,,,,,."C,,",,,,do,, DocumentoAssinado Digitalmente 28/01/2019
~!_I'I_,fl~IKlOp<'l?_I~~lI'r°,..,_LIO_noll_~~l'rnOI~If_dl'lnl?'~_tk~Junta Comercial do Paraná

I Prestdênde ca nepúbnca CNPJ:77_968_170/0001·99
IMedida pr;~5s~~VI~o 2.200-2,

de24do'90>l0 do2001 Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
\AI\AJ\1IJ illnt~,..nmAr,..i~1 nr nn\l hr'rArtifir~rln
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ANEXO III

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTO COMOMICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019/CMVQI

A empresa GETPAPERFABRICADEPAPELEIRELI-ME,inscrita no CNPJ/MFsob nº
27.320.056/0001-80 e com domicílio na cidade de Cascavel, estado Paraná,
endereço a Av.Piquiri, nº 1410, São Cristóvão, CEP85.813-160, representada, neste
ato, por seu sócio-gerente Sr Carlos Eduardo Marassi portador da Carteira de
Identidade RGn.? 6.974.290-4 SSP/PR e CPFn.º 019.638.119-33, residente à Rua
Francisco Beltrão, 1422, jardim NovaYork,na cidade de Cascavel, estado do Paraná,
CEP 85.816-340, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB AS
PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº
002/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA,ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3º, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar nº 123/2006 e LeiComplementar nº 147/2014.
Segue, ainda, em anexo, documentação comprobatória da condição de icroempresa
ou empresa de pequeno porte de acordo com o item 8.9 do edital.

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

GETPAPER
INDÚSTRIA DE PAPEL A4

fi7 320056/ 0001- 80'
I.E.9074508720

GET PAPER FÁBRICA DE
PAPEL EIREU-ME

Av. Piquiri, 1410
São Cristóvão - CEP 85813-}60

I CASCAVEL - PARANA ...J
"-

Cascavel- Paraná
Av. Piquiri 1410 - bairro São Cristóvão - CEP85.813-16



GETPAPERE)

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NQ002/2019/CMVQI

Aempresa GETPAPERFABRICADEPAPELEIRELI-ME,inscrita no CNPJ/MFsob nº
27.320.056/0001-80 e com domicílio na cidade de Cascavel, estado Paraná,
endereço a Av.Piquiri, nº 1410, São Cristóvão, CEP85.813-160 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, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93.

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

Cascavel-PR, 17 de abril de 2019.

127 320056/0001- 80.
I.E.9074508720,

GET PAPER FABRICA DE
PAPEL EIREU-ME

Av. Piquiri, 1410
São Cristóvão - CEP 85813-;60
L CASCAVEL - PARANA

é
GETPAPER

INDÚSTRIA DEPAPELA4
Av. Piquiri 1410 - bairro São Cristóvão - CEP85.813-160

Cascavel- Paraná
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GETPAPERe

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019/CMVQI

Aempresa GETPAPERFABRICADEPAPELEIRELI-ME,inscrita no CNPJ/MFsob nº
27.320.056/0001-80 e com domicílio na cidade de Cascavel, estado Paraná,
endereço a Av.Píquirí, nº 1410, SãoCristóvão, CEP85.813-160, declara(o), para fins
de participação no PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019/CMVQI, e sob as penas da
Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital,
conforme previsto no Artigo 4º, Inciso VII,da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho
de 2002.

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

Cascavel-PR, 17 de abril de 2019.

o Marassi
.9 4.290-4 SSP/PR

.º O, 9.638.119-33

127320056/0001 - 80"
I.E.9074508720,

GET PAPER FABRICA DE
PAPEL EIREU-ME

Av. Piquiri, 1410
São Cristóvão • CEP 85813-,160
L CASCAVEL - PARANA _J
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J K PRESENTES EIRELI - ME
CNPJ:29.314.816/0001-71 - IE:90769493-33 - Fone:Oxx.46.9915-0069

DECLARAÇÃODE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

1 K Presentes EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MFnO:29.314.816/0001-71, sediada na
RuaQuiri, nO:1280,Bairro Centro, 85.460-000, na cidadede Quedas do Iguaçu, Estadodo
Paraná, declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NO
002/2019/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
FederalnO10.520, de 17 de Julho de 2002.

Porser a expressãoda verdade, firmamos a presentedeclaração.

Quedasdo Iguaçu-Pr., 17de abril de 2019.

Nome:
Rg:
CPF:

Assinatura
Jose Carreirados Santos
3.203.703
783.141.009-00

Cargo: Titular J K PRESENTES EIRELI· ME
29.314.816/0001-71

!
/

RuaQuiri, nO:1280- Centro - 85.460-000- Quedas do Iguaçu-Pr

~I!/~/ .



J K PRESENTES EIRELI - ME
CNPJ:29.314.816/0001-71 - IE:90769493-33 - Fone:Oxx.46.9915-0069

DECLARAÇÃODE ENQUADRAMENTOCOMOMICROEMPRESAOU EMPRESADE
PEQUENOPORTE

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

A empresa 1K Presentes EIRELI - ME, inscrita no CNPJ/MF nO:29.314.816/0001-71, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado,
DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIALN° 002/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

( X ) microempresa (ME) ;

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA,ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais
dispositivos da Lei Complementar nO123/2006 e Lei Complementar nO 147/2014.

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

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

Quedas do Iguaçu-Pr., 17 de abril de 2019.

Assinatura
Nome: Jose Carreira dos Santos
Rg: 3.203.703
CPF: 783.141.009-00
Cargo: Titular J K PRESENTES EIRELI· ME

29.314.816/0001-71

Rua Quiri, nO:1280 - Centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr



~ Co'lsulta Optantes ---

Data da consulta: 12/04/2019
II Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 29.314.816/0001-71
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: J K PRESENTESEIRELI

1'1Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 22/12/2017

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

II!! Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

IIAgendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

IIEventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

IIEventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Cliqueaqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.
r--------,I Gerar PDF[ Voltar
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INSTRUMENTO DE CONSTITUiÇÃO DE:
J K PRESENTES EIRELI

JOSE CORREIRA DOS SANTOS, brasileiro, maior, natural de Guaporema/PR,
solteira, nascido em 27/10/1970, empresário, CPFno:783.141.009-00, carteira de
identidade nO:3.203.703/SSP/SC.,emitido em 18/12/1990, residente e domiciliado
na Rua Salgueiro nO:1126,Alto Recreio, nesta cidade e Comarca de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, 85460-000, constitui uma EIRELI (Empresa Individual
de Responsabilidade Limitada), mediante as seguintes cláusulas:
Cláusula 18: A empresa girará sob o nome empresarial de: J K PRESENTES
EIRELI e terá sede e domicilio à Rua Quiri, nO:1280, centro, nesta cidade e
comarca de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, 85460-000.
Cláusula 28: O capital social será R$100.000,OO(cemmil reais) dividido em
100.000(cem mil) quotas de valor nominal R$1,OO(um real), cada uma,
integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pelo empresário: JOSE
CORREIRADOSSANTOSnOde quotas 100.000 R$100.000,OO100%.
Cláusula 38: O objeto social da EIRELI será 4789-0/01 Comércio Varejista de
Presentes, Suvenires, Bijuterias e Artesanatos; 4759-8/99 Comércio Varejista de
Artigos de Uso Pessoal e Utilitários Doméstico; 4763-6/01 Comércio Varejista de
Brinquedos e Artigos Recreativos; 4752-1/00 Comércio Varejista de
Equipamentos e Aparelhos Telefones Celular; 4753-9/00 Comércio Varejista de
Eletrodomésticos, Equipamentos e Aparelhos de Áudio e Vídeo; 4781-4/00
Comércio Varejista de Artigos do Vestuário e Acessórios; 4782-2/02 Comércio
Varejista de Artigos de Viagem; 4761-0/03 Comércio Varejista de Artigos de
Papelaria e Material Escolar; 9512-6/00 Serviços de Reparação e Manutenção de
Equipamentos e Aparelhos Telefones Celular.
Cláusula 48:A EIRELI iniciará suas atividades em 01 de dezembro de 2017 e seu
prazo de duração é indeterminado.
Cláusula S8: A responsabilidade do titular é restrita ao valor de suas quotas,
respondendo ainda pela integralização do capital social.
Cláusula 6&:A administração da EIRELI caberá ao Titular JOSE CaRREIRADOS
SANTOS,com os poderes e atribuições de Administrador, autorizado o uso do
nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros
bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.
§ 10 • Faculta-se ao administrador, nos limites de seus poderes, constituir
procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no instrumento de
mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que
no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.
§ 20 _ Poderão ser designados administradores não titular, na forma prevista no
art,? 1.061 da lei 10.406/2002.
Cláusula 78: O titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não participa de
nenhuma outra empresa dessa modalidade.
Cláusula S8: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado

CERTIFICO o REGISTRO EM 22/12/2017 13: 40 SOB N° 41600652.1.1.8. I
PROTOCOLO: 178298492 DE 08/12/2017 •. CÕ.D.IGO...DE.. V.~E.RI.F.I.CA...ÇA.-O'.•11704884086. NIRE: 41600652118. . .
J K PRESENTES ~IRELI ME _.' LJ..' _.'
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• SECRETARIA-GERAL ~ CL' \\
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INSTRUMENTO DE CONSTITUiÇÃO DE:
J K PRESENTES EIRELI

econômico, cabendo a empresário, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
Cláusula 98: Nos termos dos artigos 70 e 71 da Lei Complementar nO:123de
15/12/2006, a EIRELI deixará de realizar a reunião anual do titular e a publicação
de suas deliberações, previstas no C6digo Civil e designara administrador se
assim o desejar.
Cláusula 108: A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra
dependência, mediante deliberação assinada pelo titular.
Cláusula 118: O empresário poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pro
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.
Cláusula 128: Falecendo ou interditado o titular da EIRELI, a empresa continuará
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado
com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que
a EIRELI se resolva em relação a seu titular.
Cláusula 138: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está
impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
Cláusula 148: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu-Pr., para o exerelclo e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, por estar assim justo e contratado, lavra, data e assina o presente instrumento
particular de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada,
EIRELI, lavrado em única via, obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.
Quedas do Iguaçu-Pr., 01 de dezembro de 2017.

TABEUONATO jos~"eCr1A erA/] dos S:'1-<'-(v-?
GiRA l DI JOSE CORREIRA DOS SANTOS

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/12/2017 13:40 SOB N° 41600652118.
PROTOCOLO: 178298492 DE 08/12/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO'
11704884086. NIRE: 41600652118. .
J K PRESENTES EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 22/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
463532-3232

CARTA CREDENCIAL

Ao
Pregoeiro da CÂMARAMUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU.
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

Prezados Senhores,

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

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

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

n° 8.219.422-3/SSP-PR, é a pessoa por nos designadapara acompanhar a sessão de abertura dos envelopes

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

decorrentea que se referir a licitaçãoem epígrafe.

