
Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: santolin@wln.com.br

À
Câmara Municipal de Quedas do IguaçulPR.
Rua das Palmeiras, 1254
Quedas do Iguaçu/Pr.
Pregão Presencial 005/2019
Comissão de Licitações:

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019/CMVQI

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nO

73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, na cidade de Dois
Vizinhos, Estado do Paraná, declara, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar

de licitação em qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, direta ou indireta,
Federal, Estadual ou Municipal.

Declara, 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.

Dois Vizinhos, 16 de dezembro de 2019.

_",
ff3.334.47610~M.32i
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Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: santolin@wln.com.br

À
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu/PR.
Rua das Palmeiras, 1254
Quedas do Iguaçu/Pr.
Pregão Presencial 005/2019
Comissão de Licitações:

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019/CMVQI

Centro Oeste Comercio de Moveis e Equipamentos Ltda., inscrita no CNPJ/MF nO

73.334.476/0001-32, sediada na Rua Prudente de Moraes, 855, centro, na cidade de Dois

Vizinhos, Estado do Paraná, 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 notumo, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos
executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

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

\

\73.334.47610001 -32,
COtAERC\ODE

CEN1ROOES1E~EN10S L1D~· ME
M6VE\S E EQU\P~

55 CENTRO
TEDEMORAIS,8 f.

RUf>.PRUDENCE? 85660-000 PAR,I>.N.t..

~S VIZINHOS ...-'

Dois Vizinhos, 16 de dezembro de 2019.

Avelino Andretta S nt .. - Procurador
RG 958.063/PR CP 56.316.309-82
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1510712019 hltpsJlauldigital.azevedobaSlos.nolbrlhomelcomprovantel92721707181724300346

REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASft..
ESTADO DA PARAisA

CARTóRIo AZEV!OO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTROCML DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DECASAMeNTOS. INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÃO PESSOA

Av. Epitâào Pessoa, 1145 Baín'o dos Estados 58030-00, JoAo Pessoa PS
TeI.:(83) 3244-5404 I Fax: (83) 3244-5484

httpJ/www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartono@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇODEAUTENTICAÇÃO DIGITAL
---_--,-_----------------

o Bel. VâIberAzevêdo de Miranda Cavalcanti,Oficial do PrimeiroRegistro Civil de NasOmentos e Óbitos e Privativode Casamen1Ds, Interdiçõese
Tutelascom alribuiçlio de autenticar e reconhecerfirmas da Comarcade J~ PessoaCapital do Estado da Paraiba, em virtude de Lei, etc...

DEClARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individuaknenteem cada Código deAutentícaçltoDigital' ou na
referidasequência, foi autenticadosde acordo com as legislações e nonnasvigentes".

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de lodos os atasoriundos dos respec!lYos serviçosde NOIas e Registros do
Estadoda Paraiba,a COITegedoriaGeralde Jus1içaeditouo Provimento CGJPBN" 00312014. determinandoa inserçãode um códigoem todosos
atas notoriaís e registrais, assim, cada Selo Digital de FiscaIizaçlto ExIrajudiciaI confém um código ÚIIico (por exemplo: Selo DIfIIta/: ABC12:u5-
X1)(2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventiapode ser confirmadae yerificadatantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunalde Justiçado Estadoda Paraiba,endereçohttp://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digilall

A autenticaçãodigital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIOOE
MÓVEIS E EQUIPAMENTO·S tinha posse de um documenlD com as mesmas caracterlsticas que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo
da empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MóVEIS E EQUIPAMENTOS a responsabilidade, ÚIIica e exclusiva, pela ídoneídade do documen1D
apresentadoa es1e Cartório.

Esta DEClARAÇÃO foi emilida em 151071201915:24:24 (hora local) através do sistema de autenticaçaodigital do cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com Q Arf. 1°, 10" e seus §§ l' e 2" da MP 2200I2001, como também, o documento eIetrõníco autenticado çontendo o Certificado Digital do
titular do Cartório AzevédoBastos, poderá ser soIiátado diretamente a empresaCENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
ou ao Cartório pelo endereçode e-mailautentica@azevedobaslos.notbr

Para informações mais detalhadas deste ;m, acesse Q site ~ e informe o Có<IIgo de Consulta desta
DecIa.ração.

Códigod. Consulta desta Oeclaraçic): 1032018

A consutta desta OecIaraçllo estará disponivel em nosso site até 151071202015:12:47 (hora locaf).

'Código de Auwntleaçio Digitai: 92721707181724300346-1 a 92721707181724300346-8
'leglslações~: lei Federal 0° 8.935194,lei Federal nO 10,406/2002,Medida Provisória 00 220012001, Lei Federal 00 13.10512015,lei
Estadualri' 8.72112008, Lei Estadual0·10.13212013e ProvimentoCGJW 00312014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

OOOO5bld734fd94I057f2d69fe6bc05bd7cd1b57t22ced37fee739abb5a5be617dda365dcf2fbd46466bd5b865ee3c9454baf7f8288c87badf512d1b62baa
lc3d2f1a3e8db84bc3416a486571683e06f
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• 04/12/2019 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADE ABERTURA
CADASTRAL 09/09/1993

NUMERO DE INSCRlÇ O
73.334.476/0001-32
MATRIZ

NOME EMPRESARiAl
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO(NOME DE FANTASIA)
CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS

CODIGO E DESCRlÇ O DA ATIVlDADE ECON ICA PRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis

CODlGO E DESCRIÇ oDAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUND IAS
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletroclomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados,
mercearias e armazéns

CODlGO E DESCRI o DA NATUREZA JURIDlCA
206-2 - Sociedade Em resária Limitada ICOMPLEMENTOLOGRADOURO
R PRUDENTE DE MORAIS

IMUNldPlo
DOIS VIZINHOS

IBAIRRO/DISTRITO
CENTRO NORTE

CEP
85.660-000 ITELEFONE

(46) 3536-1575
ENDEREÇO ELETRONlCO

JUFI
l.!!L_j

ENTE FEDERATIVORESPONSAVEL (EFR)
*****

DATADA SITUAÇAO CADASTRAL
03/11/2005

SITUAÇAO CADASTRAL
ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAl

SITUAÇÃO ESPECIAL
••• ***.*

IDATADA SITUAÇAO ESPECIAL
.H •••••

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

Emitido no dia 04/12/2019 às 15:12:40 (data e hora de Brasília).

o
/

https:/Iwww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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ocle···Dois Vizinhos
do Sul, 130 ..Centro

Secretaria de Ad ......ini$tração Finanças
Departamento ·dé••Tributaçâoe Receita

o Município de Dois ViziIlbQ~,conforme protocolo n" 58315/2017 de27/03/2017
concede alvará de licençapara localizaçãoa:

Nome: CENTRO OESTE ..CO~CIº.DJ::.MQ'YE.lS E EQUIPAMENTOSLIDA- .1v1E
CNPJ/CPF: 73334.476/0001-32 Inscrição:9679

Localização:
RUA PRUDENTE DJ3 MORAIS, 8$$ ~ ~ONA NOR.TE- CENTRO CEP 85.660-000
DOIS VIZINHOS -. PR

Atividades:
4754-7/01 - Comércio varejista de móveis.
4712 -1/00 - Comércio varejista demercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios· minítnercados,
mercearias e armazéns.
4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo.
4759-8/01 • Comércio varejista de artigos de tapeç.aria, co.rtinas e persianas.
4759-8/99 - Comércio varejista de outros artigos de USO doméstico não especificados anteriormente.
4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria.
4763.(i102 - Comércio varejista de artigoSe8pl()rDvos.
4772-5/00 - COlnét1::io'van~ista1
4789-0105 ~Co[nérc~io
4751-2/0J -Cor:nérc:io

Observações:
1- A validade deste ~ ~tá condicionado .vaIi~e daLicenç.ada VjgilânciaSanitária.
2- Será exigida renovação dá licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atiVi~ ~()(ijp.caçõe$ nas características
do estabelecimento ou transferênci.a de local.
3- Nos casos de alterações tais como: encemlme;llto.mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, etc, o
contribuinte será obrigado a do prazo lllájimo de 30 (trinta) dias,
4-
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, 26/04/2019 https:llautdigital.azevedobastos.not.brlhome/comprovante/92722504191001040277

REPÚBUCA FEDERATIVADO BRASIL
ESTADODA PARAfBA

CARTÓRIO AZEV~DO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVODE CASAMENTOS, INTERDiÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE
JOÁOPESSOA

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

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

DECLARAÇÃO DE SERViÇO DE AUTEN11CAÇÃO DIGITAL

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

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

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurldica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do
Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os
atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12~
X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário
através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço http://corregedoria.tjpb.jus.brlselo-digitall

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

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 26/04/2019 09:59:50 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001,como também, o documento eletrãnico autenticado contendo o Certificado Digital do
titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site h!y;!s:lIautdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta desta
Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1231420

A consulta desta Declaração estará disponrvel em nosso site até 25/0412020 10:04:56 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 92722504191001040277-1 a 92722504191001040277-2
'Legislações Vigentes: lei Federal nO8.935/94, lei Federal n° 10.40612002,Medida Provisória nO2200/2001, lei Federal n° 13.105/2015, lei
Estadual nO8.72112008,lei Estadual nO10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b511e0433f2a4925116ae38e46a4ce4f9b1a05d9672c77dfbcft29beee8bcb7bb54baf7f8288c87badtSf2dfb62baa
1c3b512c1c6bb29ce61d596a38ac71af876
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14/1212019 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 73.334.476/0001-32
Razão Social:CENTRO OESTECOMERCIODEMOVEISEEQUIPAMENTOSLTDAME
Endereço: RUAPRUDENTEDEMORAIS855 / CENTRONORTE/ DOISVIZINHOS/ PR

/85660-000

A Caixa EconômicaFederal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempode Servico - FGTS.

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

Validade:05/12/2019 a 03/01/2020

Certificação Número: 2019120504264157827170

Informação obtida em 14/12/201909:55:01

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

o
/

https:llconsulta-crf.caixa. gov.br/consultacrf/pages/impressao.jsf 1/1





04/1212019 Certidão

Município de Dois Vizinhos - PR
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃOE FINANÇAS
DEPARTAMENTODE TRIBUTAÇÃO E RECEITA

NEGATIVA
CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATANÃO EXISTE DÉBITO TRIBUTÁRIO VENCIDO RELATIVO A
EMPRESA COM A LOCALIZAÇÃO DESCRITA ABAIXO, TAMPOUCO DÉBITOS EM EXECUÇÃO FISCAL.

Dois Vizinhos, 22 de Novembro de 2019 - Validaaté:20/02/2020

NEGATIVAN°: 21826/2019 CODIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTM4XUFFH2ZZX98S9QS

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

INSCRIçÃO EMPRESA CNPJ/CPF INSCRIçÃO ESTADUAL ALVARA

9679 73.334.476/0001-32 3230224616 466
ENDEREÇO

RUA PRUDENTE DE MORAIS, 855 - ZONA NORTE - CENTRO CEP: 85660000Dois Vizinhos - PR
CNAE/ ATIVIDADES

Comércio varejista de móveis, Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos
~limentícios- minimercados, mercearias e armazéns, Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio varejista de
~utros artigos de uso doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de artigos de papelaria, Comércio
[varejista de artigos esportivos, Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,
iComércio varejista de produtos saneantes domissanitários, Comércio varejista especializado de equipamentos e
~uprimentosde informática

IMPORTAl\'TE:
1 FICA RESSAL\:WO o DIREITO DA FAZENDA MUl\.'lClPAL COBR'IR DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO PERiODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO
2. A PRESENTE CERTIDÃO PODE SER VERIFICADA SUA AUTENTICIDADE NO SITE AItp:!/www.doiwi ..... pr.II...\br ITEM PORTAL DA TRANSPAImNClA, opÇAo 'VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO'

F..nitido por: ..-:..-:Eqnipluno PnbIico Web >:>

«:>

177.155.126.163: 7575/esportallstmcertidao. view.logic?idCertidao=25975 111
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N° 020842509-57

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 73.334.476/0001-32
Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

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 19/02/2020 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de 1
Emitido via Inlemel Pública (22/1012019 15:28:17)
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24/06/2019 Certidão Internet

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

CERTIDÃO

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

CERTIDÃONEGATIVADE DÉBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: CENTROOESTE - COMERCIODE MOVEISE EQUIPAMENTOSLTDA
CNPJ: 73.334.476/0001-32

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

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçõessociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art, 11da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidãoemitida gratuitamentecombase na PortariaConjuntaRFB/PGFNn° 1.751, de 2/10/2014.
Emitidaàs 16:48:26do dia 24/06/2019<hora e data de Brasília>.
Válida até 21/12/2019.
Códigode controle da certidão: E8B7.7974.2397.9D1A
Qualquer rasura ou emenda invalidaráeste documento.

