
CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CJ\ PJ-MF 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUAÇU PARANÁ

REQUISiÇÃO

De: DIRETORIA GERAL

Afll, ~~__,?oÁY '
:w'ltSÓN POLEZE V
Presidente da Câmara

Senhor Presidente:

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

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 04/10/2021

Em,Qqde D.Mlv..M y de 2021.

Autorizo, atendidas as demais exigências
legais.

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

Contratação de empresa(s) para o fornecimento de forma parcelada, em
conformidade com a efetiva necessidades de produtos e materiais gráficos em geral
para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná.

O custo total estimado importa em R$ 55.835,00 (cinquenta e cinco mil,
oitocentos e trinta e cinco reais).



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

JUSTIFICATIVA

A presente licitação tem como objetivo a Contratação de empresa(s) para o
fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidade de
produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal
de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

30

ItemnO Qtde. Tipo

1 Unido

Discriminação dos Produtos 1
Materiais

Agenda anual com capa
personalizada.

V. Máximo
Total do Item

R$

V. Máximo
Unitário R$

2 3.500 Unido
Envelope tipo carta, papel branco
de 75g/m2, medindo 11x22cm,
com impressão em quatro cores.

3

4

3.500

3.500

Unido

Unido

Envelopes tipo saco, papel branco
de 120g/m2, medindo 24x34cm,
com impressão em quatro cores
na parte da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350g/m2, formato 4 de
45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.

5 200 Unido

Blocos de requisição, de 50 folhas
por duas vias, numeradas,
confeccionado a 1.8 via em papel
extra copy de 75g/m2 e 2.8 via em
papel na cor azul de 50g/m2,

formato 32 de 11x15cm, picotado,
colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas
as vias na parte da frente.

6 70
Adesivos em vinil, com impressões
coloridas, para parte interna ou
externa.

7 110
Lonas 440gr com impressões
coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 Placas identificadoras adesivas
em PVC, 30x14cm.
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Encadernações de livros capa
9 70 Unido dura, na cor preta, com letras

douradas, costuradas e coladas.

TOTAL GLOBAL

Placas em ACM para fachada com
10 75 M2 estrutura de ferro galvanizado

20x40.

Atenciosamente:

Nome da Empresa

ável Legal

111.387.352/0001-681
DANIELY NIARY DA SILVA

RUA PLATANO. 1592
CENTRO CEP85460-000 . I

, QUEDASDO IGUAÇU - PARA~~

Carimbo CNPJ

(Local e data),Q 1.çu LOC~A, ,3D de.~f&cde2021

-- - - - - - . - . - - -------------
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SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

30

Item Qtde. rnO IpO
Discriminação dos Produtos I

Materiais

1

2 3.500

Unido

Unido

Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco
de 75g/m2, medindo 11x22cm,
com impressão em quatro cores.

v. Máximo
Total do Item

R$

V. Máximo
Unitário R$

3 3.500 Unido

Envelopes tipo saco, papel branco
de 120g/m2, medindo 24x34cm,
com impressão em quatro cores
na parte da frente.

4 3.500 Unido

Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350glm2, formato 4 de
45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.

5 200 Unido

Blocos de requisição, de 50 folhas
por duas vias, numeradas,
confeccionado a 1.8 via em papel
extra copy de 75g/m2 e 2.8 via em
papel na cor azul de 50g/m2,

formato 32 de 11x15cm, picotado,
colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas
as vias na parte da frente.

6 70
Adesivos em vinil, com impressões
coloridas, para parte interna ou
externa.

7

8

110

30

Lonas 440gr com impressões
coloridas, colocação interna ou
externa.
Placas identificadoras adesivas
em PVC, 30x14cm.

s
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Encadernações de livros capa
9 70 Unido dura, na cor preta, com letras

douradas, costuradas e coladas.

TOTAL GLOBAL

Placas em ACM para fachada com
10 75 M2 estrutura de ferro galvanizado

20x40.

Atenciosamente:

Assinatura do Responsável Legal

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80
M. L. KURATKOVSKI

& ClA LTDA - ME
Rua lIobh 515 Centro

L!5 460 000 Quedas do 'Iuaçu '!.I

Carimbo CNPJ
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CAMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046)3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO

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

Item Discriminação dos Produtos 1
V. Máximo V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais
Unitário R$ Total do Item

R$
1 30 Unido Agenda anual com capa 9noo ~o MO, ()()personalizada.

Envelope tipo carta, papel branco
2 3.500 Unido de 75g/m2, medindo 11x22cm, 0,4$ ~~.6 go/oocom impressão em quatro cores.

Envelopes tipo saco, papel branco
3 3.500 Unido de 120g/m2, medindo 24x34cm,

com impressão em quatro cores j3g y~3'3%0na parte da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350g/m2, formato 4 de

4 3.500 Unido 45,5x31,Sem, com impressão em
quatro cores na parte da frente,

DI J) 4 3a _g_gaOOplastificadas e com vinco para
dobrar ao meio.
Blocos de requisição, de 50 folhas
por duas vias, numeradas,
confeccionado a 1.a via em papel
extra copy de 75g/m2 e 2.a via em

5 200 Unido papel na cor azul de 50g/m2,

_9 J 15 J. 9BO;oformato 32 de 11x15cm, picotado, )colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas
as vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou
155,00 3.g50jOOexterna.

Lonas 440gr com impressões
7 110 M2 coloridas, colocação interna ou 55)00 60050;[0externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas
bQ/Saem PVC, 30x14cm. ~ ..S-:r~ 00
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Encadernações de livros capa
9 70 Unido dura, na cor preta, com letras =i ~/OO S..'160/00douradas, costuradas e coladas.

Placas em ACM para fachada com
~6~000;(10 75 M2 estrutura de ferro galvanizado 2So 00QOC )Q

20x40.

TOTAL GLOBAL ------------ ~:r oOSS,C O

Atenciosamente:

r CNPJ ,
76.877.166/0001-52

GRAFICAACACIA
LTDA-ME

Rua Acácia, 252 ·Ctltra
L15.461·.11 -a.t~.sdo '.uS.-PI _j

Carimbo CNPJ



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

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

SOLICITAÇÃO

Ao
Setor de Contabilidade
AlC
Sra. Francieli Disner

Prezada Senhora:

Em função da necessidade a Contratação de empresa(s) para o fornecimento de forma
parcelada, em conformidade com a efetiva necessidade de produtos e materiais
gráficos em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, vimos solicitar a indicação dos recursos de
ordem orçamentária para fazer frente à despesa.

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, estando no
aguardo do seu pronto atendimento.

Atenciosamente

Quedas do Iguaçu, 04 de outubro de 2021.

Presidente da Câmara Municipal
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INFORMAÇÃO

Do: DEPTO. DE CONTABILIDADE

Para: GABINETE DO PRESIDENTE

Data: 05/10/2021

Senhor Presidente:

Em atenção a vossa solicitação informamos a dotação para Contratação de
empresa(s) para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidade de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sendo:

Órgão: 01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARA MUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO
LEGISLATIVO MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 -
Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica.
Fonte: 00001 - Recursos do Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

Cordialmente,

.f!v..,A/I 'f} FI,i•;., V'r ,C/( (A_- ~1r<M
FRANCIELI DISNER

Contadora
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~.rt~ CÂMARA MUNI~!!'I!~o?5~'8S/~o~_?AS DO IGUAÇUm RUA PALMEIRAS, 1254 FONE' (46) 3532-1172
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MINUTA DO PROCESSOADMNISTRATIVO N° 007/2021
EDITAL N° 007/2021/CMVQI

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

IGUAÇU - PARANÁ

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

1 PREÂMBULO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designadosatravés da Portaria nO 006, de 13 de
janeiro de 2021, torna público que às .....h.....min do dia ..... de ..... de 2021, na Sala de
Reuniõesda CâmaraMunicipal de Vereadores, situada na Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três
Poderes, Centro de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, será realizado certame licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, para
contratação does) objeto(s) constante(s) no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo I, do presente
Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO
3.555, de 08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e
seus anexos, integrantes do processoacima indicado.

2 DOOB1ETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de
forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos
em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente
Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
iniciando seu fornecimento a contar do 1° (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo
Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara
Municipal de Vereadores de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná, rigorosamente de acordo com o
ofertado na proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos
Três Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s),
qualidade e demais especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal
de Vereadores,o direito de recusar o(s) objeto(s) em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
1° e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

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

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEIl, nos termos da Lei
Complementar nO123/2006 alterada pela Lei Complementar nO147/2014, legalmente
autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam a todas as
exigências contidas neste edital e que apresentem a documentação solicitada, no local,
dia e horário informados no preâmbulo deste edital.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de
licitar ou contratar com o Poder Público e/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderãoparticipar da presente licitação as interessadasque estiverem cadastradas ou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e
técnica, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

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

7 DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTA DE PREÇOS E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro01 (um) conjunto de documentos composto
por 03 (três) elementos:
a) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) Envelopecontendoos Documentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado,
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto
no Artigo 40, Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraesse fim, poderá a licitante
utilizar-se do modelo constante do ANEXOVI.
7.3 O envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJ da licitante, o número e o objeto da licitação e o título do
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conteúdo, na forma abaixo.

ENVELOPENO1 - PROPOSTADE PREçOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

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

ENVELOPEN0 2 - DOCUMENTOSDE HABILITACÃO
CAM ARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDASDO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNPl/MF:

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

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N° 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital,
ou em formulário próprio contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10
(primeiro), devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem
ressalvas,emendas, rasuras, acréscimosou entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da
licitação, endereço completo, telefone, fac-símile e endereçoeletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificações
does) objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação,
totalmente conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do item ro osto caso não se'a ossível informar a marca do s
objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que
devidamente justificada:
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e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a
mesma será desclassificadano referido item, face a ausênciade informacões para avaliação does)
objeto(s) proposto(s);
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da
proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
peças, materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus,
motoristas, seguros, deslocamentosde pessoal, fretes, entregas, prestação de serviços, assistência
técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o(s) objeto(s)
licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item
3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
correntes, a contar da data de apresentaçãoda proposta, sendo que se não houver indicação de
prazo será consideradocomo talo prazo de 60 (sessenta) dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os
unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigênciasdo ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens,
objetos do presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo
de Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for
detectada essa inconformidade.
8.8 Independentemente de declaraçãoexpressa, a simples apresentaçãodas propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observânciadas normas contidas na legislaçãomencionadano preâmbulo deste Edital.

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

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

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

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realização do
pregão, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos
deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento
das propostas, com exceçãodos documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b",
ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos,
caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas través
da internet, ficam condicionadas à verificação de sua validade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto,
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a
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executora e/ou fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação
deverão ser apresentadosem nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora
da empresa ou de seus sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Em se tratando de microempresaou empresa de pequeno porte, havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO 8.666/93, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes,na ordem de classificação,para assinatura do
contrato, ou revogar a licitação.

10 DAREPRESENTAÇÃOEDOCREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão, os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação
de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital, por sua representada.
10.3 Por credenciamento, entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade:
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração, o mandato deverá ser passado,
preferencialmente, por instrumento público. Sendo particular, o instrumento de procuração deverá
conter a assinatura de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do
ato de investidura do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos, o mandato deverá
conter expressamente outorga de poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de
preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa, deverão ser apresentados
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social, estatutos, ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes), nos quais estejam expressosseus poderes para
exercer direitos e assumir obrigaçõesem decorrênciade tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes
do início da sessão.Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro
ou por Servidor Público,à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de
lancese à interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

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

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

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

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificação de Preços, e sendo
aceitável a proposta classificadaem primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-Ihe-á o(s)
objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação,e assimsucessivamente,até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela
adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.
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14.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantes credenciados das licitantes presentes à sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos
em poder da Administração pelos prazos legais de arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicação does) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s)
declaradaís) vencedora(s) do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente
instruído, será encaminhado a autoridade competente, para homologação e contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após o término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor,
discriminando o(s) valor(es) unitário(s) e totalCis) para cada item vencido.

15 DOS RECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões,
podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante
vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos interessados
na Divisão de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulo deste Edital, nos casos de:
a) Anulação ou revogação da licitação;
b) Rescisão do Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicação das penas de advertência ou multa.
II) Representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o(s) objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade (§ 40 do Artigo 109 da Lei Federal nO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICO DECONTRATO.
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16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se
automaticamente após o prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de
Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execuçãodo contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimosou supressõesque se fizer(em) necessária(s)para o(s) objeto(s) da presente licitação,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia
útil seguinte ao de sua assinatura.

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

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

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

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

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001 - CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 - Outros
Serviçosde Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBlETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo
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730, Inciso II e seus Parágrafos,da Lei FederalnO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte
implica apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação
da conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s)
conforme mencionado em edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste
instrumento.
21.4 O(s) pagamento(s) serMão) efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir
da data da Nota Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente
entregues, a ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do
CONTRATADA, mediante o fornecimento e a a resenta ão correta da s Nota s Fiscal is em
nome da CAMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, CNPl/MF nO
01.545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a empresa está regular perante o
FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto
com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does)
objeto(s) fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando à sua
execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços,
não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmoaqueles de filiais ou da matriz.

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

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



prontamente atendidas pela CONTRATADA.

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

25 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.
25.1 As normas que disciplinam este Pregãoserão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre as interessadas, atendidos o interesse público e o da Administração, sem o
comprometimento da segurançada contratação.
25.2 É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecerou complementar a instrução do processo.
25.3 Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de
documentação referente ao presente Edital.
25.4 Na contagem dos prazos estabelecidosneste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do
vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal,
exceto quando for explicitamente disposto em contrário.



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

Quedasdo Iguaçu, ..... de ......... de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira
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ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

1 - INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

2.1. A aquisição does) objeto(s) se dará, visando o atendimento da(s) necessidade(s)quanto à
utilização e o consumo junto à CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de
forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos
em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná, devendo os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações
constantes no presente termo e demais condições constantes no PREGÃO PRESENCIAL NO
007/2021/CMVQI e seus anexos, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$ Total do Item
R$

1 30 Unido
Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75g/m2, medindo llx22cm, com
impressão em quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido 120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350g/m2, formato 4 de

4 3.500 Unido
45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por

5 200 Unido duas vias, numeradas, confeccionado
a 1.a via em papel extra copy de
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6

7

70

Unido

110

75gjm2 e 2.a via em papel na cor azul
de 50gjm2, formato 32 de 11x15cm,
picotado, colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas as
vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões
coloridas, para parte interna ou
externa.
Lonas 440gr com impressões
coloridas, colocação interna ou
externa.

8

9

30

70

Placas identificadoras adesivas em
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,
na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

10 75
Placas em ACM para fachada com
estrutura de ferro galvanizado20x40.

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

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

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

Nota: Ospreços de referência representam os menores valorespraticados por fornecedores e/ou
prestadores de serviços, de acordo comsolicitaçãode orçamento realizada.

Quedasdo Iguaçu, ..... de ........ de 2021.

FRANCIELI DISNER
Pregoeira

ANEXO II
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MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJ/MF:

Endereço:

Nome para Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamos nossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$
Total do Item

R$

1 30 Unido Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75g/m2, medindo llx22cm, com
impressão em quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido 120g/m2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350g/m2, formato 4 de

4 3.500 Unido 45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado

5 200 Unido
a 1.a via em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na cor azul
de 50g/m2, formato 32 de llx15cm,
picotado, colado e grampeado, com
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impressão em uma cor em abas as
vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou
externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,

9 70 Unido na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

10 75 M2 Placas em ACM para fachada com
estrutura de ferro galvanizado20x40.

I
VALOR GLOBAL DAI
.PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: A proposta deverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ



ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e
abaixo assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no
PREGÃO PRESENCIAL N0 007/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição
de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo: .

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

OBS.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ
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ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDmVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

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

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

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

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

Declara(o), também, que está obrigada a informar à Contratante os fatos supervenientes
impeditivos de sua habilitação, quando de sua ocorrência, conforme determina o Artigo 32, § 2°,
da Lei FederalnO8.666/93.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ



ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO007/2021/CMVQI

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

.. , sediada na nO , Bairro

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

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

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

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

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

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

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

........................................... , declara( o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
007/2021/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal nO 10.520, de
17 de Julho de 2002.

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

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essa declaração deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ



ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO007/2021/CMVQI de 08/10/2021.

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

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoajurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Ruadas
Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Municípiode
Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, neste ato devidamente representado pelo
seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, o SrOAdilson
Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nO
7.112.669-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 031.798.709-74, residente e
domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona Rural,
Municípiode Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de
................. , Estado , neste ato devidamente representada por seu
representante legal, , portador da Cédula de
Identidade sob Rg nO e do CPF/MF sob nO ,
residente e domiciliado na , , Cep: ,
Município de , Estado , estando as partes sujeitas às
normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO 007/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OB1ETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade
com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com
as condiçõescontidas na proposta apresentada pela CONTRATADA, no Termo de Referência
ANEXO I é demais documentos e condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial
nO007/2021/CMVQI, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$ Total do Item
R$

1 30 Unido
Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75g/m2, medindo llx22cm, com
impressão em quatro cores.
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Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido
120gjm2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350gjm2, formato 4 de

4 3.500 Unido 45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado
a 1.a via em papel extra copy de

5 200 Unido
75gjm2 e 2.a via em papel na cor azul
de 50gjm2, formato 32 de llx15cm,
picotado, colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas as
vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou
externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,

9 70 Unido na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

10 75 M2 Placas em ACM para fachada com
estrutura de ferro galvanizado20x40.

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

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

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
007/2021/CMVQI, juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.
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cLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) seráCão)efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da Nota Fiscal. em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a
ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA,
mediante o fornecimento e a apresentaçãocorreta da(s) Nota(s) Fiscal(is), em nome da CÂMARA
MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUACU, CNP1/MF nO 01.545.843/0001-
36, bem como da comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos
Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota
Fiscal.

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

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

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

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

Parágrafo Quinto - Caso na data prevista para pagamento não haja expediente na Sede da
CONTRATANTE, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente a esta.
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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
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 - Outros
Serviçosde Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

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

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

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de
acordo com o ofertado na proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

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

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 007/2021/CMVQI e no
presente Contrato;

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

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

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

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts.
77 e 78, da Lei Federal nO8.666/93.
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconheceos 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 31/12/2021, iniciando a contar do 1° (primeiro)
dia útil seguinte ao de sua assinatura.

cLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

cLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS 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 forma, na presençadas 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si
e seus sucessores,ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da
CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.
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ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

Representante Legal
Contratada

Testemunhas:
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ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI DE 08/10/2021.

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

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal nO8.666/93, e suas alterações posteriores.

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

Nomee Assinatura

Senhor Licitante:

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

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

Processo Administrativo n° 007/2021.
Modalidade: Pregão Presencial

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento licitatório na modalidade pregão presencial, do
tipo menor preço, em que o objeto se refere a aquisição de materiais de uso e consumo
diversos, por exemplo: produtos e materiais gráficos em geral, para utilização da Câmara
Municipalde Vereadores do Município de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná, com valor
estimado em R$ 55.835,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) requisição
assinada pelo Diretor da Câmara, Sr. Edson Pillareck; b) ofícios solicitando
orçamentos/cotação de preços; c) 3 (três) orçamentos.; d) justificativa da contratação; e)
pedido de informação contábil; f) dotação orçamentária; f) minuta do edital de pregão e do
contrato.

É a síntese do essencial.

2. DOMÉRITO

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

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



A todos os particulares, sem distinção, é dada a oportunidade de contratar
com a administração, logo, restam respeitados os princípios da isonomia e da
impessoalidade. Quando a administração pública irá escolher, dentre todas as propostas
que recebe dos particulares, aquela que melhor atingirá o cumprimento de sua vontade,
com a indispensável verificação da maior vantagem que auferirá nessa escolha, está
respeitado o princípio da moralidade. Assim, está correta a forma e modalidade escolhida
na situação apresentada.

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

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

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

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

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

/\ i / I
\ I /v
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I
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Diferentemente da Lei de Licitações, onde a eleição da modalidade de
licitação cabível, a rigor, opera-se por meio da análise do valor estimado para a contratação,
o pregão, nos termos do que dispõe o Caput do artigo primeiro, da Lei nO10.520102, destina
se à aquisição de bens e serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado para a
contratação.O pressuposto legal para o cabimento do pregão, destarte, é a caracterização
do objeto do certame como "comum", sendo que tal situação ocorre na hipótese.

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

3. CONCLUSÃO

Ante o exposto, após proceder com a respectiva análise do certame
licitat~rio apr.esentado,opino pela completa legalidade e sou favorável ao prosseguimento
do feito, pOISeste atende aos ditames contidos na Constituição Federal na Lei nO
8.666/1993 e na Lei nO10.520/2002. '

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

Quedas do Iguaçu/PR, 07 de outubro de 2021.

Marcos Vinícius Tombini Munaro
Advogado - OAB/PR 57.459
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDAS DO IG UACU PARAN Á

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO N° 007/2021/CMVQI

A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessados que realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE, cujo objeto é a
contratação de empresa(s) para o fornecimento de forma parcelada, em conformidade
com a efetiva necessidadede produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo
junto a CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

- Data de Abertura: 26/10/2021.
- Horário: 09h30min
- Local: Divisãode Licitações.

INFORMAÇÕES SOBRE O PREGÃO: O edital e seus anexos poderão ser obtidos junto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo
Paraná, localizadana Ruadas Palmeiras, 1254, Praçados Três Poderes,Centro, Fone/Fax:
(46) 3532-4980, no horário normal de expediente das 08:00 às 11:30 horas e das 13:30
às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira e/ou obtido pela internet, no seguinte endereço
eletrônico: www.camaragi.pr.gov.br/licitações.

Quedasdo Iguaçu, 08 de outubro de 2021.