Outorgamosainda a pessoa mencionada,amplos poderes para acordar, transigir, receber em devolução

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

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

venha a ser praticadopor nosso representante.

Quedas do Iguaçu - PR, 15 de Abril de 2019.

Atenciosamente,
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ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
463532-3232

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n° 18.468.866/0001-97, sediada na Rua

Juazeiro, n° 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o),

parafins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI, e sob as penas da Lei,

que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no

Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal n" 10.520, de 17 de Julho de 2002.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 15de Abril de 2019.

Nome: Ilda Terezinha Cibulski
RG: 6.873.437-IISSP-PR
Cargo: Administradora
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
46 3532-3232

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

A empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJIMF n" 18.468.866/0001-97, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB
AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
002/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

DECLARA, ainda, o pleno atendimento do disposto no Artigo 3°, bem como demais dispositivos da
Lei Complementar n° 123/2006 e Lei Complementar n° 147/2014.

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.
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JoSú e_o/lne"",z ~ ~
~-mail: ciadecorquedas@gmail.com

Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/PR - CEP:85.460-00

Quedas do Iguaçu-PR, 15de Abril de 2019.
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CERTIDÃOSIMPLIFICADA P.~lna: 001/ 001
Certificamos que as InfonnaçOes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comerelêl e sao vigentes
na data da sua expedlçAo. .
Nome Empresarial
ILDA TEREZINHACIBULSKI - ME

Natureza Jurfdlca: EMPRESÁRIO
N6mero de Identlflcaçlo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
411 0746527-6 18.468.866/0001-97

CNPJ Data de Arquivamento
do Ato de InscrlçAo

10/07/2013

Data de Inicio
de Atlvldade

22/07/2013
Endereço Completo (Logradouro, N°e Complemento, Bairro/Distrito, Munlclplo, UF, CEP)
RUAJUAZEIRO, 1186,CENTRO,QUEDASDO IGUAÇU,PR, 85.460-000
ObJeto
COMERCIOVAREJISTA DEARTIGOS DE PAPELARIA
COMERCIOVAREJISTA DE LIVROS
COMERCIOVAREJISTA DE SUVENIRES,BIJUTERIAS E ARTESANATOS
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOSPARADECORAÇÂODE FESTASE INTERIORES
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOSDOVESTUÁRIOE ACESSÓRIOS
COMERCIOVAREJISTA DE BEBIDAS
COMERCIOVAREJISTA DE MERCADORIASEM GERAL, COM PREDOMINÂNCIADE PRODUTOSALIMENTlCIOS _
MINIMERCADOS,MERCEARIASE ARMAZÉNS
COMERCIOVAREJISTA DE BRINQUEDOSE ARTIGOSRECREATIVOS
COMERCIOVAREJISTA DE ARTIGOSDE UTILIDADESDOMESTICAS

Capital: RS 30.000,00 -----------------,---::c=:---------i
Mlcroempresa ou

Empresa de Pequeno Porte
(Lei nO123/2006)

Mlcroempresa

SltuaçAo da Empresa
REGISTROATIVO

(TRINTAMIL REAIS)

Último Arquivamento
Data: 29/12/2014 N6mero: 20147412188

Ato: ALTERAÇÂO
Evento (s): ALTERACAODE DADOS (EXCETONOMEEMPRESARIAL)

Status

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

CPF: 760.358.249-00
Regime de Bens: Nao Infonnado

19/198674-7
QUEDASDO IGUAÇU- PR, 19de marco de 2019

____{;_._
LEANDROMARCOSRAYSEL BISCAIA

SECRETARIOGERAL
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~f;"'~;', TABELlONATO DE NOTAS E PROTESTOS
~,.. " -: MarcoAurélioGiraldi - Tabelião
':;;~,"!"_.~:.~~~~~o_,1_53'!..~~~,::~!_:8_54_60!,,~~.~~~a_çU_/P_R.:!'.,:n_e:_(4~~:11.c:

Autentico a presente fotocópia por conferir com original que
me foi apresentado. Dou fé.002 56345C.

Quedas do Iguaçu 4/2019.



Secretaria da Micro e PeqJ.na E,np' ... d. Pre.ld'nel. da Rap6b11ca
Secretaria d. R.clonal1za9l0 e :ln'I'II"oa91o
DepalÚmenlo de n."Ia!rO Emr.·••• 1.1• Inlegnl9lO

rua. avo
AVENIDAPINHEIRA:S

sob as penas da lei, não estar
Junta Comercial do Est&dodo fo'alrana:

exercer atividade empresária, que não possui outro registro de

ILDATEREZINHACIBULSKI- ME

Rl:A JU,AZEIRO

478L001
4789099
4781400
47:l370U
4712100
4763601
4750899
4761001

COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSDEPAPELARIA
COMERCIOVARE,IISTADE LIVROS
COMERCIOVAREJISTADESUVENI~ES.BIJUTERIASE ARTESANATO::;
COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSPARAD:COFlAÇÂODE FESTAS:: I!l:TERIORES
COMERCIOVAREJISTADEARTIGOSDOvssrusruo EACESSÓRIOS
COMERCIOVAREJISTADE BEBIDAS
COMERCIO VAREJ!STA DE MERCADORIAS Er'.!-foERAL. COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTO~ ,'\LlM~::::TlcIOS -
MINIMERCADOS. MERCEARIAS E ARMAZÉNS
COMERCIOVAREJISTADE BRINQUEDOSEARTIGOSRECR:ATIVOS
COMt:RCIOVAREJISTADEARTIGOSD~ UTILIDADESDOMESTICAS
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w. (J/illi!l (JS CNPJ: 71.359.939/0001-95 - INSC_EST.:062.861.888.0018
Rua: Salomão Camargos, 91 - A - Bairro: Jardinópolis
CEP:30532-230 Belo Horizonte/MG FoneFax: 31 3333-330

PARA:
CÂMARA MUNICIPAL DEQUEDAS DO IGUAÇU - PR
PROCESSOADMINISTRATIVO NQ003/2019
PREGÃOPRESENCIALEDITAL W 002/2019/CMVQI

DECLARAÇÃO DECUMPRIMENTO DOS REQUISITOSDE HABILITAÇÃO

Admaq Ltda EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nQ 71.359.939/0001-95, sediada na Rua

Salomão Camargos, 91 Jardinópolis Belo Horizonte - MG CEP: 30532-230 declara,

para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL NQ 002/2019/CMVQI, e sob as

penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu

edital, conforme previsto no Artigo 4Q, Inciso VII, da Lei Federal nQ 10.520, de 17 de

Julho de 2002.

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

ustavo Caixeta Lima Paiva
Sócio/Administrador

CPFnQ 026.294.516-90
C.I nQ MG-5.925.074

'71.359.939/0001-951
"ADMAQ LTDA EPP."
Rua Salomão Camargos, 91-A
B. Jardin6polis - CEP: 30532-230
LêELO HORIZONTE - M<!J

Belo Horizonte, 17 de abril de 2019.

~>(~ écyMC'-<

fé 31 3333-0330 admaq@admaq.com.br
_.J
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Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

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

ADMAQ LTOA -EPP
SOCIEDADEEMPRESARIALIMITADA

Númerode Identificaçãodo
Registrode Empresas- NIRE

3120424991-6 01/11/1993

CNPJ Data de Arquivamentodo Ato
Constitutivo
01/11/1993

Data de Inicio de Atividade

71.359.939/0001-95
EndereçoCompleto:
RUASALOMAOCAMARGOS91 A - BAIRROJARDINOPOLlS CEP 30620-010 - BELOHORIZONTE/MG
Objeto Social:
A EMPRESA PASSARA A EXPLORAR A ATIVIDADE DE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO, PRESTACAO DE SERVICOS COM MANUTENCAO E
ASSISTENCIATECNICAEM MAQUINASPARAESCRITOR10.
Capital Social: R$ 60.000,00

EMPRESAPEQUENO
PORTE

(Lei Complementar
n0123/06)

INDETERMINADO

Microempresaou
Empresade Pequeno

Porte

Prazode Duração
SESSENTA MIL REAIS

Capital Integralizado:R$ 60.000,00
SESSENTA MIL REAIS

Sócio(s)/Administrador(es)
CPF/NIRE Nome
026.294.516-90 GUSTAVOCAIXETA LIMA PAIVA

Térm. Mandato Participação
xxxxxxx R$ 20.000,00

Função
SÓCIO/
ADMINISTRADOR

socro
SÓCIO/
ADMINISTRADOR

059.413.856-68 NADJACAIXETA LIMA PAIVA
026.382.536-18 RENATOCAIXETA LIMAPAIVA

R$ 20.000,00
R$ 20.000,00

xxxxxxx
xxxxxxx

Status:XXXXXXXX Situação:ATIVA

ÚltimoArquivamento:22/09/2014 Número:5376517

Ato 002 - ALTERACAO
Evento(s) 021 - ALTERACAODE DADOS (EXCETONOMEEMPRESARIAL)

2003 - ALTERACAODESOCIO/ADMINISTRADOR
051 - CONSOLlDACAODECONTRATO/ESTATUTO

2001 - ENTRADADE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005 - SAlDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

Filial(ais)nesta Unidadeda Federaçãoou fora dela
Nire CNPJ Endereço
NADAMAIS#

Belo Horizonte, 30 de Janeiro de 2019 13:17

CertidãoSimplificadaDigital e . a pela JUNTACOMERCIALDO ESTADODEMINASGERAISe certificadadigitalmente.Se desejar
confirmara autenticidadedesta rtidão, acesseo site da JUCEMG(http://www.jucemg.mg.gov.br)e cliqueem validar certidão.A
certidãopode ser validadade duas formas:
1)Validaçãopor envio de arquivo (upload)
2) Validaçãovisual (digite o nOC190000268414e visualizea certidão)

1111111111111111111111111111
19/053182-7vhSB CO'" '1C'L"



J K PRESENTES EIRELI - ME
CNPJ:29.314.816/0001-71 - IE:90769493-33 - Fone:Oxx.46.9915-0069

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

RAZÃOSOCIAL: J K PRESENTESEIREU - ME

CNPJ/MF: 29.314.816/0001-71 INSC. ESTADUAL:90769493-33

ENDEREÇO:Rua Quiri, 1280 FONE/FAX: 46.9915-0069

NOMEP/ CONTRATO: Jose Correira dos Santos E-MAIL:

N° conta-corrente (opcional): Banco (opcional): Agência (opcional):

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIALNO002/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

Papel branco, tamanho A4,
1 250 ex. 210x297mm 75gjm2, caixa Rino 247,00 61.750,00

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

2 150 Unido superfície lisa, acabamento Prolan 59,00 8.850,00
brilhante, tamanho RG,
ll,5cmx005mm, bobina com
60 metros.