NovaConsulta

v

/ ../

servicos.receita.fazenda.gov.brlservicos/certidao/CNDCOnjUntalnterJEmíteCertidaolnte~?ni=73334476000132&passagens=1 &tipo=1
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PODER JUDICIÁRIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 73.334.476/0001-32

Certidão nO: 174538437/2019
Expedição: 24/06/2019, às 16:45:31
Validade: 20/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

73.334.476/0001-32, 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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REPUBLICA FEDERATIVA 00 BRASIL [Ce-ofTIOAO 'I
CARTÓRIODiSTRIBUIDORE ANEXOS I' ~

CNPJ '10 03 892 369>OCC',44 ' FONE 48) 3536·1929 , I 4 263'; D~ I,
A-.. ~,Batnche!1o Yec"'\tagr.a ~ - Does "VIZ1(1tI:os- pq '{! f=~S ~,'OJ
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I 'G"""'lndvsinà" Corntiõ,,,di.Mc~e;s"
: 1eMIti EletrOtlomésbcos troa
; 'l~glg~:~~.~";I,!,e .s..!'~,~.tda ",'""",
1 ~91<'(16,l!ahnealndústn3 de Móveis ltda

G9''J3!0¬ 
U9/03"-06
14iü3i06
14,)JID6
ls~ó'3ikj

,dh 15;tO~3iO~;
:;<t" 15iO~1/06

15/0:l'()f,
17í03f06
)6jCl3!~5

;ÚrJSf06
12106/06
25/6'2006
25~j?_G.06_,
':i7'2006
20í7i20G6

Protesto de THulos
Pr'Qtesto de Títüíos
~"r'olesto"de-Yituio6'-
~);~Ires!õde'fiú';lCs i ~92ÚJ6 :'Italtnea l"ii&Stiia~de-"M'6-ve;s'Liia
Protesto de Títulos 1287/\)6 ;Galin I,n'd '<cõm~1'óvels-Êi'êtfOdOmeshços Lt~ja
p'olêSto éte"'Titúic~'- >. 'i iáiúô6 Mó~ê"JStâr,afo"StA '"
P~oteSto-deTitlJlcs 1 2.04,'06·~iaiter~ilndu~tnae'Cõir1érc;ode"Móve'~Ltca
Prúte!úo de~Tlt\~IOS 1656/06 Gal'n lnd -Com ~,,~OVt:!IS-EietrOoomestlCQS Uda
P'ot~S!Ode Titules . -1' 7Ó4:Ó6~MC'IeiSCar-raro'siÃ' -,"-"

Pr()te~tà'cle T-itulos .. , 'i:72Sk~~3,(3júr(l :nd' 'Com" MOve;s-EletrOdoméSucos llda
Protesto de Tit\JiO$ " 2 i2ih)6- ;'(;iaiin ~n'd'_'êom"Move;iEjetrô<j"õmésiirj)~ l..wa
Protesta de 'fltutos ,) "44/00 r~ó~«:~i$Cariaro'-SjA
Protesto de Tltulos 3'iô~úé~'I-rldusú:a e·t"õm'é-rCiõ-de"M6verS··Heiin"l.~da

Protesto de"iituics
P~ot-estode nhdos
Protesto de Titulos
PÚ:ltastode T'iIHios
Protesto de Titulos
Pro1""'todê 1li",íos'
F;fr:ô'iesia'de"'lH~los
Prote.stO' d'e'"f it'uios
'P;6l~to de :fitulús
Prolesto de Titwlos
Protesto de 'fitu"k>s
P~'otestode titules
Protesto de Ti~IJlos
p, Olestô de T ItiJIO;S
Protesto de ntulos
Protesta de Tltulos

PII'tes;-ô"(je'iiiu"lOs
Protesto de· Titulos
PT'JteS!~_~,~,Títu.l9s
Protesto de Titulos

" ~. rÓ~;06 'Gaz,n Ind 'C-om- lVIóvels E1etrodOmé'stlcosLUJ"
, 85iiD6 'Gaz/TIt~o ·Com.MÓveiSEletrOdOmésúcos l,t'da
i ,$52/06 ~GazlnIn~i'Com:Move!S--ETatiodofn-êsi;éos ltda

. 1.~~4!?61.~óvei~: C,...r~~::~-'~~~._~"., ,, _'_'''<",,"'~

i 9'15/00 :Gazln Ind Com. MóveiS EletrodomestiCo!i Ue:la
1"§5g;:·Ofr·:·G~1l!'ri·"'!;1d':"C·o'm"·'MóVeit.-ETettodoméstlCOS

o ., 1~(Ú&f3 "IÚ31;.r~m'J f)'liÚstf,à dê' 'MÓveis' Ltda
; ~,993,'06 'ilâh~e',l'indústr;ã"éie'~M6-ve;'s'G;ia
"2 '04'~;;OO 'Úa2ln in'lj' GeuTI"_M6vels-Eiéúodomést~.:osUdó
,2"110.'06 'Gazl;l !1'>d. 'Com" MÓveiS E-!fitrOdôméSÚcos L.h1a
2 11";;'06 ~M6~>,e;s-"CMarõ'S;Â' - "--- _._~---_."..._-
'i42Ç06 'Cd.ll'1 inij "éoITI '-1o\iels Eletrodomesttc;o5 L~jd
2 550! 06 "lt3hnea !nd~'s1riaee-M6ve;s --Ud'a' .
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2 6"?8'06 'Iiallnealndú'sirjã-de-Móve'is Lida
2679/06 'Gaz:n Ind"Com '~''-Óve'is'E-!etrOd()rTlêstlCos:_,t:.l~~

';i2fi5:kJ6"'Óalrroin'd--c"õm-'Mó:;e",s"E'iêirOdom'ési,c()s Ltja
'_'4-0~:Úb6' 'G-a~ln h,d ·Com--ijôVeis--EIetrOóom'éstK.OSLtda:
4~?.s~.'06,Müefle' E,!t':.~_O_rl1~SI~<ô"JLS0.__e~,

P'otestcde TIi~IQS . 4 534.'\)6 .Mlieilfrl F ogõ~!'.htd.a. ~" ", _ ,
PrOlesto d~ _T_it~! 4_S.~?j:()6..)rldu'?t~la~"Ç2~_~rc,i9.:,~.~~I~.Henn Ltd~
P(,?l,~~!,?~~,I_j_t!:i_~~
PrOiesto ~t!'.Titutos
PfQt!l:stode Tltutos
P,rS~},~~~:9..t?_~.I.~!~9~
Pfo,t~tr~,,~~,!,j,!~.()!:1,'o

5 i)~!..T_iQ?)~lIe1J~1Ej!!!"~,~~Stlcq_6 Si_~_.,,~
5 i) !8100 M(jeller EletrodoméstiCos S/A

i 5O!~~U06·.~;,~!l~~''f-~g~ii'~~'~'---.-----,,-
~.6ib;'06 i.~lI~!I~r,E~!~.C!,f!~~l!~ICg_S~.~ __
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CERTIFICO mais, que revendo !leste cartóno. constatei e n,á,,;
q~jalQuer outra dIstribUição de açôes "'leis. cnmlnalS, ação fiscal. pedIdo de RecuD€-raçâo!

t3!é~_c;!€t__ou.E_,?~I~?~~~!a.açóes dj~~~~.~~~"~g!~'p!c~Çi~~_ç~!!!!.f!~!: bem camo'

~.i;";'e( .j,st~tbulçâo~~~; para pt'"otesto ou cartas Pfecatônas Oriundas OE '~;!ras :orr'õ
] -"'13 'l ...a!quer açáo ocssessóoa dlstnbuído contra a pessoa supra rnercc"'"a-ja ,"":,:;:;..;-.
~",·,pleendldoentre 1°de Julho de' _970até a presente data-

CERTIFICO ainda, 1ambem a pedido verbal da ç "-Ce »teresse :

neste cartono ne:@constatei e não encontrei qualquer distnbuiçâo de acões de-Recut.v-.

que seja parte a empresa acima mencIonada·

Distribuidor I AUXiliarJuramentada coníeri. dato e ass.no
Dada e passada nesta Cidade e Comarca de Do-s l/!llnhos

aos oois dias cjomês ,dedElZernl:)rodo ano de dOIS 'mi e dezenove (02/122019:

lsxrl fi71p·rlbzO

o REFERIDO E VERDADE E DOU Ft: Eu ii
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REPÚBLICA FEDERATIVADO BRASIL

CADASTRONACIONAL DA PESSOAJURIDICA

NÚMERODE INSCRiÇÃO
73.334.476/0001-32
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA
CADASTRAL 09/09/1993

NOMEEMPRESARIAL
CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA

TíTULODO ESTABELECIMENTO(NOMEDE FANTASIA)
CENTRO OESTE MOVEIS E MAQUINAS

CÓDIGOE DESCRiÇÃODAATIVIDADEECONOMICAPRINCIPAL
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis (Não dispensada *)

CÓDIGOE DESCRiÇÃODASATIVIDAOE$ECQN MICASSECUNDARIAS
47.53-9-00 _Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vfdeo (Não dispensada *)
47.51-2-01 _Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática (Não dispensada *)
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos (Não dispensada *)
47.72-5-00 _Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal (Não dispensada *)
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitãrlos (Não dispensada *)
47.59-8-99 _Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente (Não
dispensada *)
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas (Não dispensada *)
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria (Não dispensada *)
47.12-1-00 _Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominãncla de produtos allmentfclos - mlnlmercados,
mercearias e armazéns (Não dispensada *)

CÓDIGOEDESCRIÇAo DANATUREZAJUR DICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

~
~

I COMPLEMENTO
-***-*I lOGRADOURO

R PRUDENTE DE MORAIS

I MUNIClplO
DOIS VIZINHOSICEP

85.660-000
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO NORTE

ITELEFONE
(46) 3536-1575I ENDEREÇOElETRONICO

ENTEFEDERATIVORESPONSÁVEL(EFR)

DATADA SITUAÇAOCADASTRAL
03/11/2005I SITUAÇÃOCADASTRAL

ATIVA

I MOTIVODESITUAÇÃOCADASTRAL

I~ SITUAÇÃOESPECIALI SITUAÇÃOESPECIAL
.*******

(") A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM n° 51. de 11 de
junho de 2019. ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer
responsabilidade quanto às atividadas dispensadas.

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

Emitido no dia 19/12/2019 às 11:11 :50 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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• Governo do Estado do Paraná
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 73.334.476/0001-32

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 09:20:01 do dia 22/11/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/05/2020.
Código de controle da certidão: 25A6.E412.581F.D660
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

//
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 73.334.476/0001-32

Certidão nO: 174538437/2019
Expedição: 24/06/2019, às 16:45:31
Validade: 20/12/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que CENTRO OESTE - COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

73.334.476/0001-32, 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
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

)/~
:/
/
i

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

/

/1/ e
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JBELETRO

À CÂMARAMUNICIPALDEQUEDASDO IGUAÇU- PR

ANEXO IV

PROCESSOADMINISTRATIVON°006/2019
PREGÃOPRESENCIALN° 005/2019

DECLARAÇÃODE INEXIST~NCIADE FATO IMPEDITIVOPARA LICITAR

JHONATAN BAGATOLl EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nO22.992.632/0001-
11, sediada na Av. Juscelino K. de Oliveira, n0117- sala 02, bairro Seminário,
na cidade de Taió, Estado Santa Catarina, 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 nO8.666/93.

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

Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dúvidas e demais
questionamentos: jbeletro01@gmail.com.
E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e dúvidas
sobre documentações: liferline.comercialib@gmail.com.

TAIÓ SC, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.
'22.992.63210001-111

Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para que não ocorram
divergências.

JHONATAN BAGATOLl

AV JUSCELINO K. DE OLIVEIRA, 117- SALA02

L SEMINÁRIO - CEP 8919().OOO
TAIO-sc ..J

• .381.281.43 ~/"
'1aoras "t'll"tq Leg,,' dJ;:::. ~

e~ida Juscelino K. de Oliveira, n0117- Sala02, Seminário, Taió - SC,CEP~o-ooo, CNPJ:Cl
22.992.632/0001-11, I.M: 699826, I.E: 25.772.288-2, Telefone (47) 3562-1878 1(47) 8406- )'r'
79471 (47) 98406-8206, Banco do Brasil SA,Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9

E-mail paraenviodeAtase/ouContratos:liferline.comercialjb@gmail.com -
E-mail: jbeletTOO1@gmall.com .~





JBELETRO
À CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR

ANEXO V

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 006/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

JHONATAN BAGATOLl EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nO22.992.632/0001-
11, sediada na Av. Juscelino K. de Oliveira, n0117- sala 02, bairro Seminário,
na cidade de Taió, Estado Santa Catarina, 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.

Obs.: E-mail geral para envio de pedidos, dúvidas e demais
questionamentos: jbeletro01@gmail.com.
E-mail destinado somente ao envio de Atas, Contratos, Aditivos e dúvidas
sobre documentações: liferline.comercialib@gmail.com.

Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para que não ocorram
divergências.

~2.992.632/0001.11'(
!

JHONATAN BAGATOLITAIÓ SC, 19 DE DEZEMBRO DE 2019.