/) . a . .\..
,~/1(11 I IG- l( "L,- if' v)t'l t-1..
FRANCIELI DISNER

Pregoeira
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃON° 007/2021/CMVQI
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná, comunica aos interessadosque realizará licitação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL,do tipoMENORPREÇOGLOBALPORLOTE,cujo objetoé a contratação
de empresa(s) para o fornecimentode forma parcelada,em conformidadecom a efetiva
necessidade de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estadodo Paraná.
- DatadeAbertura: 26/10/2021.
- Horário:09h30min
- Local: Divisãode Licitações.
INFORMAÇOESSOBREO PREGÃO:O edital e seusanexospoderãoser obtidosjunto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, localizada na Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos Três Poderes, Centro,
Fone/Fax: (46) 35324980, no horárionormal de expedientedas 08:00 ás 11:30 horas e
das 13:30às 17:00horas,de segundaà sexta-feirae/ouobtido pela intemet, no seguinte
endereçoeletrônico:www.camaraqi.pr.gov.br/licitações.
Quedasdo Iguaçu,08 de outubrode 2021.
FRANCIELIDISNER- Pregoeira

Cod3?2849
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Correio
DOPOVODOPAIIAM4 EDiÇÃO 3746 PUBLICAÇÃO OFICIAL SÁBADO. 09 OEOUTUBRO DE 2021 07

I •. " ~''Y CANAaAMuNtClPALDzVtaMOMP
ESTADODO P..u...\.NÁ

CNPIn.~ 95.587.689/0001-09
',' '" Duque de Caxias, II' 50. Cenlro, CEP no' 85.390·000

________ ~!!l.2~181006

PORTARIAN.· 013/2021

SÚMULA: Estabelece PODIOFacultativo
na Cãnuu-a Municipal de Vinnond.

o PRESIDENTE DO LEGISLATIVO DE VIRMOND, NO USO DE
SUAS ATRIBUIÇOES LEGAIS:

ReSOLVE

Artigo •• , - Estabelece Ponto Facuhalivo no dia J I de oUlubro de 2021, dia que
antecede o Penedo do dia 12 de outubro de 2021 de Nossa Senhora Aparecida,
retomando as envidades normais 110 dia 13 de outubro de 202 J. a panir das 08;00
horas

Anigo 2," - Não haverá expediente na Câmara Municipal. Salvo se houver
ser, iços, ccnsíderados essenciais. que serão detenninado!o através de
memorando interno expedido pelo Presidente

Artigo J:-EsteDecretoentra emvigorna data de sua publicação. revogadas
as disposições em contrário.

CAMARAMUNICIPALDe VIRIIONO,07 oe OUTUBRODe 2021.

1'-- ~~;'~RA-MUN~~IP~L D;MARQUIN;H
I . ESTADODO PARANÁ
I" RUA NlIpOlalo Padolha. SlN"· ccvreo - CEP S~1fi8.000 - MARQUn"HOIPR
; TEltrAX: (0"42)364&-1134 F:-ma~;c:arJJa,arnu".ma'ou,nhoCjgmail.com

, DECRETOLEGISLATIVO N.O 01212021

SÚIIULA:Decreta ponlO facullalivo e

da outras providênCiaS

o Presidente tia Câmara Municipal de Marquinho - E~tlo tio Paraná no uso de suas

atribuiçõea legais. bem como de acordo (Dffi o disposto na ler Orgânica Munir;lpat,

consicleranOo:

_ O feriado de Nossa Sanhora Aparacida do oia 1211012021, bltfl1 como o ralo de que 115

demais repertiÇÕIIs pUbticas E.u.duais II Fed.,.lI.is, n&o lerão expediente "este parlOOo;

RESOLVE

ART. 1-: Fiea decretadoem razio do feriadode NossaSenhonlAparecidado dia
12110/2021, ponlo tarculletivojunto ao legislativo do Mun,cipio eeMarquinho - Estadotio
Paraná. no dia 1111012021, voIIandoao expedianle nonnal dia 1311012021

p..... Únk:o: Fica ainda, detemlinado que os ftM'Icionlltios podetão ser convocados

para o desempenho de sanliços necessi.rios, em horário a sar estabelecido pelall
respecttvas chefias, não configurando jornada elCtraordinária de tranalho.

Altigo 2" - Eoste d9creto ontra em vigOl'" na oata de $Ua pubhcaçáo, revogadas as

dispos,çOe$ em contrário

Câmara Municipal de Marquinho, Estado da Paraná, em 08 de outubn:l de 2021

I Pu""q_.

I
I.-
I
I RESOLUÇÃO LEGISLATIVANII. 02/2021

I
I SUMULA.: A.lllorUo Q Poder L~glslotlvo Mllnidpal (} odt'quo, o subsidioI =:f:=,,-:a~Tt'Sidrl1~ do C6maroMunir;ipoleH Morquinho·Pr.e dOI

I O PRES'O'NTt DACAMARAMUNICIPAl.OE "",,,QUI.HO. ESTAOO00

PARANÁ, ..pós deliberaçlo fim Pt.en~rio nos termos regimentais, ellpede a presente

RE$OlUçAO lEGISLATIVA'

JoAo IUNONETO
Prll5idenle da Mesa Diratora

CAMARAMUNICIPAL DEMARQUINHO
ESTADODOPARANÁ

FUJANapoIdu Pad~ha. SlN·. CI"NTRO· CEP 85168-000 _ trAAROUINHOIPR
TEL/FAX- (0·'42)3&f.8.t 1:>4 r.mar! camaramatqu"'ho@hmmaril_com

Art. 1!!. Fica aUloriudo o Poder leg,'>IativoMunkipill a adequar o sulHldlo mensal filiado 0('101
lei Municipaln.V 76512020 ao PrlHidentl!da ClmaTiI Municipald. M.rq...inho-Pr,atendendo ilO
di5PO~O no An_ 29, VI da Con~1iluiçllo Federal. para o valor de RS 5.064.65 (Gnco mil, sessenta
.q~rorNlsesesSflnu ...cincocentaIlO:S)

P.",rafo Ú"Ico~Os valor(!s eventualmente p.agos iJcima dr>teta cOMtitucionat dl!V@r30~

I
te$5li1rr;.idos aOi cofres públicos mfiliante lançamento de desconto em folh .. de p.;Igillmento, no
pril~o mtlldmo de 90(Nollentil) dlu,

I An. 2'. (,~taRe!oOluçaoentra Il'm visor na data d.. ~uapublicaçao, revogada~ as disPO~içOe~ l'm
co"tr-'rio

I

Câmara Mu"lcipal de Marqul"ho, Estado do Paran.l,OSde-outubro d.. 2021

JOÃOIUNGN[TTO
Presidente

SÚMULA DE PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO toma público que requereu
do IAT - INSTITUTO ÁGUA E TERRA, a autorização ambiental, para a
execução de obra publica de, RECAPE ASFÁLTICO NA ESTRADA
RURAL, RODOVIA PEDRO ROCHA DE ABREU, num total de 10,517 km
na Cidade de Cantagalo, Estado do Paraná.

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PRÉVIA
LE INCORPORADORA LTDA CNPJ: 42.855.340/0001-44 toma público que irá
requerer junto ao Instituto Ambiental do Paraná - IAP a Licença Prévia para a
atividade de Empreendimento Imobiliário - loteamento, situado no Lote n° 39 do
Imóvel RIO DAS COBRAS no perimetro urbano da cidade de Quedas do Iguaçu -
PR, Comarca de Quedas do Iguaçu, matriculado no Registro Geral de Imóveis sob n"
10.896 com uma área total de 127.340,00 m".

THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA, CNPJ: 00.979.610/0001-89
TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DO IAT A LICENÇA DE INSTALAÇÃO PARA
ATIVIDADE DE MARMORARIA (aparelhamento, britamento e outros trabalhos em
pedras, granito e mármore) IMPLANTADA NA RUA NOGUEIRA DO AMARAL,
1819 - CENTRO - 85301-140 - LARANJEIRAS DO SULIPR.

THIAGO PEREIRA RODRIGUES ORTIZ LTDA, CNPJ: 00.979.610/0001-89
TORNA PÚBLICO QUE IRÁ REQUERER AO lATA LICENÇA DE OPERAÇÃO
PARA ATIVIDADE DE MARMORARIA (aparelhamento, britamento e outros
trabalhos em pedras, granito e mármore) A SER IMPLANTADA NA RUA
NOGUEIRA DO AMARAL, 1819 - CENTRO - 85301-140 - LARANJEIRAS DO
SUL/PR.

CÂMARAMUNICIPALDE QUEDASDQ IGUACU
Cl'iPJIMTII1s.sJW3JOltI-~

~ Rt:APALMEJR\S,U54 • fONE (46)]~3l-lln

~ Is.t60-000 _ OlTEDAS DO IGt:Aq; _ PARA~A

AVISO DE UClTAÇÁO

PREGÃON' 007/2021/CMVqI

A CÂMARAMUNIOPAL DE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇII, Estado do
Paraná, comuniCa aos interessados que realizará lI::itação, na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, do bpo MElIOR PREÇOGLOBALPOR LOTE, 01)0 objeto é a
contratação de empresa(s) para o fornecimento ele forma parcelada, em conformidade
com a etetíve necessidade de produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo
Junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Peraná.

SUDOESTE
T R A N 5 ~ f' R T ~ S

Ligue sempre que precisar

0800 041 3223
. DIIiIde AbertIn: 26/10/2021.
-_rio:09h3Omin
- Local: Divisão de Ucitações.

INFORMAçõES SOIRE O PREGÃ,O: O edital e seus anexos poderão 5ef obtidos Junto a
Divisão de LicitaIôes da CâmaraMuoopal de Vereadoresde Quedas do Iguaçu. Estado do
Paraná, Iocafizada na Rua das Pameiras, 1254, Praça dos Três PocIE!1'es,Centro, Fone/Fax:
(46) 3532-4980, no horário normalde exped."te das 08:00 às 11:30 horas e das 1):30
às 17:00 horas, de segunda à sexta-feira e/oo obtido pela internet, no seguinte endereço
eetrônico: www çamaragj,Qf,goy brlljCjtacões.

Quedas do Iguaçu, 08 de outubro de 2021.