VALORGLOBAL DA
PROPOSTAR$

70.600,00 (setenta mil e seiscentos reais).

~ Informações Complementares:

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

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

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

Rua Quiri, nO:1280- Centro - 85.460-000 - Quedas do Iguaçu-Pr

IcfJD~8C~ ~



J 1,

J K PRESENTES EIRELI - ME
CNPJ:29.314.816/0001-71 - IE:90769493-33 - Fone:Oxx.46.9915-0069

Proponho-mea fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamenteao
contido no PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidasno mesmo.

Quedas do Iguaçu-Pr., 17 de abril de 2019.

Assinatura
Nome: Jose Correira dos Santos
Rg: 3.203.703
CPF: 783.141.009-00
Cargo: Titular

~ .
\.)}JJ

\
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RODRIGO CASAGRANDE

Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02

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

PROPOSTA DE PREÇOSREF.: PREGÃO PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

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

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: rodrigo_ksinha@hotmail.com

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO002/2019/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

R$ do
Item
R$

1 250 Cx. Papel branco, tamanho A4, Inter Paper Rino 288,00 72.000,00
210x297mm 75g/m2, caixa com 5.000
folhas.
Bonina de plastico em polietileno para Prolan 79,00 11.850,00

Unido
plastificação, superficie lisa,

2 150 acabamento brilhante, tamanho RG,
11,5cmx005mm, bobina com 60
metros.

I R$ 83.850,00I VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.

Informações Complementares:

'F"ormade Retirada, Prazoe Local Em conformidade com o disposto no item 3 do edital.
de Entrega:

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

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

Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRiÇÃOESTADUAL: 90398838-02

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PR;EGÃOPRESENCIAL NO 002/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.,

, t.

QUEDAS DO IGUAÇU 11 DEABRIL DE 2019

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

RUAQUIRI,1238·CENTRO
Las.4ft.. ,O .QUEDAS DO IGUAÇU •PU
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RODRIGO CASAGRANDE

Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRIÇÃOESTADUAL: 90398838-02

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

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

A empresa RODRIGO CASAGRANDE inscrita no CNPJ/MF nO08.710.164/0001-14, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado,
DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição de:

(X) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

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

QUEDAS DO IGUAÇU 11 DE ABRIL DE 2019

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



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

I NomeEmpresarial --~
I RODRIGOCAS"GRANDEME
I ~i NaturezaJurldlca: EMPRESÁRIO .
, Númerode Identificação do Registro de I CNPJ Data dtoArquivamento I Data1:le"niclo
I Empresas· NIRE(Sede)! do Ato de inscrição I de Atlvidade I

I 4110688916·1 I 08.710.164/0001·14 L' 14/03/2007 I 01/04/2007 ~r -- ~- ~-~~~---- -- . _L_ --- ----.- - -- -.--.- ---------- -~-- -. - -. -- ..
EndereçoCompleto (LOgradOuro.,N°e Complemento, Bairro/Distrito, Munlclpio, UF,CEP) I
RUAQUIRI,1438· TERREO,CENTRO,QUEDASDO IGUAÇU,PR, 85.460-000._---_... . .._------------j
Objeto

I COMÉRCIOVAREJISTADEARTIGOSDOVESTUÁRIO EACESSÓRIO,CAMA,MESA,BANHO,TECIDOS,.CALÇADOS,

I BIJUTERIAS,TAPEÇARIA,CORTINAS,ARTIGOSOEDECORAÇÃO,ARTESANATO,ELETRODOMÉSTlCOS.
, EQUIPAMENTOSDEÁUDIOE VIDEO,EQUIPAMENTOSE SUPRIMENTOSDE INFORMÁTICA,MÓVEIS, ARTIGOSDEUSO
I DOMÉSTICOS,BRINQUEDOSE ARTIGOSRECREATIVOS,MATERIALESCOLAR,ARTICOSPARAPRESENTEE
MERCEARIA.

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei nO123/2006)
Mlcroempresa

--------------------+------
Situação da Empresa
REGISTROATIVO

Capital: RS 40.000,00

(QUARENTAMIL REAIS)

Núme.ro: 41106889161

Status

.._... .._... .._. ..~x~x~.~~~

CPF: 049.421.899-18

Regime de BenlS: .Não Informado
--- _...: ..----_..:....---_._- ...._ .._----:_-.~..:__....;.::,;,.._. __.,-_ .._-_ .._--_._--._._--~----_.-._ ..- ... ---, -- '~--' --_'-'_"

19/232396-2
QUEDAS00 IGUAÇU• PR, 12de abrilde 2019f; .

I~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~III
I.EANDROM)\RCOSRA'f'$EI:BISCAIA

SECRETARIOGERAL

ADAVILS~ CHAVES
RG.:8.150.33'·2

196ntil •• gio.110".4154.I,tI~tI
lelll.r
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GETPAPERC9
ANEXO II

PROPOSTADEPREÇOS

REF.:PREGÃOPRESENCIALNQ002/2019/CMVQI

Prezados Senhores,

1 Identificação do concorrente'
RAZÃO SOCIAL: GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI-ME

CNPJ Nº: 27.320.056/0001-80 INSCRiÇÃO ESTADUAL Nº: 9074508720

NOME DO REPRESENTANTELEGAL: CARLOS EDUARDO MARASSI I CARGO: TITULAR

CPF/MF Nº: 019.638.119-33 RG Nº: 6.974.290-4 ÓRGÃO EMISSOR: SSP

ENDEREÇO: RUA: AV. PIQUIRI Nº: 1410 BAIRRO: SÃO CRISTOVÃO CEP: 85813-160

TELEFONE: 453223-2323 CIDADE: CASCAVEL ESTADO: PARANÁ

CONTA CORRENTE Nº: 37437-6 AGÊNCIA: 0710 BANCO: SICREDI CIDADE: CASCAVEL-PR

Ernail: get[2aperfabrica(@gmail.com

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO PRESENCIALNº

002/2019/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo discriminados, sendo:

ITEM QUANT UND PRODUTO MARCA PREÇO VALOR TOTAL

Papel branco, tamanho A4,
1 250 CX 210x297mm 75g/m2, caixa com 5.000 GET PAPER 194,50 48.625,00

folhas.

VALOR TOTAL DO ITEM RS 48.625,00

Informações Complementares:

Forma de Retirada, 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 o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao contido no PREGÃO
PRESENCIALNº 002/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações contidas no mesmo.

fi7 320056/ 0001- 80-1
LE,9074508720

GET PAPER FÁBRICA DE
PAPEL EIREU-ME

Av. Piquiri, 1410
São Cristóvão - CEP 85813-J60
L CASCAVEL - PARANA _j

/0·
\. j"J'V

)) Se/1. F~G.P ,1 ·16 '-- INDÚSTRIA DE PAPEL A4 __

Av. Piquiri 1410 - bairro SãoCristóvão - CEP85.813-160 • -,

Cascavel- Paraná / '

GETPAPER
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
463532-3232

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nome da Licitante: CNPJIMF:
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 18.468.866/0001-97
Endereço:
Rua Juazeiro, n° 1186 - Centro - Quedas do Iguaçu - PR
Nome para Contato: Telefone:
IVETE APARECIDA JAKUBOWSKI 463532-3232
Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

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

RS Item RS
Papel branco, tamanho A4,

1 250 Cx. 210x297mm 75g/m2,caixa NAVIGATOR 295,00 73.750,00com 5.000 folhas.
!Bonina de plástico em
polietileno para plastificação,

2 150 Unido superfície lisa, acabamento PROLANbrilhante, tamanho RG, 85,00 12.750,00
11,5cmx005mm, bobina com
160metros.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 86.500,00 (oitenta e seis mil e quinhentos reais)

Informações Complementares:

Prazo de Validade da Proposta:

Em conformidade com o disposto no item 21 do edital.

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

Forma de Pagamento:

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

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do IguaçujPR - CEP: 8R.46~-OOO

_)05eCo~-1P/~ ~
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ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
46 3532-3232

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente
ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.

Quedas do Iguaçu-PR, 15de Abril de 2019.

~ ~ .0--~~~~L
Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI-~----
RG: 6.873.437-1/SSP-PR
Cargo: Administradora

JJtZ i) "r ~~CCY1_'O~ >:
E-mail: ciadecorquedas@gmail.com

Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85·460-000

~'



Fone: 46 99978-5959
CNPJ: 08.710.164/0001-14 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90398838-02

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

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI n? 1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ
declara(o), sob as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei
Federal n° 8.666/93, que cumpre(o) o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando
trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos executando
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

QUEDAS DO IGUAÇU 11 DE ABRIL DE 2019.

Nome: ROD ~Ri\NbE
RG. 8.514.~C~
Cargo: EMPRESÁRIO

r CNPJ
08.710.164/0001-14
RODRIGO CASAGRANDE· ME

.,



RODRIGO' CA.SAGRANDE
Fone: 46 99978-5959

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

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
PARA LICITAR

PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

RODRIGO CASAGRANDE, inscrita no CNPJ/MF sob nO08.710.164/0001-64, sediada na
RUA QUIRI nO1238, CENTRO na cidade de QUEDAS DO IGUAÇU, Estado PARANÁ,
declara(o), sobas penas da Lei, que não está(ou) impedida de participar de licitação em
qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual
ou Municipal.

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

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

QUEDAS DO IGUAÇU 11 DE ABRIL DE 2019

Nome: RODRI O
RG: 8.514.278- .....,-~
Cargo: EMPRESÁRIO

.. eNPJ 1:
08.710.164/0001-14
RODR\GO CASAGf{ANDE· ME

RUAQ~l, nU·CENTRO
.......... "lUEDASDOttU:AÇU "PlU'~rl-----.----....,-

~»:
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Ministériodo Desenvolvimento.Indústriae Comércio Exterior
, Secretariade ComércIOe Serviços

DepanamentoNacionatde Registrodo Comércio

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS.

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



CASA GRANDE A TACADO_LTOA ME
CNP.J08.710.164/0001-14

20 ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

NIRE 41206658153

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

8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Quiri, nIJ 1240, apto 01,
centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000; único sócio da sociedade
empresária Limitada CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com sede na Rua
Quiri, nQ 1238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP: 85.460-000, e inscrita
no CNPJIMF sob nQ 08.710.16410001-14, registrada na Junta Comercial do
Paraná sob nIJ 41206658153 em 14/03/2007, consoante a faculdade prevista no
parágrafo único do artigo 1.033, da Lei nIJ• 10.406/2002 (Código Civil) e a partir do
que dispõe a LCP 128/08, resolve alterar seu contrato social e transformar esta
SociedadeLimitada em Empresária:

CLAUSULA PRIMEIRA: Da Transformação do Tipo Jurídico - Fica transformada esta
Sociedade Limitada em Empresária, sob o novo nome empresarial de.' RODRIGO
CASAGRANDEME, conforme faculta a LCP 128/08 artigo 10IJ, que doravante se regerá cota
sub-rogaçãode todos os direitos e obrigaçõespertinentesao tipo jurídico ora trsnétormedo. ' ..