AV JUSCELINO K. DE OlIVEIRA. 117· SALA02
SEMINÁRIO· CEP 8mQ.OOO

TAlO· se ..J

venida Juscelino K.de Oliveira, n0117- Sala 02, Seminário, Taiá - SC,CEP89190-000, CNPJ:
22.992.632/0001-11,I.M: 699826, I.E:25.772.288-2, Telefone (47) 3562-18781 (47) 8406-
7947/ (47) 98406-8206, Banco do BrasilSA,Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9 ~

E-mailparaenviodeAtase/ouContratos:liferline.comercialib@gmail.com
E-mail:jbeletro01@gmail.com
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25/11/2019 Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,
Confira os dados de cadastro da Pessoa Jurídica e, existindo qualquer divergência, providencie junto à
Secretaria de Estado da Fazenda a sua atualização cadastral.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

CNPJ/CPF

22.992.632/0001-11 I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO ESTADUAL E
DE SITUAÇÃO CADASTRAL I Inicio Atividade com ICMS

31/08/2015

INSCRiÇÃO ESTADUAL

257.722.882 INOME EMPRESARIAL

JHONATAN BAGATOLl

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

J B ELETRICA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DA ATNlDADE ECONóMICA PRINCIPAL
4757100 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico,
exceto infonnática e comunicação

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONóMICAS SECUNDARIAS

4789005 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4649401 - Comércio atacadista de equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico
4661300 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças
4663000 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças
4741500 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
4742300 - Comércio varejista de material elétrico
4743100 - Comércio varejista de vidros
4744001 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos
4744005 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anterionnente
4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de infonnática
4752100 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
4753900 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
4754701 - Comércio varejista de móveis
4754702 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
4755501 - Comércio varejista de tecidos
4755503 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho
4756300 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
4759801 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
4759899 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anterionnente
4761001 - Comércio varejista de livros
4761002 - Comércio varejista de jornais e revistas
4761003 - Comércio varejista de artigos de papelaria
4762800 - Comércio varejista de discos, CDs, OVOs e fitas
4763601 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
4763602 - Comércio varejista de artigos esportivos
4763603 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios
4772500 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
4773300 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos
4781400 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
4782201 - Comércio varejista de calçados
3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
4642701 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança

CONTRIBUINTECREDENCIADOIDISPENSADO A EMITIR OS SEGUINTES DOCUMENTOS ELETRONICOS

- Credenciado a Emitir Nota Fiscal Eletrônica - NFe a partir de 31/0812015
***""* -

VICÓDIGO E DESCRiÇÃO DA NATUREZAJURíDICA

2135 -EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 1
I

LOGRADOURO j I INÚMERO I ICOMPLEMENTO /
L...:..;A:.:.V.::E::..;N;.:;ID::.:A~J~U;.;S;.;C:..:E::.:L=I::..;N~O:...:.:K~D:..:E;;_;;O~L;,;.IV,;.;E:;:.I;,;.RA.:;;,.:_-,,-1__ -J L...:..11.:..;7:"""_--lL..;;;S,;.;A:..:LA:....:...O:..:2=-- .,:-.,....- ---l

ICEP I IBAIRROIDISTRITO / / I IMUNICíPIO

1_8:...;9...1...90...-0...0...0 -'. SEMINARlO /; TAIÓL-~~_~_/~~ __ !:~, --l /i
/uSITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVO desde 31/08/2015 /
'""V

I
https://tributario.sef.sc.gov.brltax.NETltax.net.cadastro/result_sitcad.aspx?dat=025721
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INOME { RAZÃo SOCIAL

JHONATAN BAGATOLl ME

699826
IDATA DE ABERTURA

31/08/2015
CONTROLE DE EMISSÃO

65/2019
IPRAZO DE VALIDADE

28/02/2020

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A SECRETARIA DA FAZENDA, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA

CAD. ECONÓMICO

INOME FANTASIA {SOBRENOME

.J B ELETRO
LOGRADOURO

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA

ICEP
89.190-000

IIBAf{RO
SEMINARIO

IICOMPLEMENTO

ATIVIDADE PRINCIPAL

4757100 000000784 COMERCIOVAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS
ELETROELETRONICOS PARA USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E
COMUNICACAO

ATIVIDADE(s) SECUNDARlA(s)
000003351 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANÇA
000000739 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS EEQUIPAMENTOS PARA O USO INDUSTRIAL; PARTES E PECAS
000016327 - COMÉRCIO ATACADISTA DE MÃQUINAS, APARELHOS E EQUIPUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUÃRIO; PARTES E PEÇAS
000000663 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
000000780 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA
000000837 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
000000836 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DETAPECARIA, CORTINAS E PERSIANAS
000000788 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS
000000767 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
000000851 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS
000000787 - COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS E TRICICLOS; PEÇAS E ACESSORIOS
000000803 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
000000830 - COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS
000000772 - COMERCIOVAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
000000768 - COMERCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDs, OVOsE FITAS
000000719 - COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS
000000769 - COMERCIOVAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
000000770 - COMERCIOVAREJISTA DE LNROS
000000817 - COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL
000000691 - COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
000000783 - COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAIS HloRAULlCOS
000000720 - COMERCIOVAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO /7
000000827 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS /
000003361 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMEN.T.;//
000000774 - COMERCIOVAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS i •

000000831 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS "/
000000689 - COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA .
000003272 - COMERCIO VAREJISTA DE VIDROS ..'
000000785 - COf.4ERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETROOOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUOIO E VIOEO .
000003218 - COMERCIOVAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICACAO r">
000000850 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA I
000000795 - COMERCIOVAREJISTA DE INSTRUMENTOSMUSICAIS E ACESSORIOS ..
000000403 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E PARELHOS DE REFRIGERACAO EVENTILACAO PARA USOS INDUSTRIA
COMERCIAL.
960920802 - COMERCIOATACADISTA DE EQUIPAMENTOS LETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO

CPF{CNPJ

22.992.632/0001-11
RG {INSCRIÇAO ESTADUAL {CPF {CNPJ

CPF/CNPJ: 22.992.632/0001-11
CONTADOR {CONTABiliDADE RESPONSAvEL

CONTABILIDADE SANTA CRUZ

OBSERVAÇÃO:

O presente Alvará autoriza a exploração de negócios cortt6rm
acordo com a Legislação vigente.

ma descrito, enquando satisfazer a ~cias que legitimaram sua concessão, de





28106/2019 - 11 :21 :22

·eESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ
SECRETARIA DA FAZENDA

ALVARÁ DE liCENÇA PARA lOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO
A SECRETARIA DA FAZENDA, CONCEDE O PRESENTE ALVARÁ DE LICENÇA PARA

IICAD. ECONÓMICO

II 699826 IDATA DE ABERTURA

31/08/2015
rONTROLE DE EMISSÃO

65/2019
i IPRAZO DE VALIDADE

28/02/2020

INOME I RAZÃo SOCIAL

JHONATAN BAGATOLI ME

I
NOME FANTASIA I SOBRENOME

.J B ELETRO
Taió, 28 de junho de 2019
A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua autentiddade.
ID: CON1011-001-HTXMNKLY-153402112

EMITIDO VIA PORTAL

IMPORTANTE:
1) Qualquer alteração cadastral inerente a este Alvará, deverá ser comunicado em prazo inferior a 15 (quinze) dias, junto ao setor de Tributação da
Prefeitura e regulamentação do novo Alvará. MANTER

MANTER EM lOCAL VisíVEL AO PÚBLICO

2{_ I e'..
;/
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03/12/2019 Consulta Regularidade do Empregador

CAIXA
CAIXA ECONOMiC,A. FEDERAL

Certificado de Regularidade
doFGTS-CRF

Inscrição: 22.992.632/0001-11
Razão Social:JHONATAN BAGATOLI ME
Endereço: AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 117 SALA 02 / SEMINARIO / TAlO / SC /

89190-000

A CaixaEconômicaFederal,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 Garantiado Tempode Servico- FGTS.

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

Validade:25/11/2019 a 24/12/2019

Certificação Número: 2019112504134565493865

Informaçãoobtida em 03/12/2019 11:32:14

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

/

https:/Iconsulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consuItaEmpregador.jsf 1/1





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAIÓ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS N° 6499/2019

[ DADOS DO CONTRIBUINTE]

Nome/Razão: 1078356 - JHONATAN BAGATOLl ME
CNPJ/CPF: 22.992.632/0001-11
Endereço: AVENIDA JUSCELINOKUBITSCHEKDEOLIVEIRA, 117
Bairro: SEMINARIO
Complemento:SALA 02

Cidade: Taió - SC

[REQUERENTE]INome/Razão:
CNPJ/CPF:

[ FINALIDADE]

[OBSERVAÇÕES]

CERTIFICO, para os devidos fins, que em conformidade com as informações prestadas pelos órgãos competentes desf
Prefeitura, para o contribuinte acima identificado, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, Imobiliários 01

Mobiliários, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.
Em firmeza do que eu, , passei e digitei a presente certidão, que não apresentando rasuras, emendas ou entrelinhas, vai po
mim conferida, visada e assinada.
Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a período!
compreendidos nesta Certidão. Ressalva-se também o direito da Fazenda Municipal em exigir eventuais débitos de IS~
apurados na forma do CTM n° 033/98 artigo 95 e demais regulamentações pertinentes.
A presente Certidão é válida apenas para o contribuinte acima identificado, sem rasuras. Cópias desta somente terão validade
se conferidas com a original.
A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua autenticidade no site https://taio.atende.net.
Validade: 20/02/2020.

Taió/SC, 22/11/201

Emitidovia Portal

Avenida Luiz Bertoli, 44 - Centro - CEP: 89.190~00 - CNPJ: 82.765.488/0001-02

U)
/

Telefone: (47) 3562-8300 / Fax: (47) 3562-8300





ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):
CNPJ/CPF:

JHONATAN BAGATOLl
22.992.632/0001-11

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

DispositivoLegal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lein2 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lein
15.510/11.):

Leinll 3938/66, Art. 154
190140117408700
25/10/2019 12:15:44

24/12/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://_.sef.sc.gov.br

7/

Impresso em: 05/11/2019 11:51:37





08/10/2019

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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIvIDA ATIVA
DAUNIAO

Nome: JHONATAN BAGATOLl
CNPJ: 22.992.632/0001-11

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 n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nO1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:02:25 do dia 08/10/2019 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/04/2020.
Código de controle da certidão: 06C9.F90C.D26F.B280
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

/ "/,i
j' {(li '"!
I II) \::
!

~

1/1





JUSTI DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JHONATAN BAGATOLI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 22.992.632/0001-11

Certidão nO: 187599220/2019
Expedição: 25/10/2019, às 08:37:21
Validade: 21/04/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

22.992.632/0001-11, 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
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
Trabalh ou Comissão de Conciliação Prévia.
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Númerodopedido:228791
FOLHA:1/1

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAl DE IUSTlÇA
de Santa Catarina

CERTIDÃOFALêNCIA, CONCORDATAE RECUPERAçãOJUDICIAL Nº: 228791

À vista dos registrasconstantes no sistema eproc do Primeiro Grau de Jurisdição do Poder
Judiciário de Santa Catarina, utilizando como parâmetro os dados informados pelo(a) requerente, NADA
CONSTAdistribuídoem relaçãoa:

NOME: JHONATANBAGATOLl EPP
Raizdo CNPJ:22.992.632
Certidãoemitidaàs 16:56 de 15/10/2019.

OBSERVAÇÕES

1) Estacertidãotem validadede 60 (sessenta)dias a contar da data da emissão.
2) Será negativaquandonãohouverfeito em tramitaçãocontraa pessoaa respeitoda qual foi solicitada;
3) Certidão expedida em consonância com a lei nº 11.101/2005, com a inclusão das classes
extrajudiciais:128 - RecuperaçãoExtrajudiciale 20331 - Homologaçãode RecuperaçãoExtrajudicial;
4) Foramconsideradosos normativosdo CNJ;
5) Os dados informadossão de responsabilidadedo solicitantee devem ser conferidospelo interessado
e/oudestinatário;

ATENÇÃO:A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de
registros cadastrados no sistema de automação da justiça • SAJ5, disponível através do endereço
https://esaj.tjsc.jus.br/sco/abrirCadastro.do

/1
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A autenticidade da certidão poderá ser confirmada no endereço eletrônico https://certeproc1g.tjsc.jus.br/download

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





10/12/2019 9663796
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de Taió

CERTIDÃO
FAL~NCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDAo N°: 7042811 FOLHA: i/i

À vista dos registras cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de Santa
Catarina da Comarca de Taió, com distribuição anterior à data de 09/12/2019, verificou-se NADA CONSTAR em
nome de:

JHONATAN BAGATOLl EPP, portador do CNPJ: 22.992.632/0001-11 ----*******
OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;

c)aautenticidadedestedocumento poderáserconfirmadanoendereçoeletrônicohttp://www.tjsc.jus.br/portal. opção
Certidões/Conferência de Certidão;

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte da
Ilha, Fórum Bancário e Distrital do Continente;

e) certidão é expedida em consonância com a Lei nO11.101/2005, com a inclusão das classes extrajudiciais: 128-
Recuperação Extrajudicial e 20331 - Homologação de Recuperação Extrajudicial.

ATENÇÃO: A presente certidão é válida desde que apresentada juntamente com a respectiva certidão de registras
cadastrados no sistema eproc, disponível através do endereço https:/Icerteproc1g.tjsc.jus.br

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela internet e sua validade é de 60 dias.