FIWIOEU DISNER
Pregoeira

PR,SC
eSP

Atendendo o
Sudoeste, Oeste

do Paranáe
ligação para
Joinville - Se.

o ConMIho Municif* CMlAuIII6ncieSociaI- CMAS,noUIO_ MrItIuiçOeI
.- .. oonIn.LeI MoInidpIII ~Q010 o.01lDIW2010,

ConIidnndD. MII'IIIo0tI'" do CcIrIMIho~ o. ~ &xiii
....... no dia 21. MIemtIrode 2021,-M l' eon-. o II!nconIro TamMIco 01 .,_ 0DIn CIIIGiInci& que ....
~tIOmunIcipio.VInnond.""'.1".ouIubfu.2021,"
0Ih30min .. 1:lhC1OnW!.noClubeàT....... :
M'Z"·e..~ ....... 'IigOr,._.____

Consulte nossos
pacotes empresariais,
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Ano X - Edição N' 2419

Diário Oficial Eletrônico do Município de

Quedas do Iguaçu
5egUnda-Feira, ~4eO ..wt>ro de 2021

PLANO DE ln

Lei n' 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012

I-DÁDOS CADASTRAIS

órgão / entidad<!proponente:CONSORao INTERGESTORES pARANA SAODE
Telefone,!.\1) 3:123-78., -33>4-1944 CNPI: 0).173.:aG1~-·8
Endereço: Rua Emiliano Perneta, 822 - sal.402, Centro. Curitiba-PR-1042O-08o
Cont. corrente, '3.>90-3 Bonco do _'I A9lncia: 3793-'
Nome doResponsável: AquiIa T_ Filho
CPF:065.015-569-61 RG:8.598.]64'4 SESP·PR cargo: PNS!dente
endeleço: Rue Padre.JosefinQ$,~6
Cidodt:MII1IItIdIadoSul lIF,P ... ", CEP:868.s·ooo

"- DESCRIÇAO DO PUNO

~Operacionalizar ~5 de:enfrentamento aos impactos ocasionados peliI pandemia Covid-19JatrMs da
aquisiçãoe distributçio de rnedkamentos utilizadospar. intubaçiolsedaçio de pacientes acometidos
pela COVID"9 e outros que 50 flçam necesÁrios no atendimento do tais pacientes, programados pelo
Munidpio, ~tgrInte doConsóttIo.

b) Adquirir. distribuir os medlclmentos selecionados pelos Municlpios, com ..... no demonda
apresentada pormeio doOflcloCosemsIPR ",,068/.0.1, de 04/0612021,OfIcIoCosems/PRno0'/312021,
de 2:1/0612021aprovada em reuniio do Conselho Deliberativo do Consón:ic,conforme consta da 7s'
ata do reuniio do Conselho Deliberativo • progremodos pelos rnetrn05 atnvés d. plonilhode
PfOIIIIII'IÇio fI5Ito.flnonc:eirl, de acordo com o valor flnanceirodoflniclo para todo Município.

c) ~~~ ..C!U*permItam,,_pan~documprlmentodosobjetlvosdo
""""nIo.

~.
1) rendo em visto a elevaçlo do número de casos e de óbitos provocados pela pandemia Covid"9; a

elevodo ta.. da ocupaçlodeleitosde lJTIno Estado; o aumento d. demanda por cuidados de suporta
nos UPAS. Pnonto 5ocorTOI. HospItais de Pequeno Porte do Estado; • necessiclode de moIhoria da
CIjIoICIdode. '"""""" pwntIndoequlplmenloo, _ e medlclmentos par...... unidades de
...... ...,. ...,- ... ......., ftnonceIros desses IIIIIflbmentos com o objetlvo de odquirir em
~cotnlod~de~

RS 5-729.79

Periodo de Ex«usIo: inicio: Após a Uberoçlo da primei.. parcel. de roeu"".
Fim: 1dedezembrode J021

Curitlbo. 09 desetembro 20U

(j1\ ar"\ti~~
PresIdente doconselho Deliberativo do

Consórcio

CONTRATOS

EXTRATODECONTRATO(S)PARAFINSDEPUBLICAÇÃO

CONTRATON°:233/2021/PMQI
CONTRATANTE:MUN.DEQUEDASDO IGUAÇU- ESTADODO PARANÁ
CONTRATADA:PETRYENGENHARIALTDA
OBJETO:O presentecontratotem por objetoa execuçãode reformasjunto ao Ginásiode
Esportesdo CAIC, localizadonaRuadas Oliveiras.211,BairroAlto Recreio,Municlpiode
Quedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.
VALORGLOBAL:R$490.521,72
PRAZODE EXECUÇÃO : 150DIAS
PRAZODEVIGENCIA: 360 DIAS
DATA::08/10/2021
TOMADADEPREÇOS:008/2021/PMQI.

Cod372875

LEGISLATIVO

LlCITAÇCES

AVISODE LICITAÇÃO

PREGÃON°007/2021/CMVQI
A CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do
Paraná. comunica aos interessados que realizará licitação. na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL,do tipo MENORPREÇOGLOBALPORLOTE,cujo objetoé a contratação
de empresa(s)para o fornecimentode forma parcelada,em conformidadecom a efetiva
necessidadede produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipalde Vereadoresde Quedasdo Iguaçu.Estadodo Paraná.
- DatadeAbertura:26/10/2021.
- Horário:09h30min
- Local:Divisãode Licitações.
INFORMAÇOESSOBREO PREGÃO:O editale seusanexos poderãoser obtidosjunto a
Divisãode Licitaçõesda CâmaraMunicipaldeVereadoresde Quedasdo Iguaçu,Estado
do Paraná, localizada na Rua das Palmeiras, 1254. Praça dos Três Poderes, Centro,
Fone/Fax:(46) 3532-4980,no horário normal de expedientedas 08:00 às 11:30 horas e
das 13:30às 17:00horas,de segundaà sexta-feirae/ou obtidopela intemet. no seguinte
endereçoeletrônico:www.camaraqi.pr.gov.brl1icitaçães.
Quedasdo Iguaçu.08 de outubrode 2021.
FRANCIELIDISNER- Pregoeira

Cod372849

~ ON C.rtiflcIfÇIoOficial~ TM'leodoObservatório

Para::~:~:;::~::~eM::'~ d. ~::::t··TecnO/o,::a HUNERCOMERCIO ESERVICOS~~~::~,~eEf~~;~~~~tal por HUNER

CIIrlmbodolempo,lnformeo - - LTDA:13934031000161 LTOA:13934031 000 161
códigoao ladono site. 1!tUa2111lD Dados: 2021.10.0817:53:05 -ll3'00'

CNPJIMF nO78.205.962/0001-49 - Rua Juazelro, 1065 - Centro - Quedas do IguaçulPR _Fone (46) 3532-8200 _ www.quedasdoiguacu.pr.gov.br Pég;na 2



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXOVIII

PROTOCOLODERETIRADADO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIALNO007/2021/CMVQI DE08/10/2021.

E-MAIL:

PROPONENTE:
CNPl/CPF/MF:

TELEFONEIFAX:
CIDADE/ESTADO:

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal nO 8.666/93, e suas alterações posteriores.

. , de de 2021.

DANIELY NIARY DA SILVA

RUA PLATANO. 1592
CENTRO, CEP 85460·000 .. ~IIQUEDAS DO IGUAÇU - PARA~

Senhor Licitante:

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

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não
previsto de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF: 01.545.843/0001-36

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

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO007/2021/CMVQI DE 08/10/2021.

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal nO8.666/93, e suas alterações posteriores.

/ ) . .~;1 o: i:...v', 1ti 1'11)-J""Vh/:(c).Ml:'d3' t</..~.~d. de ..v.. ..(..~.{2 de 2021.

,
CMPJ

r10 US.&91/000\·1D
• A1KO~Sl'
',C\AllOA-

Senhor Licitante: S1~ (enU
lUa lIobh hS h 'IlIaç 'U

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de verr!&I~'~O s~lIaeempresa,
solicitamos a VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Editare remetê-lo a Divisão de
Licitações.

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



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

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

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

ANEXO VIII

PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO007/2021/CMVQI DE 08/10/2021.
,

PROPONENTE: of:b) //t/i IllJI]'"" l'/ ii/" . í
CNPl/CPFIMF: 1(>ffil- !(;i!à-ví, ,;;-2
ENDERECO: f(;/h /k" '~;/4 ' 'J /~) S - rJAPiv'fi ,/ (,,' -r

E-MAIL:
. ,

TELEFONE/ FAX: 0; -J-rC7,:-> //tf'/_/<Jc/[ , , , ,

CIDADE/ESTADO: I~é/)I;S t)i/ &11--' PI'(~·"",;/ .-
:; !

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
FederalnO8.666/93, e suas alterações posteriores.

i~1i//:5 /11/~ft1 I j/-;' ,.t} ,.k'/.L:) ((7()t;'",/; ...P.r.f'l..(f(/' .........., ......L .. de "f/oW.V;f:..I.~......... de 2021.

Senhor Licitante:

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

A não remessa do protocolo exime a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estado do Paraná, da comunicação, por meio de fax ou e-mail, ou qualquer outro aqui não
previsto de eventuais esclarecimeptos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem
como de quaisquer informações atlicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.
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PROCESSOADMNISTRATIVO N° 007/2021
EDITAL N° 007/2021/CMVQI

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

IGUAÇU - PARANÁ

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

1 PREÂMBULO.
A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná,
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, designados através da Portaria nO 006, de 13 de
janeiro de 2021, torna público que às 09h30min do dia 26 de outubro de 2021, na Sala
de Reuniõesda Câmara Municipal de Vereadores, situada na Rua das Palmeiras, 1254, Praçados
Três Poderes,Centro de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná,será realizado certame licitatório na
modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO UNITÁRIO POR ITEM, para
contratação does) objeto(s) constante(s) no TERMO DE REFERÊNCIA - Anexo I, do presente
Edital. O certame licitatório reger-se-á pelas disposiçõesda Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002,
subsidiariamente pela Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores, na Lei
Complementar nO123, de 14/12/2006, Lei Complementar nO147, de 07/08/2014, no Decreto nO
3.555, de 08/08/200 e demais legislações pertinentes, e ainda, pelo estabelecido neste Edital e
seusanexos, integrantes do processoacima indicado.

2 DO OBlETO.
2.1 A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de
forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos
em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná.
2.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser fornecido(s) em conformidade com as especificações
constantes no Termo de Referência - ANEXO I e demais documentos que integram o presente
Edital.

3 DA FORMA DE RETIRADA, PRAZO E LOCAL DE ENTREGA.
3.1 A retirada does) objeto(s) se dará de forma parcelada, em conformidade com a efetiva
necessidades da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
iniciando seu fornecimento a contar do 10 (primeiro) dia útil seguinte ao de assinatura do Termo
Contratual.
3.2 O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela Câmara
Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estadodo Paraná, rigorosamente de acordo com o
ofertado na proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.
3.3 O(s) objeto(s) quando solicitado(s), deverão ser entregues junto à Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, sito a Rua das Palmeiras, 1254, Praça dos
Três Poderes, Centro, local este onde será(ão) verificada(s) a(s) quantidade(s), marca(s),
qualidade e demais especificaçõesdoes) objeto(s) entregue(s), reservando-se à Câmara Municipal
de Vereadores,o direito de recusar o(s) objeto(s) em desacordocom o pedido.
3.4 O prazo de entrega does)objeto(s) poderá ser revisto nas hipóteses indicadas no Art. 57, §
10e 20, da Lei Federal nO8.666, de 21/06/1993 e suasalterações posteriores.

4 DA ABERTURA.
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4.1 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida por 01
(um) Pregoeiro, a ser realizada no dia 26 de outubro de 2021 às 09h30min, na Sala de
Reuniões da Câmara Municipal de Vereadores de Ouedas do Iguaçu, Estado do Paraná,
no endereço acima mencionado, de acordo com a legislação explicita no preâmbulo
deste Edital.