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

CLAUSULA TERCEIRA: Foro - Fica eleito o foro da comarcade Quedas do Igua9u- PR,pa.r~,
o exerctco e o cumprimentodos direitos e obrigaçõesresultantesdeste contrato, ::om-exoresse - .
renúnciaa qualqueroutro, por mais especial ou privilegiadoque seja ou venhaser'

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

Quedasdo Iguaçu - PR 18 de agosto de 2010.

CAMARAMUNICIPAL
QUEDA~ f.'O IGUAÇU.E..J2!LI.JO \q

Cj?\~~_



CASAGRANDE ATACADO LTDA ME
CNP.108.710.164/0001-14

la ALTERAÇAODE CONTRATOSOCIAL
NIRE 41206658153

Os abaixo identificadose qualificados:

1) LAMIR ROQUE CASAGRANDE, brasileiro, casado sob o regime "G6 - - _
comunhão universal de bens, empresário, inscrito no CPF/MF sob -;f --
212.252.149-04, portador da carteira de identidade RG n{2. 1.395.3f1."'t:::
SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Quiri, n{21240, apto 01, centro,
Quedas do Iguaçu-PR,CEP: 85.460-000;

2) RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF sob rP 049.421.899-18, portador da carteira de
identidade RG n{1.8.514.278-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Quiri, nO1240, apto 01, centro, Quedasdo Iguaçu-PR,CEP: 85.460-000;

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira
nesta praça sob o nome de CASAGRANDE ATACADO LTDA ME, com
sede na Rua Quiri, n{21238, térreo, centro, Quedas do Iguaçu-PR, CEP:
85.460-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 08.710.164/0001-14,
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n{241206658153 em
14/03/2007 resolvem alterar o contrato social mediante as condições
estabelecidas nas cláusulas seguintes:

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

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

SOCIO (%) QUOTAS VALOR
RODRIGOCASAGRANDE 100.00 40.000 R$ 40.000,00
TOTAL 100.00 40.000 R$ 40.0001_00

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

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

CLÁUSULA QUINTA FORO - Fica eleito o foro da comarca de Quedas do Iguaçu-Pr
para o exercício e o cumprimento dos direitos e oonqeçõee resu/~a~te~deste cont!ato,
com expressa renúncia a qualquer outro, por msis esoectetou pnvlleglado que seja ou
venhaser.

QCAUMARAMUNICIPAL ~f07S/.00 IGUACU ~
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CASAGRANDE ATACADO LTDA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DEEMPRESÁRIO

RODRIGO CASAGRANDE, brasileiro, solteiro, nascido em 18 de abril de 1986,
empresário, inscrito no CPF sob nO049.421.899-18 e portador do documento de
identidade nO8.514.278-0-SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto.
01, Centro, CEP 85.460-000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, inscrito na Junta
Comercial do Paraná sob nO 41106119978 em 14/03/2007 e CNPJ nO
08.710.164/0001-14, fazendo uso do que permite o § 3°, do artigo 968, da Lei n0
10.406/2002, com redação alterada pelo artigo 10, da lei Complementar nO128, de
19/12/2008, ora transforma seu registro de EMPRESARIO em SOCIEDADE
EMPRESARIA, uma vez que admitiu o sócio LAMIR ROQUE CASAGRANDE,
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, inscrito
no CPF sob nO212.252.149-04 e portador do documento de identidade nO1.395.345-
SSP/PR, residente e domiciliado à Rua Quiri, nO1240, Apto. 01, Centro, CEP 85.460-
000, em Quedas do Iguaçu, Paraná, passando a constituir o tipo jurídico SOCIEDADE
LIMITADA, a qual se regerá, doravante, pelo presente CONTRATO SOCIAL, ao qual
se obrigam mutuamente todos os sócios:

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

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

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

,_"""_ correspondente à 20.000 quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.

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

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

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.





CASAGRANDE ATACADO LTDA· ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE !:M~RES4RIQ fls.j)2

. .
CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou suas atividade~' ~m' 01 de abiil de' 20êi7 e
seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

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

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

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

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

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

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

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por I~i especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a
pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da
concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro de Quedas do Iguaçu - Pr. para
qualquer ação fundada neste contrato.
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CASAGRANDE ATACADO LTOA - ME

CONTRATO SOCIAL POR TRANSFORMAÇÃO DE EM~RES4RIO Fls •.03

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

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

RoliQõãSagrand Lamir Roque Casagrande



·, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
. Secretaria da Comércio e Serviços
DepartamentoNacional de Registro do Comércio
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4782201
4789001
4753900
4763601

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

CAMARA MUNICfPALQUillS DO 'GUíCUW2º'
~ ..FERECOMO~I?!~AL ., ........~
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03/04/2018 Alvará

MUNIC PIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADO DO PARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

ALVARÁ E LICENÇA SANITÁRIA n° 013/2007
oMunicípio de Quedas do Iguaçu conforme protocolo n" de concede alvará de licença para localização a'.

lNome: RODRIGO CASAGRANDE ME
lNome fantasis:CASAGRANDE UTILIDADES
CNPJ/CPF: 08.710.164/0001-14
lLocalização: RUA QUIRI (TERREO) NR, 1238 - CENTRO CEP: 85460000 Quedas do Iguaçu - PR
Área utilizada: 169,00
ControlelInscrição Municipal: 16896
Atividades
COMERCIOVAREJISTADE USO DOMESTICO,COMERCIO VAREJISTADEBRlNQUEDOSE ARTIGOSRECREATIVOS,BIJUTERIASE
ARTESANATOSELETRODOMESTICOSE ~QUIPAMENTOSDE AUDIOEVIDEO.
Horário de funcionamento: Comercial
Segunda à Sexta das 08:00 às 18:30
Sábado das 08:00 às 12:00

~.mitido em
3/04/2018

Válido at~
30/04/20]9

Observ ações
ALVARÁ PARA O EXERCíCIO DE 2018

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

estabelecimento ou transferência de Local.
3 - Nos casos de alterações tais como; encerramento, mudanças de Endereço, razão social, ramo de atlvidade, etc o contribuinte
erá obrigado a comunicar a Prefeitura dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
4 - Atender ao disposto no Dec. n° 5296 de 02112/2004 sobre Acessibilidade, elaborar e implantar o PPRA e PCMSO, conforme

Portaria 3214/78 do Ministério do Trabalho e art. 1]6 da Res. Estadual 1333112001.
IMPORTANTE

Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantEndo em dia sua SI

oce precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. Zele pelo seu futuro.

á
http://192.168.0.5:74 74/stm/stmemissaorenovacaoalvara.view.logic?modeIView.idAlvara=6076&modeIView.tpCadastroEmpresas=EMPRESA _MUNICIPI(
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO

Rua das Palmeiras, nº 1.275 - CEP 85460-000
(46) 3532-1623- Ramal 8002

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registros
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATAE RECUPERAÇÃOJUDICIALLverifiquei constar os seguintes registros em
andamento contra:

RODRIGO CASAGRANDE
CNPJ :08.710.164/0001-14

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do Iguaçu/PR, 10 de Abril de 2019.
JZ

MARIA APARECIDA ALVISSytFE~O~EDO PAS."r".iKfI-,
"Pé'cnicade Secretaria



11/04/2019 Receita Federal do Brasil

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NÚMERO DE INSCRiÇÃO
08.710.164/0001-14
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA

CADASTRAL 14/03/2007

I NOME EMPRESARIAL
RODRIGO CASAGRANDE

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
CASAGRANDE UTILIDADES

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL

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

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenlres, bijuterias e artesanatos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZA JURIDICA

213-5 - Empresário (Individual)

I LOGRADOURO

. R QUIRI
I NÚMERO
1238

I COMPLEMENTO
TERREO

I CEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO I MUNIClplO

QUEDAS DO IGUACU

I ENDEREÇO ELETRONICO

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

I SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
14/03/2007

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I SITUAÇÃO ESPECIAL

. ********
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

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

Emitido no dia 11/04/2019 às 13:50:21 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

1/1



17/04/2019 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 qualquerdivergência, providenciejunto à
RFBa sua atualizaçãocadastral.

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

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

INUMERODE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃOI DATADEABERTURA I08.710.164/0001-14 CADASTRAL 14/03/2007
MATRIZ

I NOME EMPRESARIAL I: RODRIGO CASAGRANDE

I TITULODO ESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA)
I
I ~O:TE ICASAGRANDE UTILIDADES

I I CÓDIGOEDESCRiÇÃODAATIVIDADEECONOMICAPRINCIPAL
I47.81-4~0 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

CÓDIGOE DESCRIÇÁODASATIVIDADESECONÓMICASSECUNDARIAS
47.82-2~1 - Comércio varejista de calçados
47 .89-0~1 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47 .53-9~0 - Comércio varejista especializado de eletrodoméstlcos e equipamentos de áudio e vídeo
47 .63-6~1 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47 .51-2~1 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.54-7~1 - Comércio varejista de móveis

I CÓDIGOE DESCRiÇÃODANATUREZAJURIDICA
I213-5 - Empresário (Individual)

I LOGRADOURO I I NÚMERO I I COMPLEMENTO IR QUIRI 1238 TERREO

ICEP I I BAIRRO/DISTRITO I I MUNIClplO I ~: 85.460~00 CENTRO : QUEDAS DO IGUACU PR

I ENDEREÇOELETRONICO

I
I TELEFONE

I: (46) 353203953 I (46) 9978-5959

I ENTEFEDERATIVORESPONSAvEL(EFR)
I*••••

I SITUAÇÃOCADASTRAL I I DATADASITUAÇAo CADASTRAL
IATIVA 14/03/2007

I MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

I
I SITUAÇÃOESPECIAL I I ~~ SITUAÇAo ESPECIAL I********

Aprovado pela InstruçãoNormativaRFB nO1.634,de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 17/04/2019às 16:05:24 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, çfu]~ill..
Atualize sua !lágillli.

https://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 019750822-62

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

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/08/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitidovia InternetPública(11/041201911:31:40)



17/04/2019 Secretaria da Fazenda

• Governo do Estado do Paraná
• Ir.rara o conteúdo
• lLpara a navegª-ção
• Mapa do site
• Acessibilidade
• Contraste
• A+
• A
• Transparência

Secretaria da
Fazenda

flmll'!Jr:J Sefanet i EXPu:S:SO..... chave: senha:

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão 019750822-62
1ipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática

CNPJ 08.710.164/0001-14
Fornecida para o RODRIGO CASAGRANDE ME

Emissão 11104/2019 li:31 :40
Data de Validade 09/08/2019

Ü Secretaria da Fazenda - SEFA

Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR

Localizaçãoi.
CELEPAR

1/1https://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao



PODER JCDICI!\RIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.710.164/0001-14

Certidão nO: 170807557/2019
Expedição: 11/04/2019, às 11:31:36
Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

08.710.164/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 08.710.164/0001-14

Certidão nO: 170807557/2019
Expedição: 11/04/2019, às 11:31:36
Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

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

08.710.164/0001-14, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, 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.