Taió, terça-feira, 10 de dezembro de 2019.
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COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

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

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

• REPÚBLICA FEDERATIVADOBRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOAJURIDICA

NU I COMPROVANTEDE INSCRIÇAOE DESITUAÇAOI04iô8i2õ15'u~22.992.63210001·11
MATRIZ CADASTRAL

INOUE EMPRESARIAL I: JHONATANBAGATOU

I~1~L~T~6;QãEi5ümTÕ (Nt5ME~i!ÃHTÃSlÃ) I ~Icoo_""" !?~'~ .DA I47.57·1.00• Com6reiovarejista especializadode peçase acessórios paraaparelhoseletroeletr6nlcos para uso
doméstico. exceto inforrnátk:e a comunlcaçlo (NIo d""nsada *)

I :::':'~7~U;~~~o ataClldlelade artigos do vestuãrto • aceu6rtoa. e.ceto proft.. lonala ade segurança(NJo
dlspo_'1
46.49......0'• Comércioatacadtstade equipamentose~cos de uso pessoal. dontMtico (NIo dispensada*)
46.61-3-00 - Comércio atacadtstademlllquinas. aparelhos. equipamentos para uso agropecu6rio; partes. peças (Nio
dispensada '"
,".63-0-00 - Corné>rdoataeadiata de lMquinas e equipamentos para uso Industrial; partes • peça. (Nlo dispensada *)
47.5~3· Comerciovarejisblda artigoscM cwna,me•• ebanho(Nio d'-penud.,
47.st..7-G2· Cam6rc1ovarejista deartigos de colchoaria (NIo dispensada")
47 .61~3 - Comérciovarejistll de artigM de papelaria(Nlo dispensada'"
47.59~1 - Com6rc1o varejista deartigosde tapeçaria,cortinas e persllinas (NIodispensada")
47.81-+00 - Comérciovarejista de artigos do vestuário e acessórioa (NIo dispensada*)
47.S3~2· C0m6rciovarejista deartigos esportivos(Nio dispensada*)
47.73-3-00 - Comérciovarejista de artigos rMdlcos e ortopédicos (NIo dispensada*)
47.83+03 - ComércIov.rejlstll de blck:Ietase triciclos;peças e acnsórios (Nio dispensada*)
47.B3~1 - Comérciovarajislll de brinqu.dos e artigos recreativos (Nio dispensada")
47.82-2-4»1 - ComércIovarejistll da calçados (Niodispensada *)
47.72-5000 - Co""rclo varejista de cosrMtiCoa, produtos de perfumariae de higiene peuo.1 (Nlo dispensada.)
47.62~ - Comérciovarejista dadiscos, CDs,OVOSe fitas (NIo dispensada*)
47,.44-0..01 - Comérciovarejista de ferrageM e ferramentas(Nio dispensada")
47.81-0-02 - ComércIoVaNJlatadeJornaise revistas (NIo dispensada.,
47.81-0.01 - Comérciovarejlstll de livros (Nlo dl.pens.da ")
47.44-0-99· ComM'cIovareJlatadamaterlajsdeconstruçao emgeral {Nlo ctt.pensada"

I:~tGO E DESCRI~ DA NATUREZAJ\JRIDICA
213-5 - Empr.jrlo(Individuai)

ILOGRADOURO I ~ ICOMPlEMENTO I: AV JUSCELINO K DE OLIVEIRA 7 SALA 02

ICEP I I~~:I~~T~T~ I I;~I~~ I ~: 89.190-000 C

IENDEREÇO ELETRÕNICO I ITElEfONE
: (.r)35a2·1878

I;,.~FEOERATlVO RESPONSAVEL (EFR)

1!~rR5~ I I=~:~AÇAOCJmSTIW
Ia~n~~tJ~§.,~ elliX!"~

I~~"'ECIAL I I~ !lhu~E§PECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° t.863, de 27 de dezembro de 2018.
Emitido no dia 19/12/2019 às 11:05:20 (data e hora de BrasAia). Página: 1/2
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ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):
CNPJ/CPF:

JHONATAN BAGATOLl
22.992.632/0001-11

Ressalvandoo direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado
que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos,
dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:
Número da certidão:
Data de emissão:
Validade (Lei nQ 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11.):

lei n2 3938/66, Art. 154
190140117408700
25/10/2019 12:15:44

24/12/2019

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço:
http://www.sef.sc.gov.br
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Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 19/12/201911:07:24
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19/12/2019

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

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

Nome: JHONATAN BAGATOLI
CNPJ: 22.992.632/0001-11

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).

i'
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 na8.212, 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 na1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:15:12 do dia 18/12/2019 <hora e data de Brasflia>.
Válida até 15/06/2020.
Código de controle da certidão: 625A.C270.E640.EBOC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JHONATAN BAGATOLI
(MATRIZE FILIAIS) CNPJ: 22.992.632/0001-11

Certidão nO: 187599220/2019
Expedição: 25/10/2019, às 08:37:21
Validade: 21/04/2020 - 180 (centoe oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

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

22.992.632/0001-11, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei nO 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

.j

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 pública doI

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. /

J
r





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

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO DA LICITAÇÃO N° 005/2019

MODALIDADE - PREGÃO PRESENCIAL

Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, às nove quatorze horas,
na sala de licitações da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, fizeram
se presentes o Pregoeiro e um membro da respectiva Equipe de Apoio, abaixo assinados,
nomeados pelas Portarias nº 002, de 10 de janeiro de 2019 e nO012, de 05 de julho de 2019,
onde foi instalada a sessão de abertura e julgamento da licitação em epígrafe, autorizada pelo
Sr. Presidente. As empresas que estão participando da presente licitação e apresentaram
documentação de identificação/credenciamento, são as seguintes:

EMPRESA REPRESENTANTE
RD - COMERCIO DE MOVEIS LTDA Everaldo da Silva Macagnan
CNPJ: 06.336.209/0001-07 RG nO6.193.783-8- SESP/PR
JHONATAN BAGATOLl EPP Jedielson Petry Tasso
CNPJ: 22.992.632/0001-11 RG nO9.848.705 - SESP/PR
CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E Avelino Andretta Santolin
EQUIPAMENTOS LTDA ME RG nO958.063 - SESP/PR
CNPJ: 73.334.476/0001-32
WAM LlCITAÇOES LTDA EPP Diego Bettini Mezzadri
CNPJ: 20.973.477/0001-09 RG nO9.263.126-5 - SESP/PR
PATRICIA DE MORAES HINZ - ME Ericson Rosa
CNPJ: 06.718.646/0001-95 RG nO36.513.997-x-

SESP/SP
RODRIGO CASAGRANDE Rodrigo Casagrande
CNPJ: 08.710.164/0001-64 RG nO8.514.278-0 - SESP/PR

Após credenciamento por parte das representantes o Sr. Pregoeiro informou aos presentes as
regras da licitação e seguiu com a abertura do envelope contendo a proposta de preço.

Após abertura do envelope proposta de preço foi passado para todos os representantes das
empresas presentes a oporem a assinatura na proposta.

A empresa RODRIGO CASAGRANDE não apresentou modelo dos itens na proposta,
conforme especificado no item 7.1, alínea "d", do presente edital, motivo pelo qual, foi
desclassificada nos termos do item 7.1, alínea "e", do presente edital.

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

ITEM EMPRESA VALOR RS
01 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 11.835,00
01 WAM LICITAÇÕES LTDA EPP 11.970,00
01 JHONATAN BAGATOLI EPP 12.033,00
01 RD - COMÉRCIO DE MOVEIS LTIPA 12.411,00

CENTRO OESTE COMÉRCIO D~ MOVEIS E ~ 12.474,00
01 EQUIPAMENTOS LTDA ME \.//, V \

/ , 1\
\
\.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

ITEM EMPRESA VALOR R$
02 JHONATAN BAGATOLl EPP 24.962,00
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.990,00
02 WAM LlCITAÇOES LTOA EPP 25.228,00
02 RO- COMERCIO DE MÓVEIS LTOA 25.746,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 25.872,00
02 EQUIPAMENTOS LTOA ME

ITEM EMPRESA VALOR R$
03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.687,00
03 PATRICIA DE MORAES HINZ- ME 6.720,00
03 RO- COMÉRCIO DE MOVEIS LTOA 6.897,00
03 WAM LlCITAÇOES LTOA EPP 6.900,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 6.930,00
03 EQUIPAMENTOS LTOA ME

ITEM EMPRESA VALOR R$
04 JHONATAN BAGATOLl EPP 30.175,00
04 PATRICIA DE MORAES HINZ- ME 30.430,00
04 WAM LlCITAÇOES LTOA EPP 30.515,00
04 RO- COMERCIO DE MÓVEIS LTOA 31.093,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 31.280,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME

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:

ITEM EMPRESA VALOR R$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E 11.826,00

01 EQUIPAMENTOS LTOA ME
01 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA DESISTIU
01 JHONATAN BAGATOLl EPP DESISTIU
01 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP 11.817,0
01 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME ...., 11.808,00

CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MOVEIS E Xi DESISTIU
01 EQUIPAMENTOS LTOA ME I

01 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP 11.799,00
01 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME DESISTIU

ITEM EMPRESA VALOR R$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E t~ 24.955,00

02 EQUIPAMENTOS LTOA ME
02 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA 24.948,00
02 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP DESISTIU
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME " r> 24.934,00
02 JHONATAN BAGATOLl EPP ~} 24.920,00
02 CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MOVE S E DESISTIU

(\
:,1

J

r>
----------------- - - - - ----- -- - ----





CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
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EQUIPAMENTOS LTOA ME
02 RO- COMÉRCIO DE MÓVEIS LTOA 24.906,00
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.892,00
02 JHONATAN BAGATOLl EPP 24.885,00
02 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA DESISTIU
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00
02 JHONATAN BAGATOLl EPP DESISTIU

ITEM EMPRESA VALOR R$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E DESISTIU

03 EQUIPAMENTOS LTOA ME
03 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP DESISTIU
03 RO- COMERCIO DE MÓVEIS LTOA DESISTIU
03 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 6.684,00
03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.681,00
03 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME DESISTIU

ITEM EMPRESA VALOR R$
CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 30.166,50

04 EQUIPAMENTOS LTOA ME
04 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA 30.158,00
04 WAM LlCITAÇOES LTOA EPP DESISTIU
04 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 30.124,00
04 JHONATAN BAGATOLl EPP DESISTIU

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 30.107,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME
04 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA 30.090,00
04 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME DESISTIU

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 30.073,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME
04 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA 30.056,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 30.005,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME
04 RO- COMERCIO DE MOVEIS LTOA DESISTIU

Após tentativa de negociação com as proponentes vencedoras as mesmas MANTIVERAM
seus preços.

Dado por satisfeito o Pregoeiro declarou vencedora a seguinte empresa, nos seguintes
LOTES:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
01 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP 11.799,00
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00"
03 JHONATAN BAGATOLl EPP e _~~ /} 6.681,00

CENTRO OESTE COMÉRCIO Dr MOVEIS E // 30.005,00 -'
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME /\

I \ ' \.. -Resultado da Llcítaçâo: , \

tc>nú' e' ~ /~~
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1 - Empresa WAM LlCITAÇÓES LTOA EPP foi vencedora da licitação para o lote/item 01
conforme tabela acima, totalizando assim o valor de R$ 11.799,00 (onze mil, setecentos e
noventa e nove reais), a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME foi vencedora da
licitação para o lote/item 02 conforme tabela acima, totalizando assim o valor de R$ 24.878,00
(vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais), a empresa JHONATAN BAGATOLl EPP
foi vencedora da licitação para o lote/item 03 conforme tabela acima, totalizando assim o valor
de R$ 6.681,00 (seis mil, seiscentos e oitenta e um reais), e a empresa CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTOA ME foi vencedora da licitação para o
lote/item 04 conforme tabela acima, totalizando assim o valor de R$ 30.005,00 (trinta mil e
cinco reais).

Valor total de gastos com a licitação: R$ 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e sessenta
e três reais).

Dando seqüência à sessão foi aberto o envelope contendo 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.
Em seguida foi deixada livre a palavra para o representante com imediata intenção de recurso,
conforme a Lei nO 10.520, art. 4°, inciso XVIII. Não havendo manifestação por parte de
nenhum representante. Nada mais havendo para tratar, foi dada como encerrada a sessão e
assinada pelo sro. Pregoeiro, membros da Equipe de Apoio e representante da empresa
participante.

RODRIGO CASAGRANDE

FRANCIELI DISNER

GILSON JOSE MARIA

EVERALDO DA SILVA MACAGNAN

JEDIELSON PETRY TASSO

DIEGO BETTINI MEZZADRI

AVELINO ANDRETTA SANTOLIN

ERICSON ROSA
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85.460-000 OUEDASDOIGUACU PARANÁ

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019

OBJETO: Aquisição de Cadeiras tipo longarina para o Plenário da Câmara Municipal e
Cadeiras de Escritório tipo Presidente, para uso na câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe,
apresentando o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE RS
01 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP 11.799,00
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00
03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.681,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MOVEIS E 30.005,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME

Valor total de gastos com a licitação: RS 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e
sessenta e três reais).

Quedas do Iguaçu, 19 de dezembro de 2019.

:)
~F?01.~e· Gr>\/le--t
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019

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 nO005/2019, o qual teve seu objeto adjudicado a
seguinte proponente:

LOTE EMPRESA VALOR TOTAL LOTE R$
01 WAM LICITAÇÕES LTOA EPP 11.799,00
02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00
03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.681,00

CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E 30.005,00
04 EQUIPAMENTOS LTOA ME

Valor total de gastos com a licitação: R$ 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e
sessenta e três reais).

Quedas do Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.