5 DA PARTICIPAÇÃONA LICITAÇÃO.
5.1 A participação nesta licitação é exclusiva às Microempresas (ME), Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e Microempreendedor Individual (MEl), nos termos da Lei
Complementar nO123/2006 alterada pela Lei Complementar nO147/2014, legalmente
autorizados a atuarem no ramo pertinente ao objeto licitado, que atendam a todas as
exigências contidas neste edital e que apresentem a documentação solicitada, no local,
dia e horário informados no preâmbulo deste edital.
5.2 Não poderão participar da presente licitação as interessadas que se encontrarem em
processo de falência, de dissolução, de fusão, de cisão ou de incorporação, que estejam
cumprindo suspensão temporária de participar em licitação, declaradas inidôneas, impedidas de
licitar ou contratar com o Poder Público e/ou inadimplentes com o Tesouro Nacional, Estadual,
Municipal, FGTSou INSS.
5.3 Poderãoparticipar da presente licitação as interessadasque estiverem cadastradas ou não
em qualquer órgão público onde constem regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e
técnica, ou as interessadas que apresentarem no envelope de habilitação todos os documentos
exigidos para a habilitação.

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

7 DA APRESENTAÇÃODA PROPOSTADE PREÇOS E DOS DOCUMENTOSDE
HABILITAÇÃO.
7.1 Cada licitante deverá apresentar ao Pregoeiro 01 (um) conjunto de documentos composto
por 03 (três) elementos:
a) Declaraçãodo Cumprimento dos Requisitos de Habilitação;
b) Envelopecontendoa Proposta de Preços;
c) EnvelopecontendoosDocumentos de Habilitação.
7.2 A declaração referida na alínea "a" do item anterior, a ser apresentada em separado,
deverá atestar que a licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme previsto
no Artigo 40, Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de 17/07/2002. Paraesse fim, poderá a licitante
utilizar-se do modelo constante do ANEXOVI.
7.3 Q envelope contendo a Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope fechado e
identificado com o nome e CNPJda licitante, o número e o objeto da licitação e o título do



conteúdo, na forma abaixo.

ENVELOPEN0 1 - PROPOSTADE PREÇOS
CAMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL NO007/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

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

ENVELOPENO2 - DOCUMENTOSDE HABILITAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DEVEREADORESDEQUEDAS DO IGUAÇU - PR.
PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI
LICITANTE:
CNP1/MF:

7.5 Os documentos necessáriosà participação na presente licitação poderão ser apresentados
observando-seum dos seguintes requisitos:
a) por cópia com o original;
b) por cópia com autenticação procedida por tabelião, pelo Pregoeiro ou por Servidor Público
da CâmaraMunicipal de Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná;
c) pela juntada da publicação original em órgão da imprensa oficial onde tenham sido
publicados.
7.6 Os documentos necessários à participação na presente licitação, compreendendo os
documentos referentes à proposta de preços e à habilitação e seus anexos, deverão ser
apresentadosno idioma oficial do Brasil.
7.7 O CNPJindicado nos documentos da Proposta de Preços e da Habilitação deverá ser
do mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente vai executar e/ou fornecer o(s)
objeto(s) da presente licitação.
7.8 Não serão aceitos documentos apresentadospor meio de cópias em fac-símile.

8 DA PROPOSTA DE PREÇOS(ENVELOPE N° 1).
8.1 O envelope "Proposta de Preços" deverá conter a Proposta de Preços da licitante, que
deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser apresentada em 01 (uma) via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões
técnicas de uso corrente, através do formulário, modelo constante do ANEXO II deste Edital,
ou em formulário próprio contendo, no mínimo, as mesmas informações exigidas pelo 10
(primeiro), devendo suas folhas ser rubricadas e a última assinada por quem de direito, sem
ressalvas,emendas, rasuras, acréscimosou entrelinhas;
b) Indicar a razão social da empresa licitante, número de inscrição no CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá executar e/ou fornecer o(s) objeto(s) da
licitação, endereçocompleto, telefone, fac-símile e endereçoeletrônico (e-mail);
c) Conter o número do item, quantidade, tipo (unidade, caixa, metro, etc...), especificações
does) objeto(s) e demais informações técnicas que possibilitem a sua completa avaliação,
totalmente conforme descrito no Termo de Referência - ANEXO I, deste Edital:
d) Informar a marca do item proposto, caso não seja possível informar a marca does)
objeto(s) proposto(s), obrigatoriamente deverá ser informado à procedência desde que
devidamente justificada:
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e) Casoa proponente não informe a marca e/ou a procedência does) objeto(s) proposto(s), a
mesma será desclassificadano referido item, face a ausência de informações para avaliaçãodoes)
objeto(s) proposto(s);
f) Apresentar o valor unitário e o valor total nos itens propostos, bem como o valor global da
proposta.
g) Somente serão aceitas propostas com 02 (dois) algarismosapós a vírgula;
h) Os preços propostos serão completos, computando todos os custos necessários para o
atendimento does) objeto(s) desta licitação, bem como todos os impostos diretos e indiretos,
tributos incidentes, encargos sociais e trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas,
peças, materiais, mão de obra, equipamentos, veículos, combustíveis, lubrificantes, pneus,
motoristas, seguros, deslocamentosde pessoal,fretes, entregas, prestação de serviços, assistência
técnica, garantias e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o(s) objeto(s)
licitado(s), constante(s) da proposta;
i) Constar a forma de retirada, prazo e local de entrega does)objeto(s), nos termos do item
3;
j) Constar a forma de pagamento, nos termos do item 21;
k) Constar prazo de validade das condições propostas não inferior a 60 (sessenta) dias
correntes, a contar da data de apresentaçãoda proposta, sendo que se não houver indicação de
prazo será consideradocomo talo prazo de 60 (sessenta)dias correntes.
8.2 Ocorrendo discrepância entre os preços unitários, totais e globais, prevalecerão os
unitários.
8.3 Os preços propostos por escrito serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer
outro pretexto.
8.4 Serãodesclassificadasas propostas que não atenderem às exigências do ato convocatório.
8.5 A proposta deverá limitar-se ao(s) objeto(s) desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preço ou qualquer outra condição não prevista no Edital.
8.6 É permitido às licitantes apresentarem propostas para um, alguns ou todos os itens,
objetos do presente Edital.
8.7 Não será permitida a cotação de quantidades inferiores àquelas compreendidas no Termo
de Referência - ANEXO I, sob pena de desclassificaçãoda proposta no Item em que for
detectada essa inconformidade.
8.8 Independentemente de declaraçãoexpressa, a simples apresentaçãodas propostas implica
submissão a todas as condições estipuladas neste Edital e seus Anexos, sem prejuízo da estrita
observânciadas normas contidas na legislaçãomencionadano preâmbulo deste Edital.

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

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

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

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

9.3 Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência, na data de realização do
pregão, na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no documento, os mesmos
deverão ter sido emitidos há menos de 90 (noventa) dias da data estabelecida para o recebimento
das propostas, com exceçãodos documentos solicitados no Item 9.2, Inciso I, Letra "a" e "b",
ficando, a critério do Pregoeiro e Equipe solicitar as vias originais de quaisquer dos documentos,
caso haja constatação de fatos supervenientes. A aceitação das certidões, quando emitidas través
da internet, ficam condicionadasà verificação de suavalidade e dispensama autenticação.
9.4 Os documentos de habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ
e respectivamente referindo-se ao local da sede da empresa licitante. Não se aceitará, portanto,
que alguns documentos se refiram à matriz e outros à filial. Caso o licitante seja a Matriz e a
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executora e/ou fornecedora does) objeto(s) seja a filial, os documentos referentes à habilitação
deverão ser apresentadosem nome de ambas, simultaneamente.
9.5 O Pregoeiro poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância desabonadora
da empresa ou de seus sócios, nos termos do Artigo 43, § 5°, da Lei Federal nO8.666/93.
9.6 Emse tratando de microempresaou empresa de pequeno porte. havendo alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal. será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis. cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para regularização da documentação,
õagamento ou parcelamento do débito. e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas
com efeito de certidão negativa.
9.7 A não regularização da documentação implicará decadência do direito à Contratação. sem
prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei Federal nO 8.666/93. sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes.na ordem de classificação.para assinatura do
contrato. ou revogar a licitação.

10 DA REPRESENTAÇÃOE DO CREDENCIAMENTO.
10.1 Antes do início da sessão. os representantes das interessadas em participar do certame,
deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro. devidamente munidos de
documentos que os credenciem a participar desta licitação. inclusive com poderes para formulação
de ofertas e lancesverbais.
10.2 Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder. para todos os atos e efeitos previstos neste
Edital. por sua representada.
10.3 Por credenciamento. entende-se a apresentaçãoconjunta dos seguintes documentos:
a) Documento oficial de identidade;
b) Documento comprobatório da representação.
10.4 No caso de representação por procuração. o mandato deverá ser passado.
preferencialmente. por instrumento público. Sendoparticular. o instrumento de procuração deverá
conter a assinatura de seu outorgante reconhecida em cartório e ser acompanhado de cópia do
ato de investidura do outorgante com poderes para tal. Em ambos os casos. o mandato deverá
conter expressamente outorga de poderes para. na forma da lei. formular ofertas e lances de
preçose praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. em nome da licitante.
10.5 No caso de representação por sócio ou diretor da empresa. deverão ser apresentados
documentos que comprovem a capacidade de representação (contrato social. estatutos. ata de
eleição do dirigente ou documentos equivalentes). nos quais estejam expressosseus poderes para
exercer direitos e assumir obrigações em decorrênciade tal investidura.
10.6 Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados ao Pregoeiro antes
do início da sessão.Havendo cópias, estas deverão estar autenticadas por tabelião, pelo Pregoeiro
ou por Servidor Público, à vista dos originais.
10.7 A não apresentação ou a incorreção insanável de quaisquer dos documentos de
credenciamento impedirá a intervenção da licitante no certame, especialmente quanto à oferta de
lancese à interposição de recursos, limitando-se a sua participação à proposta escrita.
10.8 O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
10.9 Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa
licitante.

11 DO RECEBIMENTO EABERTURA DOS ENVELOPES.
11.1 No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, na presença dos
representantes das licitantes e das demais pessoas que queiram assistir ao ato, o
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Pregoeiro receberá a Declaraçãode Cumprimento dos Requisitos de Habilitação e a
Declaraçãode Enquadramento no Regime de Tributação de ME/EPPdevidamente
instruída comcertidão expedida pela Junta Comercialou prova de inscricãono Regime
EspecialUnificadode Arrecadacãode Tributos e Contribuicões- SimplesNacional,que
comprovea condicãode microempresa(MElou empresade pequenoporte (EPPl. Em
se tratando de sociedade simples, o documento apto a comprovar a condicão de
microempresa (MElou empresa de pequeno porte (EPPl deve ser expedido pelo
RegistroCivil dasPessoasJurídicas.Nocasode MicroempreendedorIndividual (MEl) -
Certificâdo da Condição de Microempreendedor Individual emitido pelo Portal do
Empreendedore, em envelopesdistintos, devidamentefechados,a Propostade Preços
e osDocumentosde Habilitação, registrandoemata a presençados participantes.
11.2 A licitante que não apresentar as declaraçõesreferidas no item anterior estará
impedidade prosseguirno certame.
11.3 Após recebidos os documentos pelo Pregoeiroe dado início à abertura dos envelopes, não
mais serão admitidas novas licitantes no certame.
11.4 Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, que serão
conferidas quanto à sua conformidade e, em seguida, rubricadas pelo Pregoeiro e pela Equipe de
Apoio.
11.5 Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

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

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

14 DA ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E
ADJUDICAÇÃO.
14.1 Cumpridos os procedimentos previstos na Etapa de Classificação de Preços, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope
referente aos "Documentos de Habilitação" desta licitante.
14.2 As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para a
habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste
Edital, serão inabilitadas.
14.3 Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas no Edital, a licitante será declarada
vencedora e, não havendo interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-é o(s)
objeto(s) do certame.
14.4 Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação da licitante, na ordem de classificação,e assimsucessivamente,até a apuração de uma
proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e, à ela
adjudicado o(s) objeto(s) do certame pelo Pregoeiro,caso não haja a interposição de recurso.