Dóvidas e sugestOes: cndt@tst.jus.br



11104/2019 Certidão Internet

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA

DA UNIÃo

Nome: RODRIGO CASAGRANDE

CNPJ: 08.710.164/0001-14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do

sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que não constam pendências em seu

nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a

inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os

órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no

âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do

parágrafo único do art. II da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n" 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às II :31 :43 do dia 11/04/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/10/2019.

Código de controle da certidão: 599A.7926.C65F .EADD

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

. ~Jl} 1/Ç) · foJOSé' 1C~
https://servicos.receitaJazenda.gov.br/Servicos/cenidao/CndConjuntaInter/EmiteCenidaoIntemet.asprTipo=1&NI=&pass ens=O l/I



17/04/2019 Emissão de 2" via de Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATlVA
DA UNIÃO

Nome: RODRIGO CASAGRANDE
CNPJ: 08.710.164/0001-14

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 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 n? 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:31:43 do dia 11/04/2019<hora e data de Brasília>.
Válida até 08/10/2019.
Código de controle da certidão: 599A.7926.C65F.EADD
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

NovaConsulta
..l!iiiI.Pr.p~.. r pógi!,.
_ para Impressao

servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?app=CNDConjuntaSegVia 1/1



1110412019 https:llwww.sifge.caixa.gov.brIEmpresa/CrflCrflFgeCFSImprimirPapel.asp

'Uáp·!"'h+ .,.'Si.';_

Inscrição:

Razão Social:

Nome Fantasia:

Endereço:

08710 164/000 1-14

RODRIGO CASAGRANDE ME

CASAGRANDE UTILIDADES

R QUIRI 1238 TERREO 1CENTRO 1QUEDAS DO IGUACU 1PR 185460-000

CAIXA
CAIXAECON6MICAFEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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 elou
encargos devidos. decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/04/2019 a 02/05/2019

Certificação Número: 2019040304433264451328

Informação obtida em 11104/2019.às 11:31 :40.

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.caixagov.br/Empresa/CrlYCrfIFgeCFSlmprimirPapel.asp III



17/04/2019 Certificado de Regularidade do FGTS

}/! ACESSE SUA CONTA Z
,

•
. I FGTS Empresa I Consulta

I Situação de Regularidadedo Empregador

:: Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome
Fantasia:
Endereço:

08710164/0001-14
RODRIGOCASAGRANDEME
CASAGRANDEUTILIDADES
RQUIRI 1238 TERREO/ CENTRO/ QUEDASDO
IGUACU/ PR/ 85460-000

A Caixa EconómicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundode Garantia do Tempode Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrançade
quaisquer débitos referentes a contribuiçõese/ou encargosdevidos,
decorrentes das obrigaçõescom o FGTS.

Validade: 03/04/2019 a 02/05/2019

Certificação Número: 2019040304433264451328

Informação obtida em 17/04/2019, às 16:10:26.

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

efWWl'

227

1/1
https:llconsulta-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSlmprimirCrf.asp



17/04/2019 Certificado de Regularidade do FGTS

í: ACESSE SUA CONTA ,.

•$IGUIANÇA
~vegue pela CAIXA ..

Ajuda

I FGTS Empresa I Consulta
I Situação de Regularidade do Empregador

:: Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF

Inscrição: 08710164/0001-14
Razão Social: RODRIGO CASAGRANDE ME
Nome
Fantasia:
Endereço:

CASAGRANDE UTILIDADES

R QUIRI 1238 TERREO / CENTRO / QUEDAS DO
IGUACU / PR / 85460-000

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

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

Validade: 03/04/2019 a 02/05/2019

Certificação Número: 2019040304433264451328

Informação obtida em 17/04/2019, às 16:10:26.

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

ilaRiIQ'!'

227

111https:llconsulla-crf.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSlmprimirCrf.asp
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SERViÇOS AO CIDADÃO
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11/04/2019 Certidão

1&
,

MUNICIPIO DE QUEDAS DO IGUAÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
ESTADODOPARANÁ

"-.; :;:/' CNPJ: 76.205.962/0001-49-~-

...,
CERTIDAO NEGATIVA 1797/2019

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORT ANTE:
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.

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

VALIDADE:10/07/2019 CÓD.AUTENTICAÇÃO:9ZTMHJ2QETZ244MXRQQ

REQUERENTE:RODRIGOCASAGRANDEME PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA1LICITAÇÃO

RAZÃOSOCIAL: RODRIGOCASAGRANDEME

INSCRIÇÃOEMPRESA CNPJ/CPF TN~rRTrÃnESTADUAL AL {ARA

16896 08.710.164/0001-14 013

ENDEREÇO

RUAQUIRI(TERREO)NR., 1238 -CENTROCEP: 85460000 Quedasdo Iguaçu - PR
ATIVIDADES

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de brinquedos e artigos

~~_,~au ""

'v~~ •• ~~v~~

!certidão emitida gratuitamente pela intemet em 11/04/2019.
!Qualquerrasura invalidará este documento.
Irnnferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

1/1http://168 .90.38.234: 747 4/esportal/s trncert idao.v iew.l ogic?idCertidao=26544



17/04/2019

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

Confirmação de autenticidade da certidão

Confirmação de autenticidade da certidão
Dados da certidão

Número da certidão / exercício: 1797 2019

iGtJAçtJVersão do Banco de Dados: em tempo real
" Versão do Sistema: 500.20591

Desenvolvido por Equiplano Sistemas

Código de autenticação: 9ZTMHJ2QETZ244MXRQQ

Com base nos dados informados o(a) Municipio de Quedas do Iguaçu, confirma a autenticidade da certidão. Emitida para
o(a) contribuinte RODRIGO CASAGRANDE ME inscrição municipal 16896. Solicitada por RODRIGO CASAGRANDE ME,
em 11/04/2019 às11:31.
TIpo de Certidão: NEGATIVA
Validade: 10/07/2019

168.90.38.234:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.process.logic

<:



~'.'~ S!'~A88'?!Os?re Pap~!!~
ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
46 3532-3232

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n" 18.468.866/0001-97, sediada na Rua

Juazeiro, n" 1186,Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as

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

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

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

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

8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 15de Abril de 2019.

Nome: Ilda Terezinha Cibulski
RG: 6.873.437-lISSP-PR
Cargo: Administradora

~
-mail: ciadecorquedas@gmail.com

Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/PR - CEP:85.460-000



......
~ Cia Decor e Papelaria

CNPJ: 18.468.86610001-97 IE: 9063595290

ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
463532-3232

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n" 18.468.866/0001-97, sediada na Rua

Juazeiro, n" 1186,Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as

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

cumpre(o) o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em

seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou

menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

de 14 (quatorze) anos.

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

acarretará a sua rescisão.

Quedas do Iguaçu-Pk, 15de Abril de 2019.

- ~ ~_~bb\Gt A. _. -.

Nome: Ilda Terezinha Cibulski
RG: 6.873.437-lISSP-PR .D~
Cargo: Administradora '1 ~~' -z,l \,p- / ~

~~iI: ciadecorquedas~om
RuaJuazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/PR - CEP:85.460-000
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
46 3532-3232

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n" 18.468.866/0001-97, sediada na Rua

Juazeiro, n" 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as

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

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

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

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

8.666/93.

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

Quedas do Iguaçu-PR, 15 de Abril de 2019.

í Nome: Ilda Terezinha Cibulski
RG: 6.873.437-lISSP-PR
Cargo: Administradora

-mail: ciadecorquedas@gmail.com
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu{PR - CEP:85.460-000
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
463532-3232

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME, inscrita no CNPJ sob n° 18.468.866/0001-97, sediada na Rua

Juazeiro, n" 1186, Bairro Centro, na cidade de Quedas do Iguaçu, estado do Paraná, declara(o), sob as

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

cumpre(o) o disposto no Inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não tem em

seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou

menores de 16 (dezesseis) anos executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir

de 14 (quatorze) anos.

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

acarretará a sua rescisão.

Quedas do Iguaçu-PR, 15de Abril de 2019.

/'F;- -~ ~Ir- .>
vfJ ~
~ail: ciadecorquedas@gmail.com

RuaJuazeiro, 1186- Centro - Quedasdo Iguaçu/PR - CEP:85.460-000
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QUEDASDO IGUACU

sob as penas da lei, não estar impedido
Junta Comercial do Est&dodo Paraná:

ILDATEREZINHACIBULSKI- ME

Rl:A JU.AZEIRO

30.000,00 TRINTAMIL REAIS
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4761003
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Empresa: 41 1 0-/q 652-' 6
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
DISTRIBUIÇÃO - DISTPROCESSUAL

COMARCA DE QUEDAS DO IGUAÇU
OFÍCIO DISTRIBUIDOR,CONTADOR,PARTIDOR,AVALIADORE DEPOSITÁRIOPÚBLICO

Rua das Palmeiras, nº 1.275 - CEP 85460-000
(46) 3532-1623- Ramal 8002

CERTIDÃO NEGATIVA
FALÊNCIA e CONCORDATA

Certifico a pedido da parte interessada, que revendo os registros
computacionais de distribuição sob minha guarda nesta Secretaria (FALÊNCIA e
CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL), verifiquei constar os seguintes registros em
andamento contra:

ILDA TEREZINHA CIBULSKI - ME
CNPJ:18.468.866/0001-97

Processo encontrados:

NADA A LISTAR

No período compreendido desde 01/01/2007, até a presente data.
Quedas do Iguaçu/PR, 19 de Março de 2019.
JZ



18/03/2019 Certidão

MUNiCípIO DE QUEDAS DO IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

ESTADODOPARANÁ
CNPJ: 76.205.962/0001-49

CERTIDÃO NEGATIVA 1474/2019
FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERíODO COMPREENDIDO NESTA
CERTIDÃO.