Câmara





VALE 00 IGUAÇU VEiCUlOS LTOA 77.990,00

Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
Segunda -Feira, 23 de Dezembro de 2019

Lei n? 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VIl! - Edição Nº 1967 Página 3 i 003
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019

LEGISLATIVO Eu, ELEANDRO DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Quedas do
Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o
Pregão Presencial nO005/2019, o qual teve seu objeto adjudicado a

LlCITAÇÓES

AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS TÉCNICA E PREÇO N° 001/2019/CMQI

OBJETO: Contratação de empresa especializada (Universidade ou Faculdade Pública ou
Privada de Ensino Superior), para prestação de serviços técnicos visando à organização
e realização de concurso público para provimento de vagas e cadastro de reserva para
cargos públicos do Quadro de Servidores da Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu
Estado do Paraná.
Data de Abertura da Licitação: 28 de janeiro de 2020, ás 09:00 horas,
Valor Máximo: conforme edital.
Não será cobrada nenhuma taxa para fornecimento do Edital.
Os interessados poderão obter o edital na integra junto ao Departamento de Licitações
da Câmara Municipal e no endereço eletrônico: www.camaraqi.pr.gov.br. Entretanto, a
participação no certame dependerá do atendimento aos requisitos legais inerentes a esta
modalidade de licitação. Maiores informações através dos telefones: (46) 3532-1172 ou
(46) 3532-4980, nos dias úteis, das 08:00 ás 11:30 e das 13:30 às 17:30 horas.
Quedas do Iguaçu/PR, em 19 de dezembro de 2019.
FRANCIELI DISNER-Presidente da Comissão de Licitação

Valor total de gastos com a licrtação: R$ 73.363,00
sessenta e três reais).
Quedas do Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.
ELEANDRO DA SILVA-Presidente da Câmara

Cod319415

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO-REF,: PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

OBJETO: Aquisição de 01 (um) veículo Automotor SEDAN, zero quilômetro, Flex,
Potência mínima 98CV Gasolina e 106CV Alcool. e demais itens constantes no Anexo
I _ Termo de Referência, parte integrante deste edital, para uso da Câmara Municipal de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
Em cumprimento ao disposto no art. 109, parágrafo 1 da Lei 8,666, de 21 de junho de
1993, torna-se público o resultado e adjudicação da licitação em epígrafe, apresentando
o(s) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

EMPRESA
VAlOR TOTAL LOTE R$

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e
noventa reais).
Quedas do Iguaçu, 19 de dezembro de 2019.
FRANCIELI DISNER-Pregoeira

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO-REF,: PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019

OBJETO: Aquisição de Cadeiras tipo longarina para o Plenário da Câmara Municipal e
Cadeiras de Escritório tipo Presidente, para uso na câmaraMunicipal 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
0(5) vencedor(es) pelo critério menor preço por item:

VALEDO IGUAÇUvaicuios lTDA 77.990,00

lOTE EMPRESA VALORTOTALLOTER$

01 WAMLlCITAÇOESlTDA EPP 11.799,00

02 PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 24.878,00

03 JHONATAN BAGATOLl EPP 6.681,00

04 CENTRO OESTE COMÉRCIO OE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTOA ME 30.005.00

Valor total de gastos com a licitação: R$ 73.363,00 (setenta e três mil, trezentos e
sessenta e três reais).
Quedas do Iguaçu, 19 de dezembro de 2019.
FRANCIELI DISNER-Pregoeira

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019

Ccd3~9456

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 n° 004/2019, o qual teve seu objeto adjudicado a seguinte proponente:

VALOR TOTAL LOTE RS

Valor total de gastos com a licitação: R$ 77.990,00 (setenta e sete mil, novecentos e
noventa reais).
Quedas do Iguaçu, 20 de dezembro de 2019.
ELEANDRO DA SILVA-Presidente da Câmara

rnaro OficialAssinadoEletronicamente com CertificadoPedrlo
ICP-Brasil. O MunicípiO de Quedas do Iguaçu - Paraná - CNPJ/
MF nO 76.205.962/000149 da garantia da autenücõece oeste
documento, desde que visualizado através <lo síte.
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PATRICIA DE MORAES HINZ - ME
CNPJ: 06.718.646/0001-95 -I.E: 90779504-75

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

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

PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N!! OOS/2019/CMVQI

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO PRESENCIAL N!!
OOS/2019/CMVQI, Termo de ReferênciaANEXOI, para fornecimento e/ou execuçãodos objetos, conforme abaixo
discriminados,sendo:

Lote Qtde. Unido Produto Valor Valor Total
nO Unitário
02 14 Unido Cadeira para o plenário da Câmara, estilo R$ 1.777,00 R$24.878,00

longarina, bloco com 4 lugares, com base
fixa, braçosindividuais,assentoe encostoem
espuma, estofadasem material sintético, cor
preta. MARCA PERFLEX MOD. LG-
SOO6/4L

Valor total da Proposta: R$ 24.878,00 (Vinte e quatro mil oitocentos e setenta e oito reais.)

Declaramos que os preços apresentados na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste
edital e seus Anexos.

A licitante vencedora deverá fornecer o objeto licitado em perfeito estado de conservação e em totais e
plenas condições de trabalho e funcionamento.

PRAZOS

o prazo de validade da proposta de preços é de 60 dias, contados a partir da data de abertura do pregão
presencial em epígrafe.

Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições de funcionamento e uso no
prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte a data de
emissão da autorização para entrega, devendo os mesmos serem entregues e instalados junto ao
Plenário da Câmara Municipal de Vereadores, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três
Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

1
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•

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

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

Se vencedora da Licitação, assinará o contrato, na qualidade de representante legal o Senhor:

ERICSON ROSA
RGN" 36.513.997-X
CPF N° 039.418.599-43

Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos:
Banco:Itau
Agencia: 0256
Conta Corrente: 41200-8

Guarapuava, 19 de Dezembro de 2019

718 646iOOO1-951
u, H1Nl· ME

BEí'{:'· (,.,1 ;, :\(;Hú NETO. 4702
!,iALAlA

CE }l C:UI\;:;P"PijA),JA- PR _J

PATRIC DEMORAESHINZ-ME
CNPJ NII 06.718.646/0001-95

ERICSON ROSA - PROCURADOR
RG: J6.513.997-X - SSP/SP

CPF: 039.418.599-43
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Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda.
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com

À
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu/PR.
Rua das Palmeiras, 1254
Quedas do Iguaçu/Pr.
Pregão Presencial 005/2019
Comissão de Licitações:

CENTRO OESTE COMERCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTOA.
RUA PRUDENTE DE MORAES, 855, DOIS VIZINHOS/PR
CNPJ: 73.334.476/0001-32 - FONE: 46 3536 6378 - CEP:85.660-000
santolin@wln.com.br - santolin.moveis@hotmail.com
REPRESENTANTE LEGAL: AVELINO ANDRETIA SANTOLlN - CPF: 156.316.309-82

PROPOSTA COMERCIAL

Lote Qtde Und. Descricão e Marca R$ unit. R$ total

04 17 un Cadeiras de escritório Presidente, com encosto alto, base 1.765,00 30.005,00
giratória, assento e encosto em espuma injetada, estofadas
em material sintético, braços laterais, cor preta
PLAXMETAL PRESIDENTE PREMIUM

Valor da Proposta R$ 30.005,00 (tnnta mil e CinCO reais).

Proponho-me a fornecer e/ou executar o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019/CMVQI e concordando com todas as
especificações contidas no mesmo.
No preço proposto acima, já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e
encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com
transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação.
Prazo de garantia: 12 (doze) meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou execução, contados
a partir da data de entrega, emissão da nota fiscal).
Prazo de Entrega: Em conformidade com o disposto no item 2 do edital.
Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão
Local de Entrega: Em conformidade com o disposto no item 2 do edital.
Declaramos que conhecemos, concordamos e atendemos a todas as especificações do edital.

\
Dois Vizinhos, 19 de d zernbroide 20

\

Avelino Andretla Santolin - spresentante Le ai

RG958.063/PRCPF 15631630~,J
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PREGÃON° OS/2019

PROPOSTACOMERCIAL

f, ,

Apresentamos nossa proposta para o fornecimento do objeto
da presente licitação

Pregão Presencial N° OS/2019.

Objeto: A presente licitação tem por objeto a Aquisição
de Cadeiras tipo longarina para o Plenário da Câmara
Municipal e Cadeiras de Escritório tipo Presidente, para
uso na câmara Municipal de Vereadores de Quedas do

Iguaçu, Estado do Paraná.

Valor
Edital

Descrição do Objeto

1

Cadeira para o plenário da Câmara,
estilo longarina, bloco com 3 lugares,
com base fixa, braços individuais,

UNI assento e encosto em espuma, estofadas
em material sintético, cor preta ou azul.

9

Marca: PGFLEXL3 EXECCOM

TOTALDA PROPOSTAR$ 11.799,00 (onze mil,
setecentos e noventa e nove reais).

Nos preços cotados estão inclusos todos os custos e demais
despesas e encargos

inerentes ao produto até sua entrega no local fixado por este
Edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de
habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento

convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de
Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30 da lei

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. Somente na hipótese de o licitante
ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP).

WAM LICITAÇÕESLTDAEPP
CNPJ: 20.973.477/0001-60 INSC. EST90674498-83

RUAVISCONDEDESINIMBU, 1234 - ÓRFÃS- PONTAGROSSA- PR
(42) 3301-8323
wam@wam.ind.br





I LOCAL E PRAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL
GARANTIA: CONFORME EDITAL

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: CONFORME
EDITAL

BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA: 0030-2

CONTA CORRENTE: 85071-3

TODAS E DEMAIS CONDIÇÕES CONFORME EDITAL.-I

I
i
c

Ponta Grossa, 19 de dezembro de 2019.

ê
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W.A.M LICITAÇÕES lTOA EPY
Rua VIsconde de Simmbu, 1234 • Orlas
CEP 84010·4.11 - Ponta Grossa· PR

(42) 3301-8323

WAM LICITAÇÕESLTDAEPP
CNPJ: 20.973.477/0001-60 INSC. EST90674498-83

RUAVISCONDEDESINIMBU, 1234 - ÓRFÃS- PONTAGROSSA- PR
(42) 3301-8323
wam@wam.ind.br





JBELETRO

À CÃMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PR

ANEXO"

PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 00612019
PREGÃO PRESENCIAL N° 00512019

PROPOSTA DE PREÇOS

98406-7947

A êneia: 0809-5

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019/CMVQI,
Termo de Referência ANEXO I, para fornecimento e/ou execução does) objeto(s), conforme abaixo discriminados, sendo:

DESCRIÇAO

6.681,00

MARCAI
MODELO

VALOR
UNIT.

VALOR
TOTALLOTE QUANT UNID

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 6.681,00

03 03 UNID Cadeira para o plenário da Câmara, estilo longarina, bloco com 5
lugares, com base fixa, braços individuais, assento e encosto em
es uma, estofadas em material sintético cor ,eta ou azul.

EMPORIO
FLEXlDIRETOR

2.227,00

Valor máximo global dos itens em R$: 6.681,00 (Seis mil, seiscentos e oitenta e um reais). ~

Avenida Juscelino K.de Oliveira, n·117 - Sala 02, Seminário, Taió - SC,CEP89190-000, CNPJ: 22.992.632/0001-11, I.M: 699826,I.E: 25.772. -2,
Telefone (47) 3562-1878/ (47) 8406-7947 / (47) 98406-8206. Banco do Brasil SA, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9

E-mail paraenviodeAtase/ouContratos:llfedlne.comerc!alib@gmall.com
;:.:' ,:,,'~ ,', '.m,,::, :!_:,,'''I:c'. :", ",:', ,,1." '7' E-mail: i!JeletroOl@gmail.com

Scanned with CamScanner





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

JBELETRO
r:
22.992.63210001_

JHONATAN BAGATOLt ME
AVENIDAJUSCELINOK.DE OUVE •

Informaçães ComDlementares:
L SEMINARtO.á;.,;.~RA.Ii'm.

Prazo de Garantia: 12 (doze) meses contra qualquerdefeito de fábrica. instalação ou execução. contadeJ§·ácpãifíl"da
data de entrega emissãoda notafiscal).

Forma, Prazo e Local de Entrega: 05 (cinco) dias úteis. contados a partir do 1° (primeiro) dia útil seguinte a data de emissão da
autorizaçãopara entrega,devendoos mesmosserem entreguese instalados junto ao ~Ienário da
Câmara Municipalde Vereadores.localizadana Rua das Palmeiras.1254. Praça dos Tres Poderes.
Centro de Quedasdo IQuacu.Estadodo Paraná.

Forma de Pagamento:
05 (cinco) dias úteis. contados após a entrega e instalação dos objetos. a ser(em) efetuado(s)
através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA, mediante o
fomecimento e a apresentaçãocorreta da(s) Nota(s) Fiscal(is) (prestação de serviços elou venda
conforme o caso) em nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO
IGUAÇU. CNPJIMFnO01.545.843/0001-36.bem como da comprovação de que a empresa está
regular perante o FGTS. INSS e Tributos Municipais.apresentando as respectivas Certidões de
Reaularidadejunto coma referidaNotaFiscal.

Prazode Validade da Proposta: 60 (sessenta)dias.aoôsa aberturada Drooostade orecos.

Proponho-mea fomecer e/ou executar o(s) objeto(s). constantesna presenteproposta.obedecendorigorosamenteao contido no PREGÃO
PRESENCIALN0005l2019/CMVQIe concordandocomtodasasespecificaçõescontidasno mesmo.

Obs.: E-mail geraIParaenviodepedidos.dúvidasedemaisqueStionamentos:lbeletro01@Qmail.com.
E-mail deStinadOsomenteaoenviodeAtas.Contratos.AdltiVOsedÚVidassobredoeumentações:liferline.eomercialjb@gmall.com.

Peço por gentileza para atentar-se aos e-mails para que não ocorram divergineias.

TAIÓSC. 19DEDEZEMBRODE2019. J IOllB02t1lo/i ~
CPY·07S.610,ll9-11

RO: S,OI~.l21
EMI'RESARIO

Avenida Juscelino K.de Oliveira, n'117 _ Sala 02, Seminário, Tal - 5C, CEP89190-000, CNPJ: 22.992.632/0001-11, I.M: 699826, I.E: 25.772.288-2,
Telefone (47)3562-18781 (47)8406-7947 1 (47) 98406-8206, Banco do Brasil $A, Agência: 0809-5, Conta Corrente: 21706-9

E-mail paraenviodeAtase/oucontratos:Uferllne.comerciallb@gmail.com
f"n ..i': ih.'':;:j·' :.).( :;,·...;.~r.i.", E-mail: jbeletroOl@lmail.com,-','1
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Gmail _PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR

24/12/2019
FRANCIELI DlSNER <francidiSner@gmail.com> I

M Gmail
PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR
1mensagem

24 de dezembro de 201911:08 1
FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para: liferline.comercialjb@gmaiI.COm
Bom dia, gostaria de informarque ainda não recebi a propostaadequadaao lance vencedor da Licitação da Câmara Municipalde Quedas do
'9"''"' """"d, di' 19/1212019,' ,"a', empresa JHONATANBAGATOLlEPP,"te,e eep",,"tada pe~ Se,Jedie',"," petry T,,", e foi

vencedorado lote 03.
Preciso da proposta adequadapara fazer o contrato de fornecimento,tentei ligaçãonos fones (47) 99231 - 3949 e (47)3562-1878,sem êxito.