14.5 Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os eventuais recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelos
representantescredenciadosdas licitantes presentesà sessão.
14.6 Os envelopes contendo a proposta de preços e documentos de habilitação serão mantidos
em poder da Administração pelos prazos legaisde arquivamento em autos devidamente instruídos.
14.7 Ao final da etapa competitiva ou ao final da sessão, na hipótese de inexistência de
recursos, poderá ser feita pelo Pregoeiro a adjudicaçãodoes) objeto(s) da licitação à(s) licitante(s)
declarada(s) vencedora(s) do certame. Após encerrada a reunião, o processo, devidamente
instruído, será encaminhado a autoridade competente, para homologaçãoe contratação.
14.8 A proponente vencedora deverá apresentar, no prazo de até 24 (vinte e quatro)
horas após o término do pregão, sua proposta adequada ao lance vencedor,
discriminando o(s) valor(es) unitário(s) e total(is) para cada item vencido.

15 DOSRECURSOS.
15.1 Após declarada a licitante vencedora do certame, qualquer licitante poderá se manifestar
imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões,
podendo juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias úteis, ficando as demais licitantes, desde
logo, intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo da recorrente, sendo-lhesasseguradavista imediata dos autos.
15.2 A falta de manifestação imediata e motivada da licitante em recorrer importará na
preclusão do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro à licitante
vencedora.
15.3 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
15.4 Os autos do processo administrativo permanecerãocom vista franqueada aos interessados
na Divisão de Licitações da Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.
15.5 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação e determinará a contratação com a adjudicatária.
15.6 Dosatos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicaçãoda Lei Federal nO
8.666/93, caberá:
I) Recurso, dirigido a autoridade competente, por intermédio do Pregoeiro, interposto no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolado no endereço
referido no preâmbulo deste Edital, nos casosde:
a) Anulaçãoou revogação da licitação;
b) Rescisãodo Contrato, a que se refere o Inciso I do Artigo 79° da Lei Federal nO8.666/93;
c) Aplicaçãodas penas de advertência ou multa.
II) Representação,no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com
o(s) objeto(s) da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
15.7 O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato
recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse
mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informados àquela autoridade. Neste caso, a decisão
deverá ser proferida dentro de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob
pena de responsabilidade(§ 40 do Artigo 109 da Lei FederalnO8.666/93).
15.8 Os recursos, impugnações e contrarrazões interpostos fora dos prazos não serão
conhecidos.

16 DOTERMOESPECÍFICODECONTRATO.
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16.1 Será firmado contrato com o licitante vencedor que terá suas cláusulas e condições
reguladas pela Lei Federal nO 8.666/93 e Lei Federal nO 10.520/02, rescindindo-se
automaticamente após o prazo estipulado ou podendo ser alterado em suas cláusulas através de
Termo Aditivo.
16.2 A licitante vencedora se obriga a manter, durante toda a execuçãodo contrato, as mesmas
condiçõesda habilitação.
16.3 Se a licitante vencedora não apresentar situação regular, no ato da contratação, ou
recusar-se injustificadamente em firmar o instrumento de contrato ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, conforme for o caso, será convocada outra licitante para celebrar o
contrato, observada a ordem de classificação nas mesmas condições da primeira colocada e
demais dispositivos deste edital, sem prejuízo da aplicaçãodas sançõescabíveis.
16.4 A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimosou supressõesque se fizer(em) necessária(s)para o(s) objeto(s) da presente licitação,
até 25% (vinte e cinco por cento) do valor do contrato.
16.5 O Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021, iniciando a contar do 1° (primeiro) dia
útil seguinte ao de sua assinatura.

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

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

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

20 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
20.1 As despesasdecorrentes da contratação does)objeto(s) desta licitação correrão a conta de
recursos financeiros provenientes do Orçamento Geral da Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná e serão empenhadas e pagas através da seguinte Dotação
Orçamentária:

Órgão: 01 - LEGISLATIVOMUNICIPAL
Unidade Orçamentária: 001- CÂMARAMUNICIPAL
Classificação Funcional Programática: 01.031.0101.2001 - ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
MUNICIPAL
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 - Outros
Serviçosde Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

21 DO RECEBIMENTO DO(S) OBlETO(S) E DO PAGAMENTO.
21.1 O recebimento does) objeto(s) da presente licitação se dará conforme o disposto no Artigo



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

730, Inciso II e seus Parágrafos,da Lei FederalnO8.666/93.
21.2 A simples assinatura de servidor em canhoto de fatura ou conhecimento de transporte
implica apenas recebimento provisório.
21.3 O recebimento definitivo does) objeto(s) contratado(s) se dará apenas após a verificação
da conformidade com a especificação, bem como verificação da qualidade does) mesmo(s)
conforme mencionado em edital e, constantes no Termo de Referência - ANEXO I deste
instrumento.
21.4 O(s) pagamentoCs)serMão) efetuadoCs)em até o 05 Ccinco)dias úteis, contados a partir
da data da Nota Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente
entregues, a serCem)efetuadoCs)através de depósito bancário em conta corrente em nome do
CONTRATADA, mediante o fornecimento e a apresentação correta daCs)Nota(s) FiscalCis)'em
nome da CÂMARA MUNICPAL DE VEREADORES DE OUEDAS DO IGUAÇU, CNPl/MF nO
01.545.843/0001-36, bem como da comprovacão de que a empresa está regular perante o
FGTS,INSS e Tributos Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto
com a referida Nota Fiscal.
21.5 O recebimento não exclui a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade does)
objeto(s) fornecido(s), cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando à sua
execução.
21.6 A nota fiscal deverá ser emitida pela própria CONTRATADA, obrigatoriamente com o
número de inscrição no CNPJapresentado nos documentos de habilitação, na proposta de preços,
não se admitindo notas fiscais emitidas com outros CNPJs,mesmoaqueles de filiais ou da matriz.

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

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

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

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

Quedasdo Iguaçu, 08 de outubro de 2021.

4/}'1c".e e. ~,Â/l ~
FRANCIELI DISNER

Pregoeira



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

1-INTRODUÇÃO E BASE LEGAL.

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

2 - NECESSIDADES E JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO.

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

3 - ESPECIFICAÇÕES DOS OBJETOS.

3.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de empresas para o fornecimento de
forma parcelada, em conformidade com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos
em geral para uso e consumo junto a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu,
Estadodo Paraná, devendo os mesmos serem fornecidos em conformidade com as especificações
constantes no presente termo e demais condições constantes no PREGÃO PRESENCIAL N°
007/2021/CMVQI e seusanexos, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo

V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$
Total do Item

R$

1 30 Unido
Agenda anual com capa 86,00 2.580,00
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75g/m2, medindo 11x22cm, com 0,46 1.610,00
impressãoem quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido
120g/m2, medindo 24x34cm, com 1,36 4.760,00
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350g/m2, formato 4 de

3.500 Unido
45,5x31,5cm, com impressão em 1,11 3.885,00

4 quatro parte da frente,cores na
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por

5 200 Unido duas vias, numeradas, confeccionado 9,60 1.920,00

a 1.a via em papel extra copy de



75gjm2 e 2.a via em papel na cor
azul de 50gjm2, formato 32 de
11x15cm, picotado, colado e
grampeado, com impressão em uma
cor em abas as vias na parte da
frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou 53,00 3.710,00

externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou 53,00 5.830,00
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em 49,00 1.470,00
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,

9 70 Unido na cor preta, com letras douradas, 76,00 5.320,00
costuradas e coladas.

10 75 M2 Placas em ACM para fachada com 24.750,00 24.750,00
estrutura de ferro galvanizado20x40.

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

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

3.4. VALOR MÁXIMO GLOBAL DE GASTOS ESTIMADO COM O PRESENTE PREGÃO: R$
55.835,00 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e trinta e cinco reais).

Nota: Ospreços de referência representam os menores valorespraticados por fornecedores e/ou
prestadores de serviços, de acordo com solicitaçãode orçamento realizada.

Quedasdo Iguaçu, 08 de outubro de 2021.

~~fu~~~
Pregoeira



ANEXO II

MODELO P/APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

REF.: PREGÃOPRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

Identificação da Licitante:

Nomeda Licitante: CNPJjMF:

Endereço:

Nomepara Contato: Telefone:

Fax: E-mail:

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

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

Apresentamosnossa proposta de preços de acordo com as instruções contidas no Edital PREGÃO
PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI, para fornecimento does) objeto(s), conforme abaixo
discriminados, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo

V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$
Total do Item

R$

1 30 Unido
Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75gjm2, medindo llx22cm, com
impressãoem quatro cores.
Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido
120gjm2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350gjm2, formato 4 de

3.500 Unido
45,5x31,5cm, com impressão em

4 quatro parte da frente,cores na
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado

5 200 Unido a 1.a via em papel extra copy de
75g/m2 e 2.a via em papel na cor azul
de 50g/m2, formato 32 de llx15cm,



picotado, colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas as
vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou
externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,

9 70 Unido na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

10 75 M2 Placas em ACM para fachada com
estrutura de ferro galvanizado20x40.

I
VALOR GLOBAL DAI
.PROPOSTA R$ .

Informações Complementares:

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

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

Proponho-me a fornecer o(s) objeto(s), constantes na presente proposta, obedecendo
rigorosamente ao contido no PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI e concordando
com todas as especificaçõescontidas no mesmo.

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

Nome:
RG:
Cargo:

085.: A proposta deverá ser impressa em papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ



ANEXO III

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

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

A empresa , inscrita no CNPJ/MF nO
.................................. , por intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e
abaixo assinado, DECLARA, SOB AS PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no
PREGÃO PRESENCIAL N0 007/2021/CMVQI, que está legalmente enquadrada na condição
de:

( ) microempresa (ME);

( ) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo: .

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

OBS.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ



ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI

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

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

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

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

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

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo: .

OB5.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ
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ANEXO V

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL NO 007/2021/CMVQI

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

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

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

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

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

.... , de de 2021.

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

...................................................................................... , inscrita no CNPJjMF sob nO

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

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

........................................... , declara(o), para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N°
007/2021/CMVQI, e sob as penas da Lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação
previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°, Inciso VII, da Lei Federal nO10.520, de
17 de Julho de 2002.

Por ser a expressãoda verdade, firmamos a presente declaração.