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

VALIDADE: 16/06/2019 CÓD.AUTENTICAÇÃO: 9ZTMHJ2QETTC44MXU72

REQUERENTE:ILDA TEREZINHACIBULSKI • ME PROTOCOLO:

FINALIDADE: CONCORRêNCIA1 LICITAÇÃO

RAZÃOSOCIAL: ILDA TEREZINHACIBULSKI· ME

INSCRIÇAOEMPRESA CNPJ/CPF INSCRIÇAOESTADUAL ALVARA

172710 18.468.866/0001-97 147
ENDEREÇO

RUAJUAZEIRO,1186- CENTROCEP:85460000Quedasdo louaçu - PR
ATIVIDADES

, Comérciovarejistade suvenires,bijuteriase artesanatos,Comérciovarejistade bebidas,Comérciovarejistade artigos do
tvestuário e acessórios, Comércio varejista de calçados, Comércio varejista de outros produtos não especificados
anteriormente

Observações:

Certidào emitida gratuitamente pela intemet em 18/03/2019.
Qualquer rasura invalidará este documento.
Conferir autenticidade em www.quedasdoiguacu.pr.gov.br

x

"
1/1



17/04/2019 Confirmação de autenticidade da certidão

iG1JJ\CLlVersão do Banco de Dados: em tempo real
.. Versão do Sistema: 500.20591

Desenvolvido por Equiplano Sistemas

Confirmação de autenticidade da certidão
Dados da certidão

Número da certidão / exercício: 1474 2019

Código de autenticação: 9ztmhj2qettc44mxu72

Com base nos dados informados o(a) Municipio de Quedas do Iguaçu, confirma a autenticidade da certidão. Emitida para
o(a) contribuinte ILDA TEREZINHA CIBULSKI- ME inscrição municipal 172710. Solicitada por ILDA TEREZINHA CIBULSKI- ME,
em 18/03/2019 às 14:56.
Tipo de Certidão: NEGATIVA
Validade: 16/06/2019

168.90.38.234:7474/esportal/stmvalidacaocertidao.process.logic 1/1



15/04/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

I NÚMERO DE INSCRiÇÃO ICOMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATADE ABERTURA18.468.866/0001-97 CADASTRAL 10/07/2013MATRIZ

I NOME EMPRESARIAL
ILDA TEREZINHACIBULSKI

I TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)

I
I ~O;TE ICIADECOR

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

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

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

I LOGRADOURO II NÚMERO I I COMPLEMENTO

IR JUAZEIRO 1186

ICEP I I BAIRRO/DISTRITO

I I MUNIClplO

I ~: 85.460-000 CENTRO : QUEDASDO IGUACU R

I ENDEREÇO ELETRÓNICO I I TELEFONE
itaipu@fiqnet.com.br (46) 3532-1291/ (46) 3532-1295

I ENTE FEDERATIVORESPONSÁVEL (EFR)
.****

I SITUAÇÃOCADASTRAL I I DATADA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA 10/07/2013

I MOTIVO DE SITUAÇÃOCADASTRAL

II SITUAÇÃO ESPECIAL

I I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL
********-***

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

Emitido no dia 15/04/2019 às 08:07:41 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar
_"._--- ,----,,_,_._ _- ,.~ .. ~.,-_.,-..~.,._.,~--_.,~,.._..~
L~2~~_~~~9_~~J_Çapll~ê.2_~i~_1

Preparar Pà!;JI;,2
para Impressão

https://www.receita.fazenda.gov.b essoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_ 1/2



17/04/2019 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 qualquerdivergência, providenciejunto à
RFBa sua atualizaçãocadastral.

A informaçãosobre o porte que consta neste comprovanteé a declaradapelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

! NÚMERODE INSCRIÇAO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO! DATADEABERTURA

!18.468.866/0001-97 CADASTRAL 10/07/2013
MATRIZ

I NOMEEMPRESARIAL
IILDA TEREZINHA CIBULSKI

I TiTULO DOESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA) I I ~;TE ICIADECOR

I CÓDIGOEDESCRiÇÃODAATlVIDADEECONÓMICAPRINCIPAL I47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGOE DESCRiÇÃODASATIVIDADESECONÔMICASSECUNDÁRIAS
47,61-0-01 • Comércio varejista de livros
47,89-0-01 - Comércio varejista de suvenlres, bijuterias e artesanatos
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.81-4-00. Comércio varejista de artigos do vestuário e acess6rios
47,23-7-00· Comércio varejista de bebidas
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos allmenticios - mlnlmercados,
mercearias 8 armazéns
47,63-6-01 • Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47,59-8-99 • Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

I CÓDIGOE DESCRiÇÃODANATUREZAJURíDICA
I213-5 - Empresário (Individual)

I LOGRADOURO I I NÚMERO I I COMPLEMENTO I1186R JUAZEIRO

ICEP I I BAIRRO/OISTRITO I I MUNiCíPIO I [LJ: 85.460-000 CENTRO : QUEDAS DO IGUACU R

I ENDEREÇOELETRÓNICO I I TELEFONE
IItalpu@fiqnet.com,br (46) 3532-1291/ (46) 3532·1295

I ENTEFEDERATIVORESPONSAVEL(EFR) I_.-
I SITUAÇÃOCADASTRAL I I DATADASITUAÇÃOCADASTRAL lATIVA 10/07/2013

I MOTIVODE SITUAÇÃOCADASTRAL I
I SITUAÇÃOESPECIAL I I ~~ SITUAÇAo ESPECIAL I-*****-

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

Emitidono dia 17/04/2019 às 16:18:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

Voltar

P'epa"ar ~açv,a
para impressão

A RFB agradece a sua visita, Para informações sobre polítiea de privacidade e uso, ili:!lJÇ,JlQ!!Í.
Atualize sua p-ªgina

'," w -" tê fazen+: aov.br/PessoaJuridica/CNPJ/c )jreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 1/1



15/04/2019 https://consulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp

CAIXA
C.A,IXAECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18468866/0001-97
Razão Social: ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME
Nome Fantasia:CIA DECOR
Endereço: RUA JUAZEIRO 1186/ CENTRO / QUEDAS DO IGUACU / PR / 85460-

000

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

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

Validade: 05/04/2019 a 04/05/2019

Certificação Número: 2019040503324886389444

Informação obtida em 15/04/2019, às 08:09:12.

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:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp 1/1
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SERViÇOS AO CIDADÃO

227

2/2
f" IS:/Iconsulta_crf.caixa.gov.brlCidadao/Crf/Crf/FgeCfSHistoricoStatusRegul.asp



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 019624226-73

Certidãofornecida para o CNPJ/MF: 18.468.866/0001-97
Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registradosou que venham a ser apurados, certificamosque, verificandoos registros da Secretariade
Estadoda Fazenda, constatamos não existir pendênciasem nome do contribuinte acima identificado,
nestadata.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentosda empresa e refere-se a débitos de
naturezatributáriae não tributária, bem como ao descumprimentode obrigações tributáriasacessórias.

Válida até 16/07/2019- FornecimentoGratuito

A autenticidadedesta certidãodeverá ser confirmadavia Internet
www.fazenda.pr.gov.br

~
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Página 1de 1
Emitido via Intemet Pública (18/03/201915:00:57)



17/04/2019 Secretaria da Fazenda

• Governo do Estado do Paraná
• Ir.nara o conteúdo
• Ir.nara a navegª-ção
• Mana do site
• Acessibilidade
• Contraste
• A+
• 11
• Transp-arência

Secretaria da
Fazenda

tImItiItiJ Sdanet

I~
EXPRE'>-W... chave: senha:

Confirmação de Certidão

Informações do Documento

Certidão 019624226-73
Tipo Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual - Automática
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PODER JUDICIARIa
,JlT~;TIÇA DO TEABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.468.866/0001-97

Certidão nO: 169330788/2019
Expedição: 18/03/2019, às 15:05:16
Validade: 13/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 18.468.866/0001-97

Certidão na: 169330788/2019
Expedição: 18/03/2019, às 15:05:16
Validade: 13/09/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ILDA TEREZINHA CIBULSKI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o na

18.468.866/0001-97, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei na 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa na 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

,

d Se)O
I



18/03/2019

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

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

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
CNPJ: 18.468.866/0001-97

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:05:51 do dia 18/03/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2019.
Código de controle da certidão: 5E37.168C.CD27.AD55
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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17/04/2019 Emissão de 2" via de Certidão

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços

.fj ~r"Receita Federal ...~. CERTIDÃO

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

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

Nome: ILDA TEREZINHA CIBULSKI
CNPJ: 18.468.866/0001-97

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:39:37 do dia 05/04/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/10/2019.
Código de controle da certidão: C9A7.FEA4.FF6F.0087
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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- CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF O].545.843/0001 -36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 002/2019

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, as quatorze horas e trinta
minutos, 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 10 de Janeiro de 2019, foi instalada a sessão de abertura e
julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo Sr. Presidente. As empresas que estão
participando da presente licitação, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE
J K PRESENTES EIRELI - ME Jose Correira dos Santos

RG 4R3203703 -SESP/SC
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME Ivete Aparecida Jakubowski

RG 8.219.422-3 - SSP/PR
RODRIGO CASAGRANDE Rodrigo Casagrande

RG 8.514.278-0 - SESP/PR
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME Carlos Eduardo Marassi

RG 6.974.290-4 - SESP/PR
ADAMAQ LTDA EPP Gustavo Caixeta Lima Paiva

C.1.nO5.925.074 - MG

Houve um recebimento de proposta via correio, da empresa ADAMAQ LTDA EPP, CNPJ
71.359.939/0001-95, com sede na Rua Salomão Camargos, 91-A, Bairro Jardinópolis, CEP:
30532-230, cidade Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.

Houve a abertura do envelope para a verificação, havia no interior do mesmo dois envelopes
lacrados, sendo um de N° 01 da Proposta de Preços e outro de N° 02 dos Documentos de
Habilitação, e em separado a Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e
uma Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, todos os
documentos cumprem o estabelecido no item 11 do presente edital.

Ocorre que, nos termos do item 10.3 do presente edital para que seja possível participar do
certame em as fases faz-se necessário o credenciamento através da apresentação conjunta
dos seguintes documentos:

a) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representação.

Assim, observa-se que a empresa ADAMAQ LTDA EPP não cumpriu com os requisitos de
credenciamento,visto que, não enviou tais documentos, por tal motivo, nos termos do que
estabelece o Item 10.7 do edital e por se tratar de incorreção insanável, visto que o
representante não se fazia presente, a empresa será impedida de intervir no certame,
especialmente quanto à oferta de lances e à interposição de recursos, limitando-se a sua
participação à proposta escrita.



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

desclassificada.

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

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

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

LOTE EMPRESA VALOR POR CAIXA R$
01 GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 194,50
01 J K PRESENTES EIRELI - ME 247,00
01 RODRIGO CASAGRANDE 288,00
01 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 295,00

A empresa ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME fica impedida de participar da etapa de lances
deste item, nos termos do que estabelece o item 13 do presente edital, quanto a classificação
de preços.