OBS: Ademais, informoque será improvável a retirada dos bens nesse ano, devido ao prazo que temos, porém temos a intençãode prorrogaros
contratos com saldo, para data de retirada até 31/03/2020,gostaria que informassese tem interesse em aditar.

Aguardo retorno.

Obrigada
FrancieliDisner
Pregoeira

1
;···"···í ~,, ~

. '_

\

https:llmail.google.com/mailfu/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar_5658704288839604333&simpl=msg-a%3Ar-5703





PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR
1mensagem 24 de dezembrode 201911:14

24/12/2019
Gmail _PROPOSTAADEQUADA AO LANCEVENCEDOR

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para:wam@wam.ind.br
Bom dia, gostariade informar que ainda não recebi a propostaadequadaao lance vencedor da Licitação da Câmara Municipalde Quedas do
Iguaçu, realizadadia 19/12/2019, a qual a empresaWAM LICITAÇÕESLTDAEPP,esteve representadapelo Sr. Diego Bettini Mezzadri, e foi

vencedora do lote 01.
Preciso da proposta adequada para fazer o contrato de fornecimento,tentei ligaçãono fone (42) 3301-8323, sem êxito.

OBS: Ademais, informoque será improvável a retirada dos bens nesse ano, devido ao prazo que temos, porém temos a intençãode prorrogaros
contratoscom saldo, para data de retirada até 31/03/2020, gostaria que informassese tem interesseem aditar.

Aguardo retorno.

Obrigada

\:

I~

I ·I.

https:l/mail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid-thread-a%3Ar3950354146514255359&simpl=msg-a%3Ar61927 .. ' 1/1





26/12/2019 Gmail - PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR

M FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

PROPOSTAADEQUADA AO LANCE VENCEDOR
2 mensagens

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para:wam@wam.ind.br

24 de dezembro de 201911:14

Bom dia, gostaria de informarque ainda não recebi a proposta adequadaao lancevencedor da Licitaçãoda Cãmara Municipalde Quedasdo
Iguaçu, realizadadia 19/12/2019,a qual a empresaWAM LlCITAÇOESLTDAEPP,esteve representadapelo Sr. Diego Betlini Mezzadri, e foi
vencedorado lote 01.

Precisoda proposta adequada para fazer o contrato de fornecimento,tentei ligaçãono fone (42) 3301-8323, sem êxito.

OB8: Ademais, informoque será improvável a retirada dos bens nesseano, devido ao prazo que temos, porém temos a intençãode prorrogaros
contratos com saldo, para data de retirada até 31/03/2020,gostaria que informassese tem interesse em aditar.

Aguardo retorno.

Obrigada

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

I;
WAM Licitações <wam@wam.ind.br>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com> 26 de dezembrode 2019 09:19

Bom dia, Francieli!
Segue a proposta readequada do Pregão Presencial OS/2019,qualquer dúvida estamos sempre à disposição!
Temos sim interesse em aditar o contrato.

Obrigado e Boas Festas!

Atenciosamente

Diego Bettini Mezzadri

WAM LICITAÇÕESLTDAEPP
CNPJ: 20.973.477/0001-60
Tel. (42) 3301-8323/99915-2217
Endereço Comercial: Rua Benjamin Constant, 921 - Centro - PontaGrossa- Pr
Endereço Industrial: RuaVisconde de Sinimbu, 1234 - Órfãs - PontaGrossa - Pr
wam@wam.ind.br

tj PROPOSTAREADEQUADA PP 05.2019 - QUEDAS DO IGUAÇU.pdf
w 382K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&perrnthid=thread-a%3Ar3950354146514255359&simpl=msg-a%3Ar61927... 1/





MGmail

Gmail - CONTRATOCAMARA QUEDAS DO IGUAÇU I
FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail,com> .,

I: 27/12/2019

CONTRATO CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU
1 mensagem

27 de dezembro de 201910:10FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail,com>
Para: EricsonRosa <ericsonrosa@hotmail,com>

Bomdia Erison, segue em anexo o contrato da empresa PATRICIADE MORAESHINZ - ME, referentea licitação Pregão Presencial nO005/2019.

Obrigada

Solicito que o mesmoseja assinado e devolvido neste e-mail.

1
OBS: não iremos retirar os itens esse ano pelo curto prazo, porem temos a intençãode aditar o contrato para retirada até 30/04/2020, peço a
gentileza de respondereste e-mail se deseja ou não fazer o aditamento.

Att
FrancieliDisner
Pregoeira

~.'~ CONTRATO PATRICIA DE MORAES.pdf
L.:l 2824K

, I

https://mail,google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1807246605214150882&simpl=msg-a%3Ar-1798... 1/1





27/12/2019 Gmail - PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR ,
MGmail FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

PROPOSTA ADEQUADA AO LANCE VENCEDOR
3 mensagens

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para:wam@wam.ind.br

24 de dezembro de 201911:14

Precisoda proposta adequada para fazer o contrato de fornecimento,tentei ligaçãono fone (42) 3301-8323,sem êxito.

Bom dia, gostaria de informarque ainda não recebi a proposta adequadaao lance vencedor da Licitaçãoda Câmara Municipalde Quedasdo
Iguaçu, realizadadia 19/12/2019,a qual a empresaWAM LICITAÇÕESLTDAEPP,esteve representada pelo Sr. Diego Bettini Mezzadri, e foi
vencedorado lote 01.

OBS:Ademais, informoque será improvável a retirada dos bens nesse ano, devido ao prazo que temos, porém temos a intençãode prorrogaros
contratos com saldo, para data de retirada até 31/03/2020, gostariaque informassese tem interesseem aditar.

Aguardo retorno.

Obrigada

,.
WAM Licitações <wam@wam.ind.br>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>

26 de dezembro de 2019 09:19

Bom dia, Francieli!
Segue a proposta readequada do Pregão Presencial OS/2019, qualquer dúvida estamos sempre à disposição!
Temos sim interesse em aditar o contrato.

Diego Bettini Mezzadri

Obrigado e Boas Festas!

Atenciosamente

WAM LICITAÇÕES LTDA EPP
CNPJ: 20.973.477/0001-60
Tel. (42) 3301-8323/99915-2217
Endereço Comercial: Rua Benjamin Constant, 921 - Centro - PontaGrossa - Pr
Endereço Industrial: RuaVisconde de Sinimbu, 1234- Órfãs - PontaGrossa - Pr
wam@wam.ind.br

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para:WAM Licitações<wam@wam.ind.br>

27 de dezembro de 2019 10:29

~ PROPOSTAREADEQUADA PP 05.2019 - QUEDAS DO IGUAÇU.pdf
. 382K

Bomdia Diego, segue em anexo o contrato da empresa, W.A.M LICITAÇÕESLTDAEPP,esteve representadapelo Sr. DiegoBeUiniMezzadri,e
foi vencedorado lote 01 do Pregão Presencial n° 005/2019.

Solicito que o mesmo seja assinado e devolvido neste e-mail.

OBS: não iremos retirar os itens esse ano pelo curto prazo, poremtemos a intençãode aditar o contrato para retirada até 30/04/2020, peço a
gentilezade respondereste e-mail se deseja ou não fazer o aditamento.

Obrigada

AlI
FrancieliDisner
Pregoeira
[Textodas mensagens anteriores oculto]

tj CONTRATOW.A.M LlCITAÇOES.pdf
2810K

hUps:/ImaiI.google.com/mail/u/O?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3950354146514255359&simpl=msg-a%3Ar61927... 1/1





27/12/2019 Gmail - CONTRATO CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU

MGmail FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

CONTRATO CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU
1 mensagem

FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: liferline.comercialjb@gmail.com

Bomdia Jedielson, segue em anexo o contrato da empresa JHONATANBAGATOLlEPP,referente a licitação Pregão PresencialnO005/2019.

Solicitoque o mesmo seja assinado e devolvido neste e-mail.

OBS: não iremos retirar os itens esse ano pelo curto prazo, poremtemos a intençãode aditar o contrato para retirada até 30/04/2020, peço a
gentileza de respondereste e-mail se deseja ou não fazer o aditamento.

Obrigada

Att

7j CONTRATO JHONATAN BAGATOLl.pdf
, 2781K

FrancieliDisner
Pregoeira

!I,
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, https://mail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&pennthid=thread-a%3Ar-3250721915479836957&simpl=msg-a%3Ar8720...





27/12/2019 Gmail - Nota fiscal- CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU

MGmail FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>

FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: santolin@wln.com.br

27 de dezembro de 201910:21

Nota fiscal - CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU
1 mensagem

Bom dia. recebemos o contrato assinado, referente ao Pregão Presencial n° 005/2019, gostaríamos de solicitar a entrega dos bens licitados, a
entrega devera acontecer até 15 de janeiro de 2020 em razão do recesso da câmara, a nota devera ser emitida hoje para empenho, o pagamento
será realizado na entrega dos bens, devera vir juntamente com a Nota fiscal um termo de compromisso de entrega e as devidas certidões.

Agradeço pela atenção.

Att
Francieli Disner
Pregoeira

If
!t

11

•

.

.1: h.p'Jlm'iI.google.,,~m';""/O?ik=81cbl05'2e&V;_pt&""Oh=,,,&pe~th;~=th""d-,%3A(.!g82258083907383860&';mPI=m"'_'%3A<57912.~.





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

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702 -INDUSTRIAL ATALAIA
GUARAPUAV A1PR

CEP: 85100-000 - FONE/FAX: 423035-7315
perflexmoveis@gmail.com

CÂMARAMUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
PREGÃO PRESENCIAL N° OS/2019

Guarapuava, 27 de Dezembro de 2019

Através deste, manifestamos o interesse em aditar o contrato resultante do Pregão Presencial nº OS/2019
para retirada até 30/04/2020. Desta forma os trâmites legais poderão ser realizados com mais tranquilidade.

Certos que seremos atendidos, desde já agradecemos e aproveitamos a oportunidade para renovarmos os
nossos mais sinceros votos de estima e distinta consideração.

'õe 718 646/0001-951
PATRICIA DE MORAES HINZ • ME

!W BENTO MUNHQZ DA ROCHA NETO 4702
OSST 1H000.ATALAiA ,~\

L CEP 851QO-01OGUAAAPUAv,e,· PR _J . i..... j
PATRICIA DE7J~~'i H;;;;:ME

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

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

I;'

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





FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: Ericson Rosa <ericsonrosa@hotmail.com>

27 de dezembro de 2019 10: 1O

2m2/20Hl, Gmail - CONTRATOCÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU

M FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

............_---_ _-_._-_ _--_ _-_.__._-------._._-------
CONTRATO CÂMARA QUEDAS DO IGUAÇU
2 mensagens

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

Solicito que o mesmo seja assinado e devolvido neste e-mail.

Bom dia Erison, segueem anexo o contrato da empresa PATRICIADE MORAESHINZ - ME, referentea licitação PregãoPresencial n° 005/2019.

OBS: não iremos retirar os itens esse ano pelo curto prazo, poremtemos a intençãode aditar o contrato para retirada até 30/04/2020, peço a
gentileza de respondereste e-mail se deseja ou não fazer o aditamento.

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

Obrigada

Att
Francieli Disner
Pregoeira

~ CONTRATOPATRICIADE MORAES.pdf
• 2824K

Ericson Rosa <ericsonrosa@hotmail.com>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>

27 de dezembrode 2019 14:20

Boa tarde Francieli!

Segue em anexo o contrato assinado e também um termo que demonstramos interesse no aditivo.

Qualquer dúvida, estou a disposição.

att

Ericson

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

De: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 27 de dezembro de 2019 13:10
Para: EricsonRosa<ericsonrosa@hotmail.com>
Assunto: CONTRATOCÂMARAQUEDASDOIGUAÇU

[Textodas mensagens anteriores oculto]

2 anexos

.. , Aditamento Quedas.pdf
iCI 98K

.., Contrato Quedas.pdf
iCI 4195K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-1807246605214150882&simpl=msg-a%3Ar-1798...





FRANCIELI DISNER <francidisner@gmail.com>
Para: wam@wam.ind.br

24 de dezembro de 201911:14

27/12/2019 Gmail - PROPOSTAADEQUADA AO LANCE VENCEDOR

MGmail FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>

PROPOSTAADEQUADA AO LANCE VENCEDOR
4 mensagens

Bom dia, gostaria de informar que ainda não recebi a propostaadequadaao lance vencedor da Licitação da Câmara Municipalde Quedas do
Iguaçu, realizadadia 19/12/2019,a qual a empresaWAM LICITAÇÕESLTDAEPP,esteve representadapelo Sr. DiegoBettini Mezzadri, e foi
vencedora do lote 01.

Precisoda proposta adequada para fazer o contrato de fornecimento,tentei ligaçãono fone (42) 3301-8323, sem êxito.

FRANCIELI DISNER<francidisner@gmail.com>
Para:WAM Licitações<wam@wam.ind.br>

27 de dezembrode 201910:29

OBS: Ademais, informoque será improvável a retiradados bens nesseano, devido ao prazo que temos, porém temos a intençãode prorrogaros
contratos com saldo, para data de retirada até 31/03/2020,gostaria que informassese tem interesse em aditar.