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

Nome:
RG:
Cargo:

OB5.: Essadeclaraçãodeverá ser impressaem papel timbrado da proponente e carimbada com o
número do CNPJ
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ANEXO VII

MINUTA DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

Contrato nO..... /2021/CMVQI Pregão Presencial nO007/2021/CMVQI de 08/10/2021.

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

CONTRATANTE: Pelo presente instrumento, a CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
DE QUEDAS DO IGUAÇU, Estado do Paraná, pessoajurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MFsob o nO01.545.843/0001-36, com sede na Ruadas
Palmeiras, 1254, Cep.: 85.460-000, Praçados Três Poderes,Centro, Municípiode
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, neste ato devidamente representado pelo
seu Presidente em pleno exercício de seu mandato e funções, o Sro Adilson
Poleze, brasileiro, amasiado, portador da Cédula de Identidade sob Rg. nO
7.112.669-2/SSP-PR e do CPF/MF sob nO 031.798.709-74, residente e
domiciliado no Assentamento Celso Furtado, SN, Cep: 85.460-000, Zona Rural,
Município de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,e

CONTRATADA: , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nO
.............................. , com sede na , Cep: , Município de
................. , Estado , neste ato devidamente representada por seu
representante legal, , portador da Cédula de
Identidade sob Rg nO e do CPF/MF sob nO ,
residente e domiciliado na , , Cep: ,
Município de , Estado , estando as partes sujeitas às
normas da Lei Federal nO8.666/93 e suas alterações subsequentes, ajustam o
presente Contrato em decorrência da Licitação na Modalidade Pregão
Presencial nO 007/2021/CMVQI, mediante as seguintes cláusulas e
condições:

cLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO.

o presente instrumento tem por objetivo o fornecimento de forma parcelada, em conformidade
com a efetiva necessidadesde produtos e materiais gráficos em geral para uso e consumo junto a
CâmaraMunicipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, em conformidade com
as condiçõescontidas na proposta apresentadapela CONTRATADA, no Termo de Referência
ANEXO I é demais documentos e condiçõesconstantes e licitadas través do Pregão Presencial
nO007/2021/CMVQI, sendo:

Item
Discriminação dos Produtos / V. Máximo

V. Máximo

nO Qtde. Tipo Materiais Unitário R$
Total do Item

R$

1 30 Unido
Agenda anual com capa
personalizada.
Envelope tipo carta, papel branco de

2 3.500 Unido 75g/m2, medindo llx22cm, com
impressão em quatro cores.
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Envelopes tipo saco, papel branco de

3 3.500 Unido
120gjm2, medindo 24x34cm, com
impressão em quatro cores na parte
da frente.
Pastas confeccionadas em papel
triplex de 350gjm2, formato 4 de

4 3.500 Unido
45,5x31,5cm, com impressão em
quatro cores na parte da frente,
plastificadas e com vinco para dobrar
ao meio.
Blocosde requisição, de 50 folhas por
duas vias, numeradas, confeccionado
a 1.a via em papel extra copy de

5 200 Unido
75gjm2 e 2.a via em papel na cor azul
de 50gjm2, formato 32 de 11x15cm,
picotado, colado e grampeado, com
impressão em uma cor em abas as
vias na parte da frente.
Adesivos em vinil, com impressões

6 70 M2 coloridas, para parte interna ou
externa.
Lonas 440gr com impressões

7 110 M2 coloridas, colocação interna ou
externa.

8 30 M2 Placas identificadoras adesivas em
PVC,30x14cm.
Encadernações de livros capa dura,

9 70 Unido na cor preta, com letras douradas,
costuradas e coladas.

10 75 M2 Placas em ACM para fachada com
estrutura de ferro galvanizado20x40.

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

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

cLÁUSULA SEGUNDA.

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
007/2021/CMVQI, juntamente com seus anexos, documentação e a proposta apresentada pela
CONTRATADA.
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇOE REAJUSTE.

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

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

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

cLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.

O(s) pagamento(s) seráCão)efetuado(s) em até o 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data
da Nota Fiscal, em conformidade com as quantidades solicitadas e devidamente entregues, a
ser(em) efetuado(s) através de depósito bancário em conta corrente em nome do CONTRATADA,
mediante o fornecimento e a apresentaçãocorreta da(s) Nota(s) FiscaICis),em nome da CÂMARA
MUNICPAL DE VEREADORES DE QUEDAS DO IGUACU, CNPl/MF nO 01.545.843/0001-
36, bem como da comprovação de que a empresa está regular perante o FGTS,INSS e Tributos
Municipais, apresentando as respectivas Certidões de Regularidade junto com a referida Nota
Fiscal.

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

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

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

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

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



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU
C~PJ/Mli: 01.545.843/0001-36

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

85.460-000 QUEDASDOIGUACU PARANÁ

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
Elementos de Despesas: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo e 3.3.90.39.00.00 - Outros
Serviçosde Terceiros, PessoaJurídica.
Fonte: 00001 - Recursosdo Tesouro (Descentralizado)
Contas de Despesas: 0050 e 0090.

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

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

Parágrafo Primeiro - O(s) objeto(s) deverá(ão) ser entregue(s) no prazo máximo de até 05
(cinco) dias corridos, contados a partir da data de autorização para entrega a ser emitida pela
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, rigorosamente de
acordo com o ofertado na proposta, sem que haja qualquer custo e/ou adicional para a solicitante.

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

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

cLÁUSULA SÉTIMA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES.

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

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

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

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

solicitadas e especificaçõescontidas no Pregão Presencial nO 007/2021/CMVQI e no
presente Contrato;

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

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

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

cLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES PELA INADIMPLÊNCIA.

A CONTRATADA sujeítar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas no
edital e neste contrato ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das
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.

cLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕESCONTRATUAIS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO.

o presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos indicados nos Arts.
77 e 78, da Lei Federal nO8.666/93.
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Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA reconheceos 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 pelasdisposiçõesexpressasna Lei Federal nO8.666, de
21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, na Lei nO8.078, de 11 de setembro de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil Brasileiro, no Código Comercial Brasileiro e em
outros referentes ao objeto, ainda que não explicitadas.

cLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS.

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

cLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA.

o presente Termo de Contrato terá vigência até 31/12/2021, iniciando a contar do 1° (primeiro)
dia útil seguinte ao de sua assinatura.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICIDADE.

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

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS 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 forma, na presençadas 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si
e seus sucessores,ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo para Foro da Comarca
de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicílio da
CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a manter um representante com plenos poderes
para receber notificações, citação inicial e outras em direito permitidas neste referido foro.

Quedasdo Iguaçu, de de 2021.
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ADILSON POLEZE
Presidente
Contratante

Testemunhas:

Representante Legal
Contratada
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ANEXO VIII

PROTOCOLODE RETIRADA DO EDITAL

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

REF.: PREGÃOPRESENCIAL NO007/2021/CMVQI DE 08/10/2021.

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

Declaro(amos) que obtivemos através de solicitação à Divisão de Licitações, cópia na integra do
instrumento convocatório referente ao PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI,
devidamente preenchido e de acordo com a Lei Federal nO 10.520/2002, subsidiada pela Lei
Federal nO8.666/93, e suas alterações posteriores.

.. , de de 2021.

Nomee Assinatura

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

Senhor Licitante:

Visando a comunicação futura entre esta Câmara Municipal de Vereadores e sua empresa,
solicitamos a VossaSenhoria preencher o protocolo de retirada do Edital e remetê-lo a Divisão de
Licitações.
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SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MEr-."TZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do
Paraná, nascida em 21/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente
e domiciliada à Rua Baobás, n." 499, centro, Quedas do lguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil n." 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPFIMF sob n.?
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKI' brasileiro. natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23103/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, 11.° 4!:s1,
centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n." 6.648.640-0 SESP/VR. inscrito no CPF/MF sob TI.o 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURATKOVSKI, brasileira. natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n." 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n.? 1.065378-9
SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.? 783.136.199-53; TARCISO MENTZ, brasileiro, natural de
Pinhal Bento. Comarca de Santo Antônio do Sudoeste, Paraná, nascido em 12/01/1976, casado em
regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n.? 499, centro,
Quedas do Iguaçu, Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil n." 6.772.470-4-
SESP/PR, inscrito no CPFiMF sob n.? 022. J 72.849-08; Únicos sócios componentes da sociedade
empresária limitada que gira sob o nome empresarial de M. L. KURA TKOVSKI & CIA LTDA - ME,
com sede e Foro à Travessa Jaú, 0.° 158, fundos, Parque Industrial, Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná, CEP 85460-000, CNPJ/MF n." 10.445.693/000 l-80, constituída conforma contrato social
arquivado nu Junta Comercial do Paraná, sob NIRE n." 41206328951. em sessão do dia 231JO/2008 e
última alteração arquivada na Junta Comercia! do Paraná sob NIRE 11." 20178299790 em sessão do dia
j 3/12/2017; Resolvem em comum acordo alterar o seu contrato primitivo e posteriores alterações o que
fazem pelas cláusulas e condições seguintes: I~

'(j
CLÁUSULA PRlMEIRA: Venda de Quotas.
O sócio Tarciso Mentz, que possuí na sociedade 16.000 (dezesseis mil) quotas de capim], no valor de
R$ 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ J 6.000,00 (dezesscis mil reais), vende nesta data, a SÓCi3

remanescente Denise de Fatima Kuratkovski Mentz 16.000 (dezesseis mil) quotas de capital no valor
de RS 1,00 (um real) cada uma, totalizando R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) pelo seu valor nominal
sem lucros pagos em moeda corrente do país neste ato, dando plena. geral e rasa quitação pelas quotas
ora vendidas;

~.

O sócio retirante dá à sociedade plena geral e rasa quitação de seus haveres. nada mais tendo a reclamar .. ",
sob qualquer direito, quer dos sócios ou da sociedade; '\

CLÁUSULA TERCEIRA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial. ~
A administração da sociedade caberá aos sócios: DENlSE DE FATIMA KURA.TKOVSK1 MENIZ e
DIMAS KURATKOVSKI, ao qual competem privativa e individualmente o uso da firma a
representação Ativa, Passiva, Judicial e Extrajudicial, vedado. no entanto. em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigações seja cm favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem
como onerar bens imóveis da sociedade sem autorização dos sócios;

CLÁUSULA SEGUNDA: Responsabilidade do sócio retirante.

CERT1F!CO o REGISTRO EM 19/01/2018 09:01 SOB N' 2018005112,.
FROTOCOLO: 1800571Sg DE 15fJl/201S. CÓDIGO DE VER!FICAçiO:
1180u185647. NlRE: 4120632395~.
M. L. KURATKOVSKI & ClA LTDA ME

Liberta.d Dogus
SECRETÁRIA··GEF'_'ili

C'JRITIBA, 19/01/2013
~~-~.emp%esafacil.pr.90v.br
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M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNP JIMF 10.445.693/0001-80
l't"IREN.o 41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

CLÁUSULA QUARTA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos
dela. a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA Ql1Il"il'TA: Demonstração do Capital Social.
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de RS
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios:

! SÓCIOS QUOTAS CAPITAL "/0
-I

I DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ 288.000 288.000,00 90,00 !