LOTE EMPRESA VALOR BOBINA R$
02 J K PRESENTES EIRELI- ME 59,00

02 RODRIGO CASAGRANDE 79,00

02 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 85,00

02 GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME Não apresentou proposta

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

LOTE N° 01

EMPRESA LANCE EM R$
RODRIGO CASAGRANDE 193,00

J K PRESENTES EIRELI - ME 192,00
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 191,00

RODRIGO CASAGRANDE 190,00

J K PRESENTES EIRELI - ME 189,00
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI- ME 188,00

RODRIGO CASAGRANDE 185,00
J K PRESENTES EIRELI - ME 18000
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 17900
RODRIGO CASAGRANDE 178,00

J K PRESENTES EIRELI - ME 177,00
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 176,00

RODRIGO CASAGRANDE 175,00

J K PRESENTES EIRELI - ME 174\00

, v: ~L
.~

,,) \,.. p,,'



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 173,00
RODRIGO CASAGRANDE 172,00
J K PRESENTES EIRELI - ME DECLINOU
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME 171,00
RODRIGO CASAGRANDE 170,00
GET PAPER FABRICA DE PAPEL EIRELI - ME DECLINOU

LOTE N° 02

EMPRESA LANCE EM R$
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 58,00
RODRIGO CASAGRANDE 57,00
J K PRESENTES EIRELI - ME 56,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 55,00
RODRIGO CASAGRANDE 53,00
J K PRESENTES EIRELI - ME 52,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 50,00

RODRIGO CASAGRANDE 48,00

J K PRESENTES EIRELI - ME 47,00
ILDATEREZINHA CIBULSKI ME 46,00

RODRIGO CASAGRANDE 45,00
J K PRESENTES EIRELI - ME 44,00

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 43,00

RODRIGO CASAGRANDE DECLINOU
J K PRESENTES EIRELI - ME 42,00

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 41,50

J K PRESENTES EIRELI - ME 41,00

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 40,00

J K PRESENTES EIRELI - ME DECLINOU

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

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

LOTE EMPRESA VALOR POR ITEM R$

01 RODRIGO CASAGRANDE 170,00

02 ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 40,00

Resultado da Licitação:

1 _ Empresa RODRIGO CASAGRANDE foi vencedora da licitação para o Lote 01 com valor
total de R$ 42.500,00 (quarenta e dois mil e quinhentos reais) e a empresa ILDA TEREZINHA
CIBULSKI ME foi vencedora da licitação para o Lote 02 com valor total de R$ 6.000,00 (seis
mil reais).

Valor total de gastos com a licitação: RS48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).



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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo a documentação para habilitação
das proponentes vencedoras. Após verificação da conformidade da documentação com o
edital, foi passada para análise e rubrica dos participantes, sendo considerada regular das
duas empresas ganhadoras. Em seguida foi deixada livre a palavra para os representantes
com imediata intenção de recurso, conforme a Lei nO10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo
manifestação por parte de nenhum representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada
como encerrada a sessão e assinada pelo S~. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e
representantes das empresas participantes.

CARLOS EDUARDO MARASSI

APARECIDO PREREIRA DOS SANTOS

FABIO CACHOEIRA

GILSON JOSE MARIA

RODRIGO CASAGRANDE

IVETEAPARECIDA JAKUBOWSKI

JOSE CORREIRA DOS SANTOS



RODRIGO CASA.GRA
Fone: 46 99978-5959

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

CEP: 85.460-000 Quedas do Iguaçu - Paraná

PROPOSTADEPREÇOSREF.: PREGÃOPRESENCIALN° 002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante: RODRIGOCASAGRANDE

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

Endereço:RUAQUIRI, 1238, CENTRO

Nome para Contato: RODRIGOCASAGRANDE Telefone: 46 99978-5959

Fax: E-mail: rodrigo_ksinha@hotmail.com

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

00(5) Objeto(s) e Valor(es) Proposto(s):
Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIALNO002/2019/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo discriminados,
sendo:

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

R$ Item R$

1 250 Cx. Papel branco, tamanho A4, Inter Paper Rino 170,00 42.500,00
210x297mm 75g/m2, caixa com
5.000 folhas.

[ R$42.500,00[ VALOR GLOBAL DA PROPOSTA.

Informações Complementares:

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

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente ao
contido no PREGÃOPRESENCIAL NO002/2019/CMVQI e concordando com todas as especificações
contidas no mesmo.

QUEDAS DO IGUAÇU 17 DEABRIL DE 2019

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

RUAQUIRI,1238·CENTRO
Las.460.o00 ·QUEDASDOIGUAÇU•PJU

.............._. ·_*.~h__ _

Nome: RODRIG
RG: 8.514.278-0
Cargo: EMPRESÁRIO
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ILDA TEREZINHA CIBULSKIME

FONE:
46 3532-3232

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI

Identificação da Licitante:

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

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI, para fornecimento do(s) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

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

R$ ItemR$
1B0nina de plástico em
polietileno para plastificação,

2 150 Unido superfície lisa, acabamento PROLAN 6.000,00brilhante, tamanho RG, 40,00
11,5cmx005mm,bobina com
60 metros.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 6.000,00 (seis mil reais)

Informações Complementares:

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo rigorosamente
ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019/CMVQI e concordando com todas as

E-mail: ciadecorquedas@gmail.com ~ ~
Rua Juazeiro, 1186- Centro - Quedas do Iguaçu/Pk - CEP: 85-460-000 _~ ~
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ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

FONE:
463532-3232

especificações contidas no mesmo.