Aguardo retorno.

Obrigada

WAM Licitações <wam@wam.ind.br>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>

26 de dezembro de 2019 09:19

Bom dia, Francieli!
Segue a proposta readequada do Pregão Presencial OS/2019,qualquer dúvida estamos sempre à disposição!
Temos sim interesse em aditar o contrato.

Obrigado e Boas Festas!

Atenciosamente

Diego Bettini Mezzadri

WAM LICITAÇÕESLTDA EPP
CNPJ: 20.973.417/0001-60
Tel. (42) 3301-8323/99915-2217
Endereço Comercial: Rua Benjamin Constant, 921 - Centro - PontaGrossa - Pr
Endereço Industrial: RuaVisconde de Sinimbu, 1234 - Órfãs - PontaGrossa - Pr
wam@wam.ind.br

""" PROPOSTAREADEQUADA PP 05.2019· QUEDAS DO IGUAÇU.pdf
k::..:l 382K

Bom dia Diego, segue em anexo o contrato da empresa, W.A.M LICITAÇÕESLTDAEPP,esteve representadapelo Sr. DiegoBettini Mezzadri,e
foi vencedorado lote 01 do Pregão Presencial n° 005/2019.

Solicito que o mesmoseja assinado e devolvido neste e-mail.

OBS: não iremos retirar os itens esse ano pelo curto prazo, porem temos a intençãode aditar o contrato para retirada até 30/04/2020, peço a
gentileza de respondereste e-mail se deseja ou não fazer o aditamento.

Obrigada

Att
FrancieliDisner
Pregoeira
[Textodas mensagens anteriores oculto]

tj CONTRATOW.A.M LlCITAÇOES.pdf
2810K

WAM Licitações <wam@wam.ind.br>
Para: FRANCIELIDISNER<francidisner@gmail.com>

27 de dezembrode 201914:23

Boa tarde, Francieli!
Desejamos fazer o aditamento.
Segue o contrato assinado.

https:/Imail.google.com/mail/u/0?ik=81cb105a2e&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar3950354146514255359&simpl=msg-a%3Ar61927...





o presente instrumento tem por objetivo Aquisiçãode Cadeiras tipo longarina para o Plenário da
Câf11ara Municipal e cadeiras de Escritório tipo Presidente, para uso na câmara Municipal de
Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,em conformidade com as condições contidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais
doc;umentos e condições constantes e licitadas través do Pregio presendal nO
OOS/2019/CMVQI,sendo:
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Conp-ato nO008/2019

CONTRATOOE fORNECIMENTO

preglo presencia' nO005/2019 de 04/12/2019

Contrato que entre si celebram a CÂMARAMUNIOPAl OEVEREADORESDE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa PATRICIA DE
MORAES HIHZ - ME.

CONtRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNIOPAl DE VEREADORESDE
. QUEDAS 00 lGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público

interno, inscrito no CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Ruadas
Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000, Praçados Três poderes, Centro, Município de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado pelo
seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sr' Eleandro
da Silva, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nO
7.583.384-9/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 035.935.279-01, residente e
domiciliado sito a RuaMarapuama,593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim Floresta,
Município de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, e

I
I-

cONTRATADA: PATRICIA DE MORAES HINZ - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o nO06.718.646/0001-95 com sede na Av. Bento Munhoz da
Rocha Neto, 4702, Distrito Industrial Atalaia, Cep: 85.100-000, Município de
Guarapuava, Estado do Paraná, neste ato devidamente representada por seu
representante legal, Ericson Rosa, brasileiro, portador da Cédula de Identidade
sob Rg nO36.513.997-X/SESP-SPe do CPFjMFsob nO039.418.599-43, estando
as partes sujeitas às normas da lei Federal nO 8.666/93 e suas alterações
subsequentes, ajustam o presente Contrato em decorrência da Ucítação na
Modalidade Pregão Presendal nO 005/2019fCMVQl, mediante as seguintes
cláusulas e condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO.

I
i
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par~rafo Único _ 0(5) objeto(s) constantes na presente Cláusulaterão garantia de 12 (doze)
meses contra qualquer defeito de fábrica, instalaçãoou execução, contados a partir da data de
entreqa, emissãoda nota fiscal).

CLÁlfSULA SEGUNDA.

Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às
parteS em todos os seus termos, as condiçõesexpressas no Edital de Pregão Presencial n°
00SA2019/CMVQI, juntamente com seus anexOS,documentaçãoe a proposta apresentadapela
CON,RATADA.

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 24.878,00 (vinte e
quatro mil, oitocentos e setenta e oito reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo
forn~cimentoelou execuçãodo(s) objeto(s) ora contratados,conforme estabelecidosna Cláusula
Primeira, licitado de acordo com a proposta apresentadapelaCONTRATADA.

Pari grafo Primeiro - No valor acima, estão contemplados,todos os custos necessáriospara o
aten~imento do(s) objeto(s) desta licitação, bem como todos os custos e impostos diretos e
indl?!tos. tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdendárlos, fiscais, comerciais,
taxaS,peças,materiais, mão de obra, equipamentos,veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus,
mot~ristas,seguros, deslocamentosde pessoal,fretes, entregas, prestaçãode serviços, assistência
técJiica, garantias e quaisquer outros que venham a incidir sobre o(s) objeto(s) contratado(s),
ca~ndo-lhe, ainda, a inteira responsabilidade(civil e penai), por quaisquer aàdentes de que
pOS$am vir a ser vítimas dos seusempregadosquandoem serviço, bem como por quaisquerdanos
ou ~rejuízosporventura causadosa terceiros e à CONTRATANTE.

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

parágrafo Primeiro· O pagamento será efetuadomediante a apresentaçãoda respectivafatura,
nota fiscal de prestaçãode serviços00(5) objeto(s) contratado(s).

p~rágrafo SegundO - A fatura deverá ser apresentadapelaCONTRATADA ao CONTRATANTE,
enr 01 (uma) via, devidamente regularizadanos seusaspectosformais e legais.
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parágrafo T__ Nenhum pagamenlO efetlJado pela Cl)NTRATAHl1i isentara a
CONTRATADA das responsabilidades assumidasna forma deste contrato, independentemente de
sua natureza, nem implicará na aprovação definitiva do recebimento dO(S) objeto(s) contratado.

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFlNANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros
provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
EstadOdo paraná e serão empenhadas e pagas através da seguinte Dotação Orçamentária:

órgão: 01 - LEGISlATIVO MUNlqPAL
Unidade orçamentária: 001 - CAMARAMUNICIPAL
ClasslficaçJo Funcional programática: 01.031.0101.2001 - ATlVIOADES00 LEGISLATIVO

MUNICIPALElemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose t-\aterial Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 00110

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

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização
para entrega a ser emitida pela Câmara Municipalde Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo

Paraná.
pa.rágrafo Primeiro _Os objetos, deverão ser entregues devidamente instalados e em condições
de fundonamento e uso no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do
1o (primeiro) dia útil seguinte a data de emissãoda autorização para entrega, devendo os mesmos
serem entregues e instalados junto ao Plenárioda Câmara Municipal de Vereadores, localizada na
Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três poderes,Centro de Quedas do 19uaçu, Estadodo Paraná,
local este onde será verificado a conformidade dos objetos e serviços, reservando-se à Câmara o
direito de recusar os que estiverem em desacordocom o pedido.

Parágrafo segundo _ O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas
hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas

alteraçõesposteriOres.
cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABIUDADES DAS PARTES.

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

de 2.1de junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE: y
".'" """,_'/'-";\,
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Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a
efetiva entrega e/ou execuçãodo{s) objeto(s} deste contrato;
Efetuar a transição do(s) pagamento(s)à CONTRATADA;
Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentarese contratuais, quando for o caso;

C'iP.,,,H: 1Il.S45.II~J!OOOl-36

RL\ PALl'.tEIR.\S. Il!i" FONE: .4'13532·1172

b)
c)

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

São obrigações da CONTRATADA:

a) Executare/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas
as quantidades solicitadas e especificações contidas no Pregão presencial nO
OOS/2019/CMVQI e no presenteContrato;

b) Pagar todos os tributos, contribuições fiscaiSe para fiscais que incidam ou venham a
incidir, direta e indiretamente, sobrea execuçãodoes)objeto(s) oferecido(s);

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, asmesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sema anuênciaexpressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENAUDADES PELAINADIMPLÊNClA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem,as seguintes multas, sem prejuízo das
sançõeslegaisda lei Federal nO8.666/93e 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 substituiçãodo item defeituoso, limitado a 10% do mesmo
valor, por ocorrência;b) De SOlo(cinco por cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não especificada na alínea "aR acima, e aplicada em dobro na sua
reincidênda;c) De 10% (det 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

!' equivalentea dito termo, conforme o caso,no prazoe condiçõesestabelecidas;
d) De 100/0(dez por cento) do valor total do contrato pela recusa em corrigir qualquer erro,
defeito, vicio do item rejeitado, caracterlzando·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 sue proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar documentação exigida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo 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 dasdemaiscominaçõeslegaIs.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts.
77 e 78, da Lei Federal nO 8.666/93.

Parágrafo Primeiro _A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisãoadministrativa prevista no Art. 77, da Lei FederalnO8.666/93.

Parágrafo Segundo - Pela inexecução total ou parcial, a CONTRATANTE, garantida a defesa
prévia, poderá aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no M. 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 APUCÁVEL

o presente instrumento contratual rege~sepelas disposiÇõesexpressas na Lei Federal nO8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na LeI nO 8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Código Ovil Brasileiro, no Código comercial Brasileiro e em
outras 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,
seré 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, inidando a contar do 1° (primeiro)
dia útil seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBUClDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei Federal nO8.666/93, e dos prinópias 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 presençadas,02 (duas) testemunhas abaiXO,obrigando-se por $1.~\. . , '
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e seus sucessores,ao fiei 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.

-""',"" "'.y
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nte
Contratante

Testemunhas:

/1" 1.1 ".. A' í
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Claudete Gaagi ki Souza }
CPF: 961.100.589-04

Quedasdo Iguaçu, 23 de dezembro de 2019.

_~c 'J-.- ._..-
ERICSONROSA

Representante Legal
C<f~~~~'~
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-'X~u%'-~~~:'7-: . i
CPF: 587.543.939-49





CÂMARA MUNICIPAL DE UEDAS DO IGUA U
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO009/2019
Pregão Presencial nO005/2019 de 04/12/2019

Contrato que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa CENTRO OESTE
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/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-PR e do CPF/MF sob nO 035.935.279-01, residente e
domiciliado sito a RuaMarapuama, 593, Cep: 85.460-000, Bairro Jardim Floresta,
Município de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: CENTRO OESTE COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MFsob o nO 73.334.476/0001-32,
com sede na Rua Presidentede Moraes,855, Centro, Cep: 85.660-000, Município
de DoisVizinhos, Estadodo Paraná,neste ato devidamente representada por seu
representante legal, o Sr. Avelino Andretta Santolin , brasileiro, portador da
Cédula de Identidade sob Rg nO 958.063/SESP-PR e do CPF/MF sob nO
156.316.309-82, 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
005/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulase condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBlETO.

o presente instrumento tem por objetivo Aquisiçãode Cadeiras tipo longarina para o Plenária da
Câmara Municipal e Cadeiras de Escritório tipo Presidente, para uso na câmara Municipal de
Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná,em conformidade com as condiçõescontidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência - ANEXO I e demais
documentos e condições constantes e licitadas través do Pregão Presencial nO
005/2019/CMVQI, sendo:

Lote nO tde. Unido

4

Cadeiras de escritório Presidente,
com encosto alto, base giratória,

Unido assento e encosto em espuma 1.765,00
injetada, estofadas em material
sintético, braços laterais, cor preta,
Marca PLAXMETAL,MOO. Presidente
Premium.

Produto Valor UnitáriO Valor Total

30.005,00
17
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Parágrafo Único _ O(S) objeto(s) constantes na presente Cláu:ula terão garantia .de 12 (doze)
meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou execuçao, contados a partir da data de

entrega, emissãoda nota fiscal).

CLÁUSULA SEGUNDA.
Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, obrigando às
partes em todos os seus termos, as condições expressas no Edital de Pregão Presencial nO
005/2019/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$ 30.005,00 (trinta mil
e cinco reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento e/ou execução does) objetoís)
ora contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado de acordo com a
proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

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

sem reajuste.

CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

I

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado mediante a apresentaçãoda respectiva fatura,
nota fiscal de prestação de serviços does)objeto(s) contratado(s).

Parágrafo Segundo - A fatura deverá ser apresentadapela CONTRATADA ao CONTRATANTE,
em 01 (uma) via, devidamepte regularizada nos seusaspectosformais e legais.

~ Õ

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

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

expediente.

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

CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS E DA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros
provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paranáe serão empenhadase pagasatravés da seguinte DotaçãoOrçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO

MUNICIPAL
Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 00110

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

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

Paraná.

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

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas
hipóteses indicadas no Art. 57, § 10 e 20, da Lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suas
alterações posteriores.

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

:,'~;

1

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsidiariamente os
princípiosgerais dos contratos e as disposiçõesde direito privado, contidos na Lei Fed_eralnO8.666
de 21 de junho de 1993. '

São obrigaçõesda CONTRAT~

~

I
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Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, bem como atestar nas notas fiscais a
efetiva entrega e/ou execuçãodoes)objeto(s) deste contrato;
Efetuar a transição does)pagamento(s) à CONTRATADA;
Aplicar à CONTRATADA as sançõesregulamentarese contratuais, quando for o caso;b)

c)

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
CONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:

a) Executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) do presente contrato dentro dos prazos, respeitadas
as quantidades solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO
005/2019/CMVQI e no presente Contrato;

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

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, as mesmascondiçõesda habilitação.
e) Não ceder o contrato, no todo ou em parte, sem a anuênciaexpressado CONTRATANTE.

CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
sançõeslegais da Lei Federal nO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

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

li
cLÁUSULANONA- DAS~ES CONTRATUAIS. (
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A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou
supressõescontratuais que se fizerem necessáriasem até 25% (vinte e cinco por cento) do valor

inicial atualizado do Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

Parágrafo Primeiro _A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de
rescisãoadministrativa prevista no Art. 77, da Lei FederalnO8.666/93.

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

total do objeto adjudicado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2019, 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 nO

8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOSOMISSOS.

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

direito.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOE DO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema eletrônico de
dados) de igual teor e fO'i;~"al...n~.presençadas 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigan.._.do-sepor si

~S· (~7( (,/~ \
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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, 23 de dezembro de 2019.

Presidente
Contratante

Testemunhas:

_AtwrM~~Claudete inSki Souz\
CPF: 961.100.589-04

é/

CPF: 587.543.939-49

•
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t· CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO011/2019
Pregão Presencial nO005/2019 de 04/12/2019

Contrato que entre si celebrama CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE
QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa lHONATAN
BAGATOU EPP.

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

CONTRATADA: lHONATAN BAGATOLI EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MFsob o nO22.992.632/0001-11,comsede na Av. Juscelino I<. de Oliveira,
177 - sala 02, Bairro Seminário,Cep: 89.190-000, Município de Taiô, Estado de
Santa Catarina, neste ato devidamenterepresentadapor seu representante legal,
Jedielson Petry Tasso, brasileiro,portador da Cédula de Identidade sob Rg nO
9.848.70S/SESP-PRe do CPF/MFsob nO 071.361.289-43, estando as partes
sujeitas às normas da lei FederalnO8.666/93 e suas alterações subsequentes,
ajustam o presente Contrato em decorrênciada licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO OOS/2019/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas econdições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por obJetivoAquisiçãode Cadeirastipo longarlna para o Plenário da
Câmara Municipal e Cadeiras de Escritório tipo Presidente, para uso na câmara Municipal de
Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,em conformidade com as condições contidas
na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência _ ANEXO I e demais
documentos e condições constantes e lidtadas través do Pregão Presenciai nOOOS/2019/CMVQI, sendo:

Produto __ ~V:....:a::.:.l~_U!1l!;IrlO r_v_aI9!' rºtalCadeirã-pãrao plenário da Câmara,
estilo longarina, bloco com 5 lugares,
com base fixa, braços individuais, 2.227,00 6.681,00
assento e encosto em espuma,
estofadas em material sintético, cor
preta, Marca EMPORIO FlEX,
MOO.Oireto.
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Parágrafo Único - O(s) objeto(s) constantes na presente Cláusula terão garantia de 12 (doze)
meses contra qualquer defeito de fábrica, instalação ou execução, contados a partir da data de
entrega, emissão da nota fiscal).,

cLÁUSULA SEGUNDA •

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

cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E REAJUSTE•

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância global de R$ 6.681,00 (seis mil,
seiscentos e oitenta e um reais), a preços fixos e sem reajuste, pelo fornecimento elou
execução does) objeto(s) ora contratados, conforme estabelecidos na Cláusula Primeira, licitado
de acordo com a proposta apresentada pela CONTRATADA.

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

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

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

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

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

cLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOSFINANCEIROS EDA DOTAÇÃO.

As despesas decorrentes da presente contratação, correrão a conta de recursos financeiros
provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná e serão empenhadas e pagas através da seguinte Dotação Orçamentária:
Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classlflcaç30 Funcionai Programática: 01.031.0101.2001 _ ATIVIOAOES 00 LEGISLATIVOMUNICIPAL

Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00 - Equipamentose Material Permanente.
Fonte: 00001- Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Conta de Despesa: 00110

cLÁUSULA SEXTA- DA FORMA, PRAZOELOCALDE ENTREGA.

Os objetos ora licitados, somente serão entregues e instalados, após a emissão da autorização
para entrega a ser emitida pela Câmara Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado doParaná.

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

Parágrafo Segundo - O prazo de entrega e execução dos objetos poderá ser revisto nas
hipóteses Indicadas no Art. 57, § 1° e 2°, da lei Federal nO 8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

cLÁUSULA SÉnMA - DOS DIREITOS E RESPONSABIUDADES DAS PARTES.

o presente contrato rege-se pelos preceitos do direito público, aplicando-se, subsl iariamente os
princípios gerais dos contratos e as disposiç5esde direito privado, contidos na lei Fe e ai nO8.666de 21 de Junho de 1993.

São obrigações da CONTRATANTE:

j
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a) Acompanhar e fiscalizar a execuçãodo contrato, bem como atestar nas notas fiscais a
efetlva entrega e/ou execuçãodoes)objeto(s) deste contratoi

b) Efetuar a transição does)pagamento(s)à CONTRATADA;
c) Aplicarà CONTRATADA as sançõesregulamentarese contratuais, quando for o caso;

d) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelaCONTRATADA.

Sãoobrigaçõesda CONTRATADA:

a) Executare/ou fornecer o(s) objeto(s) do presentecontrato dentro dos prazos, respeitadas
as quantidades solicitadas e especificações contidas no Pregão Presencial nO
005/2019/CMVQI e no presenteContrato;

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

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

d) Manter, durante a execuçãodo contrato, asmesmascondiçõesda habilitação.
e) Nãoceder o contrato, no todo ou em parte, sema anuênciaexpressado CONTRATANTE.

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENAUDADES PELAINADIMPLêNCIA.

A CONTRATADA sUjeitar-se-á, em caso de Inadimplementode suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem,as seguintes multas, sem prejuízo das
sançõeslegaisda Lei FederalnO8.666/93 e responsabilidadescivil e criminal:

a) De 1% (um por cento) sobre o valor total do contrato, por dia de atraso no prazo
contratual de entrega, ou no prazo de substituiçãodo item defeituoso, limitado a 10% do mesmovalor, por ocorrência;

b) De 5% (Cincopor cento) sobre o valor total do contrato, por infração a qualquer cláusula
ou condição do contrato, não especificadana alínea "a" acima, e aplicada em dobro na suareincidência;

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
equivalentea dito termo, conforme o caso, no prazoe 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 municlpio, pelo prazo de até 02 (dois) anos, a
licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato,
deixar de entregar documentação exIgida para o certame, apresentar documentação falsa, ensejar
o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar OU fraudar na
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a sanção, sem prejuízo das multas previstas neste Edital
e das demais (aminações legais.

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

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

Parágrafo Primeiro· A CONTRATADA reconheceos direitos da CONTRATANTE, em caso de
resdsão administrativa prevista no Art. 77, da lei FederalnO8.666/93.

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 LEGISLAÇÃOAPLICÁVEL

o presente Instrumento contratual rege-sepelasdisposiçõesexpressasna 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 CódigoCivil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA· DA TRANSMISSÃODEDOCUMENTOS.

A troca eventual de documentos e correspondênciasentre a CONTRATANTE e a CONTRATDA,
será feita por meio de protocolo. Nenhumaoutra 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 10 (primeiro)
dia útil seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉOMA QUARTA - DA PUBUCDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOSCASOSOMISSOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUCESSÃOEDO FORO.

As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema ;~~nico de
dados) de igual teor e form~ das 02 (duas) testemunhas abaixo. Obriga~~se por si
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e seussucessores,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 iniciai e outras em direito permitidas neste referido foro.

Rl'A I·AI.:\U:IRAS. 12S04 FO:"iE: (01613532-1172

~~F&iat19
lEDIELSON PETRY TASSO

Representante Legal
Contratada

DA SILVA
Presi nte
Contratante

Testemunhas:

.tl;~~~Gaj<j'g~:JoB<'
CPF: 961.100.589-04

nV( C?,/(Ç 7/ ~_:___
, _" ;>

Sauro=v= r
CPF: 587.543.939-49
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Diário Oficial Eletrônico do Município de

Ouedas do Iguaçu
Terça-Feira, 31 de Dezembro de 2019 Lei nº 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012

LEGISLATIVO

CONTRATOS

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDE PUBLlCAÇÃO-CONTRATON°: 008/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:Patriciade MoraesHinz-ME
OBJETO:Opresenteinstrumentotem porobjetivoAquisiçãodeCadeiraparao plenárioda
Câmara,estilo longarina,blococom4 lugares,com basefixa, braços individuais,assento
e encostoemespuma,estofadasemmaterialsintético,cor preta,MarcaPERFLEX,MOD.
LG-5006/4L,para uso na câmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, em conformidadecom as condições contidas na proposta apresentadapela
CONTRATADA,no Termode Referência- ANEXO I e demais documentose condições
constantese íicitadastravésdo PregãoPresencialnO005/2019/CMVQIe seusanexos.
LOTES:02
VALORTOTAL:R$ 24.878,00(vinte e quatromil, oitocentose setentae oito reais).
VIG~NCIA: 31/12/2019
DATAASSINATURA:23/12/2019

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDEPUBLlCAÇÃO-CONTRATON°: 009/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:CentroOesteComérciode Móveis e EquipamentosLIda.
OBJETO:O presente instrumentotem por objetivoAquisiçãode Cadeira para o plenário
da Câmara,Cadeirasde escritórioPresidente,com encosto alto, base giratória, assento
e encosto em espuma injetada, estofadas em material sintético, braços laterais, cor
preta,MarcaPLAXMETAL,MOD.PresidentePremium,para uso na câmaraMunicipalde
VereadoresdeQuedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná,emconformidadecomas condições
contidasnapropostaapresentadapelaCONTRATADA,noTermodeReferência-ANEXO
I e demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravésdo PregãoPresencialnO
005/2019/CMVQIe seus anexos.
LOTES:04
VALORTOTAL:R$ 30.005,00(trintamil e cinco reais)
VIG~NCIA: 31/12/2019
DATAASSINATURA:23/12/2019

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDEPUBLlCAÇÃO-CONTRATON°: 010/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:W.A.M.LicitaçõesLlda.-EPP
OBJETO:O presenteinstrumentotem por objetivoAquisiçãode Cadeira para o plenário
da Câmara, Cadeira para o plenário da Câmara, estilo longarina, bloco com 3 lugares,
com base fixa, braços individuais,assentoe encosto em espuma,estofadasem material
sintético, cor preta, Marca PG FLEX, MOD. L3 EXEC. COM., para uso na câmara
Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade
com as condiçõescontidas na proposta apresentada pela CONTRATADA,no Termode
Referência- ANEXOI e demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravésdo
PregãoPresencialnO005/2019/CMVQIe seus anexos.
LOTES:01
VALORTOTAL:R$ 11.799,00(onzemil, setecentose noventae nove reais)
VIGÊNCIA:31/12/2019
DATAASSINATURA:24/12/2019

EXTRATODECONTRATOPARAFINSDEPUBLlCAÇAo-CONTRATO N°: 011/2019

CONTRATANTE:CâmaraMunicipalde Quedasdo Iguaçu
CONTRATADA:JhonatanBagatoliEPP
OBJETO:O presente instrumentotem por objetivoAquisiçãode Cadeira para o plenário
da Câmara, Cadeira para o plenário da Câmara, estilo longarina, bloco com 5 lugares,
com base fixa, braços individuais, assento e encosto em espuma, estofadas em
material sintético, cor preta, Marca EMPORIOFLEX, MOD.Direto,para uso na câmara
Municipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade
com as condiçõescontidas na proposta apresentada pela CONTRATADA,no Termode
Referência- ANEXO I e demaisdocumentose condiçõesconstantese licitadastravésdo
PregãoPresencialnO005/2019/CMVQIe seus anexos.
LOTES:03
VALORTOTAL:R$ 6.681,00(seismil, seiscentose oitenta e um reais)
VIG~NCIA: 31/12/2019
DATAASSINATURA:24/12/2019

Ccd3,9936

Ano VIl! - Edição N° 1972 Página 7 1008

PORTARIAS

PORTARIAN° 024-DATA:30/12/2019

O PRESIDENTEDACÂMARAMUNICIPALDEQUEDASDOIGUAÇU,Estadodo Paraná,
no usode suas atribuiçõesque lhe são conferidaspor lei,-RESOLVE:
Art. 1o - Emcumprimentoas determinaçõesemanadasnoArtigo8° da Lei Complementar
nO101de 04/05/2000,estabelecero cronogramade execuçãomensalde desembolsoe a
programaçãofinanceirade repassemensal parao exercício financeirode 2020 na forma
dosAnexos I e II da presentePortaria.
Art. 2°-Será admitidaa eventual extrapolaçãodo limite definidomensalmentedesdeque
não supere a 20% (vinte por cento) do limite previstoaté o mês e seja compensadoaté
o final do exercício.
Art. 3°- O cronogramamensalde desembolsopoderáser refeitomensalmentevisando
compatibilizaçãoda despesaás alteraçõesoriundasda aberturade créditosadicionais
ou remanejamentode dotaçõesorçamentárias.
Art. 4° - Esta Portariaentra em vigor na data de sua publicaçãoe produziráseus
a partirdesta data, revogadasas disposiçõesem contrário.
GABINETEDO PRESIDENTE,EM30 DE DEZEMBRODE 2019.
ELEANDRODASILVA-Presidenteda Câmara

Diário Oficial Assinado Eletronicamentecom Certificado Padrão
ICP-Brasil. O Municípiode Quedasdo Iguaçu- Paraná - CNPJJ
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