Quedas do Iguaçu-PR, 18de Abril de 2019.

~~~~~'r<~
Nome:ILDA TEREZIN ~ ~
RG: 6.873.437-1/SSP-PR
Cargo: Administradora

r CNPJ
18.468.86610001-97

fLDA TEREZiNHA CIBULSKI

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



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

RIJA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172
85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

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

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL
LOTE R$:

RODRIGO CASAGRANDE 01 42.500,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 02 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.

APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS
Pregoeiro



Quarta-Feira, 24 de Abril de 2019 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VIII - Edição N' 1797

Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
LEGISLATIVO

LICITAÇÕES

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
Gasolina Comum, para abastecimento junto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e
Palhetas Limpador de Para-brisa. todos para uso dos veículos pertencentes a 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, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:
LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

1 GELMAR JOÃo CHMIEL 162.050,00

2 GEL MAR JOAo CHMIEL 456,00

3 GELMAR JOÃO CHMIEl 324,00

4 GELMAR JOÃO CHMIEl 1.040,00

5 GELMAR JOÃO CHMIEL 130,00

6 GELMAR JOÃO CHMIEL 190.00

7 GELMARJOÃOCHMIEl 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164,318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019.
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO - REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fomecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de Papel
A4 e plastico para plastíflcaçào.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8,666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por lote:
EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$,

RODRiGO CASAGRANDE 42.500,00

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).
Quedas do Iguaçu, 17 de abril de 2019,
APARECIDO PEREIRA DOS SANTOS - Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019
Cod29842C

Eu, ELEANDRO DASILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO001/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$

1 GElMAR JOÃO CHMIEL 162.050,00

2 GELMAR JOÃO CHMIEL 456,00

3 GELMAR JOAoCHMIEL 324,00

4 GELMAR JOAoCHMIEL 1.040,00

5 GELMAR JOÃo CHMIEL 130.00

6 GELMAR JOÃO CHMIEL 190,00

7 GELMAR JOÃo CHMIEL 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00 (cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezoito reais).
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019

Eu, ELEANDRO DASILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nO002/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos seguintes vencedores:

EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS,

RODRIGO CASAGRANDE 42.500,00

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48,500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais),
Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.
ELEANDRO DA SILVA - Presidente da Câmara

Cc(.295423
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PARECER JURÍDICO

Processo Administrativo n° 03/2018.

Pregão n° 002/2019

Modalidade: Pregão Presencial

• 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 de

papel sulfite A4 e bobina de plástico, ambos para utilização da Cãmara de Vereadores de

Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento adotado é o correto e atende aos mandamentos, princípios e

diretrizes da Lei n° 8.666/93. Desta forma, encontra-se o Processo Licitatório aguardando

este Parecer Jurídico para, após ser homologado, adjudicado e expedida ordem para início

dos trabalhos e assinatura do respectivo Contrato Administrativo.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

A fim de delimitar o objeto do presente parecer, imprescindível que se realize,

ao menos, uma sucinta digressão em relação ao ato administrativo de homologação do

processo licitatório.

Reza o artigo 43, VI, da Lei 8.666/93 que cabe à autoridade competente

deliberar quanto à homologação da licitação. Marçal Justen Filho, em sua abalizada

doutrina, ensina que:

Ahomologação envolve duas ordens de considerações, uma no plano da legalidade,
outra no plano da conveniência, e, didaticamente, passa a explicar, in verbis:
Preliminarmente, examinam-se os atos praticados para verificar sua conformidade
com a lei e o edital. Tratando-se de um juízo de legalidade, a autoridade não dispõe
de competência discricionária. Verificando ter ocorrido nulidade, deverá adotar as
providências adequadas a eliminar o defeito. A autoridade superior não pode
substituirse à Comissão, praticando atos em nome próprio, substitutivos daqueles
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viciados. A decretação da nulidade deverá ser proporcional à natureza e à extensão

do vício. Apurando vício na classificação das propostas, a autoridade superior não

poderá decretar a nulidade de toda a licitação. Será reaberta a oportunidade para a

Comissão efetivar nova classificação. Concluindo pela validade dos atos integrantes

do procedimento licitatório, a autoridade superior efetivará juízo de conveniência

acerca da licitação. A extensão do juízo de conveniência contido na homologação

depende do conceito que se adote para adjudicação [...l. Se reconhecer a validade
dos atos praticados e a conveniência da licitação, a autoridade superior deverá
homologar o resultado. A homologação possui eficácia declaratória enquanto
confirma a validade de todos os atos praticados no curso da licitação. Possui
eficácia constitutiva enquanto proclama a conveniência da licitação e exaure a
competência discricionária sobre esse tema (Comentários à Lei de Licitações e
Contratos Administrativos. sa Ed. São Paulo: Dialética, 2000. p. 440).

Nomesmo sentido, Lucas Rocha Furtado assevera que:

A homologação corresponde à manifestação de concordância da autoridade,
competente para assinar o contrato, com os atos até então praticados pela
comissão. Essa concordância se refere a dois aspectos: à legalidade dos atos
praticados pela comissão e à conveniência de ser mantida a licitação. (Curso de
Licitações e Contratos Administrativos. 2a Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.
276).

Assim, cumpre destacar que o presente parecer VIsara ao exame da

conformidade dos atos praticados com a lei e o edital, levando-se em consideração, caso

constatada alguma irregularidade, a natureza e extensão do vício quando for recomendada

a homologação, o saneamento de algum ato, bem como a eventual anulação do certame.

Dessa forma, concluindo-se pela homologação do certame, esse parecer restringir-se-á tão

somente ao plano da legalidade, cabendo à autoridade competente deliberar acerca da

conveniência da licitação.

Além do mais, no mérito não há muito o que se comentar. Em apertada

síntese, o processo licitatório ora analisado, encontra-se em perfeita consonância com os

mandamentos legais, estando apto a produzir seus efeitos legais e jurídicos. Todo o

procedimento fora conduzido observando integralmente a legislação pertinente, conforme o

mandamento da própria Constituiçâo da República.

3.CONCLUSÃO

Diante do exposto, sou a favor da adjudicaçâo e da homologação deste

processo licitatório na modalidade PREGÃOPRESENCIAL,por inexistir óbices jurídicos.

til



Nesse ínterim, ressalto que o certame se encontra apto a produzir seus legais efeitos,

podendo ser adjudicado e homologado pela autoridade superior.

Porém, destaco que este esse parecer restringir-se-à 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 IguaçujPR, 22 de abril de 2019.

Advogado - OAB/PR 57.459



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

RlJA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇAO

PREGAo PRESENCIAL N° 002/2019

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 nO002/2019, o qual teve seu objeto adjudicado aos
seguintes vencedores:

EMPRESA LOTE VALOR TOTAL
LOTE R$:

RODRIGO CASAGRANDE 01 42.500,00
ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME 02 6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019: R$
48.500,00 (quarenta e oito mil e quinhentos reais).

Quedas do Iguaçu, 22 de abril de 2019.

ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara
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Quarta -Feira, 24 de Abril de 2019

Diário Oficial Eletrônico do Município de

Ouedas do Iguaçu
Lei n? 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VIII - Edição N' 1797 Página 2 1002

LEGISLATIVO

LICITAÇÕES
AVISODERESULTADOEADJUDICAÇÃO -REF.:PREGÃOPRESENCIALN°001/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidades de
GasolinaComum, para abastecimentojunto a bomba, de Filtros de ar, Filtros de Óleo e
Palhetas Limpador de Para-brisa,todos para uso dos velculos pertencentesa Câmara
Municipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se públicoo resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
o(s) vencedor(es)pelo critériomenorpreço por item:
LOTE EMPRESA VALORTOTALLOTER$

1 GELMAR JOÃo CHMIEL 162.050,00

2 GELMARJOÃOCHMIEL 456,00

3 GELMAR JOÃo CHMIEL 324,00

4 GELMARJOÃO CHMIEl 1.040,00

5 GELMAR JOÃo CHMIEL 130.00

6 GELMAR JOÃO CHMIEL 190,00

7 GELMAR JOÃO CHMIEL 128,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00(centoe sessentae quatromil, trezentos e dezoito reais).
Quedasdo Iguaçu, 17de abril de 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

AVISODERESULTADOEADJUDICAÇÃO- REF.:PREGÃOPRESENCIALN°002/2019

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o
fornecimentode formaparcelada,em conformidadecoma efetiva necessidadesde Papel
A4 e plásticopara plastificação.
Em cumprimentoao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultadoe adjudicaçãoda licitaçãoem epigrafe, apresentando
0(5) vencedor(es)pelo critériomenorpreçopor lote:

ILDA TEREZINHA CIBULSKI ME

VALOR TOTAL LOTE R$:
EMPRESA

RODRIGO CASAGRANDE
42.500.00
6.000,00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00212019: R$
48.500,00(quarentae oito mil e quinhentosreais).
Quedasdo Iguaçu, 17de abril de 2019.
APARECIDOPEREIRADOSSANTOS- Pregoeiro

TERMODE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN° 001/2019
Ccxf29842C

Eu,ELEANDRODASILVA,PresidentedaCâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do Pregão
PresencialnO001/2019,o qual teve seu objeto adjudicadoaos seguintesvencedores:

LOTE EMPRESA
VALOR TOTAL LOTE R$

1 GELMARJOÃOCHMIEL 162.050,00

2 GELMAR JOÃO CHMIEL 456.00

3 GELMAR JOÃo CHMIEL 324.00

4 GElMAR JOÃOCHM1EL 1.040,00

5 GELMAR JOÃo CHMIEL
130,00

6 GELMAR JOÃo CHMIEL 190.00

7 GELMAR JOÃO CHM lEL 128.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019: R$
164.318,00(centoe sessentae quatromil, trezentos e dezoito reais).
Quedasdo Iguaçu,22 de abril de 2019,
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara

TERMODEHOMOLOGAÇÃO- PREGÃOPRESENCIALN° 002/2019

Eu,ELEANDRODASILVA,PresidentedaCâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGOo resultado do Pregão
PresencialnO002/2019,o qual teve seu objeto adjudicadoaos seguintesvencedores:

ILDATEREZINHACIBULSKIME

VALOR TOTAL LOTE R$:
EMPRESA

RODRIGO CASAGRANDE
42.500,00

6.000.00

VALOR TOTAL DOS GASTOS COM O PREGÃO PRESENCIAL N° 00212019: R$
48.500,00(quarentae oito mil e quinhentosreais).
Quedasdo Iguaçu,22 de abril de 2019.
ELEANDRODASILVA- Presidenteda Câmara

Cod296423
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FON E: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO003/2019/CMVQI Pregão Presencial nO002/2019/CMVQI de 28/03/2019.

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a EmpresaRODRIGO CASAGRANDE -
ME.

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

CONTRATADA: RODRIGO CASAGRANDE - ME, pessoajurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF
sob o nO08.710.164/0001-14, com sede na Rua Quiri, 1238, centro, Cep: 85460-000,
Município de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, neste ato devidamente representada
por seu representante legal, Rodrigo Casagrande, portador da Cédula de Identidade
sob Rg nO8.514.278-0/SSP-PRe inscrito no CPF/MFsob nO049.421.899-18, residente e
domiciliado na Rua Taquara, 155, centro, Cep: 85460-000, Município de Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei Federal nO
8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o presente Contrato em decorrência
da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI, mediante as
seguintes cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Papel A4, 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 nO002/2019/CMVQI, sendo:

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

Papel branco, tamanho
1 250 Cx. A4, 210x297mm 75g/m2, Inter PaperRino 170,00 42.500,00

caixa com 5.000 folhas.

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

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

CLÁUSULA SEGUNDA.
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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 IGUAÇU PARANÁ

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às partes em
todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial n° 002/2019/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 42.500,00 (quarenta e dois
mil e quinhentos reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento does)objeto(s) ora contratados,
conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela
CONTRATADA.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da pres~c ..~nntt~~atação,correrão a cont.,ade recursos financeiros provenientes do
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FON E: (46) 3532-1172

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

d} Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e} Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado CONTRATANTE.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

o presente instrumento contratual rege-se pelas disposiçõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de 21 de
junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de
Defesado Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no 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.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNP,JlMF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura,

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, 29 de abril de 2019.

Presidente
Contratante
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CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO004/2019/CMVQI Pregão Presencial nO002/2019/CMVQI de 28/03/2019.

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

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

CONTRATADA: ILDA TEREZINHA CIBULSKI , pessoajurídica de direito privado, inscritano CNPJ/MFsobo
nO 18.468.866/0001-97,com sede na Rua Juazeiro, nO 1186, centro, Cep: 85.460-000,
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,neste ato devidamenterepresentadapor
seu representantelegal, Ivete Aparecida lakubowski, portadorada Cédulade Identidade
sob RgnO8.219.422-3/SSP-PR,e do CPF/MFsob nO022.720.499-90,residentee domiciliada
na RuaQuiri, nO629, Centro, Cep: 85.460-000,Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo
Paraná, estando as partes sujeitas às normas da Lei nO 8.666/93 e suas alterações
subseqüentes,ajustamo presenteContratode Fornecimentoem decorrênciada Licitaçãona
ModalidadePregão Presencial nO002/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas
e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a
efetiva necessidadesde Plástico para plastificação, em conformidade com as condições contidas na proposta
apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I é demais documentos e
condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial nO002/2019/CMVQI, sendo:

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

Bonina de plástico em
polietileno para
plastificação, superflcie

2 150 Unido lisa, acabamento PROLAN 40,00 6.000,00
brilhante, tamanho RG,
11,5cmx005mm, bonina
com 60 metros.

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

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

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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

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 002/2019/CMVQI,
juntamente com seus anexos, documentaçãoe a proposta apresentada pela CONTRATADA.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a
preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento do(s) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na
Cláusula Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

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

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesasdecorrentes da presente contrat~~~,.~r.rerãoa conta de.:~r7U: rna~os provenientesdo
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-" _ J



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNP.J/MF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão
empenhadase pagas através da seguinte DotaçãoOrçamentária:

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

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

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

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

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

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

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 002/2019/CMVQI e no presente
Contrato;

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

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado CONTRATANTE.
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CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

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

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia útil
seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃO E DO FORO.

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

Quedasdo Iguaçu, 29 de abril de 2019.

Representante Legal
Contratada
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CPF:961.100.589-04
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO N°: 002/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Gelmar JoãoChmiel
OBJETO:O presenteinstrumentotemporobjetivoo fomecimentodeforma parcelada.em
conformidadecoma efetivanecessidadesde GasolinaComum,paraabastecimentojunto
a bomba, de Filtros de ar, Filtrosde Óleoe PalhetasLimpadorde Para-brisa,todos para
uso dos veiculos pertencentesa CâmaraMunicipaldeVereadoresdeQuedasdo Iguaçu,
Estadodo Paraná,em conformidadecomas condiçõescontidasnapropostaapresentada
pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos e
condiçõesconstantese licitadastravésdo PregãoPresencialnO001/2019/CMVQI.
LOTES:01,02,03,04,05,06 e 07.
VALOR:R$164.318,00 (centoe sessentae quatromil, trezentose dezoito reais)
VIGr;NCIA: 31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019.

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO N°: 003/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipaldeQuedasdo Iguaçu
CONTRATADA:RodrigoCasagrande-ME
OBJETO: O presente instrumentotem por objetivo o fomecimento de forma parcelada,
em conformidade com a efetiva necessidades de Papel A4, em conformidade com
as condições contidas na proposta apresentada pela CONTRATADA,no Termo de
Referência- ANEXO I e demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravésdo
PregãoPresencialnO002/2019/CMVQI.
LOTE: 01.
VALOR:R$42.500,00 (quarentae dois mil e quinhentosreais).
VIGÊNCIA:31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO - CONTRATO N°: 004/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Ilda TerezinhaCibulski
OBJETO:O presenteinstrumentotemporobjetivoo fornecimentode forma parcelada,em
conformidadecoma efetivanecessidadesde Plásticoparaplastificação,emconformidade
com as condições contidas na propostaapresentadapela CONTRATADA,no Termode
Referência-ANEXO I é demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravés do
Pregão PresencialnO002/2019/CMVQI.
LOTE: 02.
VALOR:R$6.000,00 (seismil reais).
VIGÊNCIA:31/12/2019
DATAASSINATURA:29/04/2019
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