I DIMAS KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00
16.000 16.000,00 5.00: MARIA LUCIA KURATKOVSKI

i TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA SEXTA: Alteração de endereço.
A sociedade empresaria que exercia suas atividades comerciais na Travessa Jaú, n." l58, fundos, Parque
Industrial, Quedas do lguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, passará a exercer suas atividades comerciais na:
Rua Baobás, n," 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000.

,...")

~{
. . \~

CLAUSULA SETIMA:
p. ermanecern inalteradas e em pleno vigo.r as demais cláusulas do contrato primitivo e posteriores ~
alterações, que não colidirem CO\l) as da presente alteração contratual.
Em virtude das alterações havidas resolvem os sócios CONSOLlDAREM o seu contrato social, I

conforme normas da Lei n? 10.406/2002, passando as novas cláusulas a ter a seguinte redação:

M. L.KURATKOVSKI & CIA LTDA- ME
CNPJIMF 10.445.693/0001-80

NlRE N.o 41206328951
CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO \

DENISE DE FATIMA KVR<\TKOVSKl MENTZ, brasileira, natural de Nova Laranjeiras, Estado do \~.
Paraná, nascida em 2]/04/1974, casada pelo regime de comunhão parcial de bens, ernpresaria, residente ~
e domiciliada à Rua Baobás, 11.° 499, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000,
portadora da Cédula de Identidade Civil 11.° 5.664.785-6 SESP/PR, inscrita no CPF/MF sob n."
828.598.259-91; DIMAS KURATKOVSKI, brasileiro. natural de Laranjeiras do Sul, Estado do
Paraná, nascido em 23/03/1978, solteiro, empresário, residente e domiciliado à Rua Baobás, n," 48J,

CERTIFICO o REGISTRO EM :9/01/2018 09,01 SOB N" 20180057189.
PROTOCOLO, 180057189 DE 1~/01/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800185647. NI~E, 412C6328951.
M. L. KURATKOVSKI 1< ClA LTDA ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GRRAL
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M. L. KURA TKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNPJIl.\-IF10.445.693/0001-80
NIRE N.o41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portador da Cédula de Identidade Civil
n." 6.648.640-0 SESPIPR, inscrito no GPF/MF sob n.? 028.929.579-31; MARIA LUCIA
KURA TKOVSKI, brasileira, natural de Campos Novos, Estado de Santa Catarina, nascida em
28/05/1953, viúva, empresaria, residente e domiciliada à Rua Baobás, n." 481, centro, Quedas do
Iguaçu, Estado do Paraná, CEP 85460-000, portadora da Cédula de Identidade Civil n," 1.065.378-9
SESP/PR, inscrita no CPFIMF sob 0.° 783.136.199-53; Únicos sócios componentes da sociedade
empresária limitada que gira sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKl & ClA LTDA -ME,
com sede e Foro à Rua Baobás, n,? 515, centro, Quedas o Iguaçu, Paraná, CEP 85.460-000, CNPJIMF
n." 10.445.693/0001-80, constituída conforma contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná,
sob NIRE n," 4l206328951, em sessão do dia 23/10/2008 e última alteração arquivada na Junta
Comercial do Paraná sob NIRE n," 20178299790 em sessão do dia 13112/2017; a qual será regida em
conformidade com o capitulo da sociedade limitada, disposto na Lei n,? 10406/2002 e pelas cláusulas
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Nome Empresarial, Sede e Domicilio.
A sociedade empresária girará sob o nome empresarial de M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA -
ME, sendo regida de conformidade com o capítulo da sociedade limitada disposto na Lei n."
10.406/2002, com sede e Foro a Rua Baobás, 0.° 515, centro, Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, CEP
85460-000.

Parágrafo Único: É facultado à sociedade a qualquer tempo ao arbítrio exclusivo de sua administração,
abrir manter ou encerrar filiais e escritórios em qualquer parte do território nacional, atribuindo-lhe
capital autónomo, se necessário, observado a legislação pertinente à matéria;

. ct~CLAUSULA SEGUNDA: Objeto Social.
A sociedade tem como ativídade económica o ramo de: Impressão de material de segurança; ..,
Impressão, sob contrato, de impressos para usos diversos; Serviços de acabamentos gráfiCOS'~
exceto encadernação e ptastiflcação; Comércio varejista de artigos de papelaria; Transportes
rodoviários de cargas, exceto produtos perigosos e mudanças, intcrmunicipal, interestadual e
internacional; Impressão de material para uso publicitário; Comércio varejista especializado de .
equipamentos e suprimentos de informática; Fabricação de adesivos e selantes; Fotocópias;Q
Comércio atacadista de brindes; \::Jl
CLÁUSULA TERCEIRA: Início de atividades e prazo de duração.
O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado, iniciando as suas atividades em O I
novembro de 2008;

de\

~
CI,ÁUSULA QUARTA: Capital Social. \"\
O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma prevista neste ato, na importância de R$ , ,
320.000,00 (trezentos vinte mil reais), divididos em 320.000 (trezentas e vinte mil), quotas de R$ 1,00
(um real) cada uma, totalmente integralizado pelos sócios em moeda corrente do país, assim distribuído
entre os sócios: .'

,.."".Y. .
JUNTA COMERCIAL

00 PAP.ANA

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2018 05,01 SOB S' 20180057189.
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M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNP JIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N.o 41206328951

SEXTAALTERAÇÃO DE CONTR.<\.TO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

SÓCIOS QUOTAS I CAPITAL %
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENfZ 288.000 I 288.000,00 90,00
DIMAS KURA'fKOVSKI 16.000 ! 16.000,00 5,00
MARIA LUCIA KURATKOVSKI 16.000 16.000,00 5,00

TOTAL 320.000 320.000,00 100,00

CLÁUSULA QUINTA: Responsabilidade dos Sócios.
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente
pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1052 da Lei lO.406/2002;

CLÁUSULA SEXTA: Sessão e Transferência de quotas.
As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer título a
terceiros sem o consentimento dos sócios remanescentes, aos quais fica assegurado em igualdade de
condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, formalizando, se
realizada a sessão delas a alteração contratual pertinente.
Parágrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço,
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, que
deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido
o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas;

CLÁUSULA SÉTIMA: Administração da sociedade e uso do nome empresarial.
"D"IaMdmiSnisKtfua9RAãoTdaKsOocVíeSdKadrCcaberá aos sdóCiOS,DE~IbS~ ~E FdATliV!AKUdTR?-~KOVSKIM~~TZde ~

A • com os po eres e atn uiçoes e genr c a ministrar os negocros a ~
sociedade representá-Ia ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos, instituições
financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários ~
a consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome ~
empresarial isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir
Obriga.ções seja em favor de qualquer dos qUoti.stasou de terceiros, bem como onerar bens imóveis da~
sociedade, sem autorização do outro sócio.
Parágrafo Único: Fica facultado ao administrador, atuando isoladamente, constituir em nome da
sociedade, procuradores, para um período determinado não superior a dois anos, devendo o instrumento
de procuração especificar os atos a serem praticados pelos procuradores nomeados; \

CLÁUSULA OIT AVA: Retirada e Pró-labore. '\~
Os sócios empresários, Denise de Fatima Kuratkovski Mentz, Dimas Kuratkovski e Maria Lucia \)
Kuratkovski, terão direito as retiradas mensais, a título de pró-labore, cujo valor não ultrapasse o limite
fixado pela legislação do Imposto de Renda;

CLÁUSULA NÓNA: Exercício social, demonstrações financeiras e participação dos sócios nos
resultados.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2018 09:01 SOB N° 20180057189.
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M. L. KURA TKOVSKI & CIA LTDA - ME

CNP JIMF 10.445.693/0001-80
NIRE N." 41206328951

SEXTA ALTERAÇÃO DE CONTRAT() SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO

Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de
sua administração, procedendc.àelaboraçâo do inventário, do Balanço Patrimonial e do: Balanço de
Resultados Econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apurados. Conforme-Lei 10.406/2002,
Art, 1007 do Código Civil, fica ajustado entre as partes que, em relação à distribuição de lucros, poderá
ser efetuada aos sócios não respeitando a proporcionalidade de suas quotas de capital, a qualquer
período durante o exercício social., através· de demonstrações contábeis (balanços, balancetes,
demonstração do resultado do perfodoj mensalmente e distribuir lucros com base nos lucros acumulados
ou reservas constantes no último balanço patrimonial.

Parágrafo Primeiroe O exercício social poderá ter duração inferior a um ano, e deverá se iniciar no 1.°
(primeiro) dia de cada período, encerrando-se no último dia.

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecimento ou interdição de sócio.
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz. Não sendo possível óu .inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes
o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data
da resolução, verificada em Balanço especialmente levantado;

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Desimpedimento.
Os administradores declaram sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a administração
da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou .por se encontrar sob os efeitos
dela, a pena que vede ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentac,
de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contras as relações de consumo, fé
pública, ou a propriedade;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
Fica eleito o Foro da Comarca deQuedas do .Iguáçu, Estado do Paraná, para exercício e cumprimento
dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados lavram, datam e assinam o presente instrumento.

CERTIFICO O REGISTRO EM 19/01/2018 09:01 SOB N° 20180057189.
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RG: 6.648.640-0

REGISTRO GERAl: 6.648.640-0
NOME: OIMAS KURATKOVSKI

DATA OE EXPEDIÇÃO: 2210912011

FtUAÇÃO; CLEMENTE KURATl<OVSKI
MARIA LUCIA KURATKOVSKI

NAl\JRALlOAOE: LARANJEIRAS SUlJPR DATA DE NASCIMENTO: 23/03/1978

DOe, ORIGEM: COMARCA"'LARANJEIRAS SULlPR. QUEDAS IGUAÇU
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 23/10/2008

NUMERO DE INSCRiÇÃO
10.445.693/0001-80
MATRIZ

NOME EMPRESARIAl..
M. L. KURATKOVSKI& CIA LTOA

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

PONTUALTRANSPORTESE GRAFICA

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAATIVlDADE ECONÓMICA PRINCIPAl..

18.12-1-00- Impressão de material de segurança

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVlDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-99-Impressão de material para outros usos
18.22-9-99- Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e
internacional
18.13-0-01-Impressão de material para uso publicitário
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes
82.19-9-01 - Fotocópias
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRiÇÃO DANATUREZAJURiDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

I COMPLEMENTO
********

I lOGRADOURO
R BAOBAS

I MUNIClplO
?UEOAS DO IGUACU

ICEP
85.460-000

I BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

I TELEFONE
;46) 3532-1612

ENDEREÇO ElETRÓNICO

GRAFICAGBF@HOTMAIL.COM

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

I SITUAÇÃO CADASTRAI..
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAI..

23/10/2008

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAI..

I SITUAÇÃO ESPECIAl..
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAl..

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

Emitido no dia 19/10/2021 às 19:59:02 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF nO10.445.693/0001-80, sediada na
Rua Baobas, 515. Cep.: 85.460-000. Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, por
intermédio do seu representante legal, com os devidos poderes, e abaixo assinado, DECLARA, SOB AS
PENALIDADE LEGAIS, para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI, que
está legalmente enquadrada na condição de:

( X ) microempresa (ME);

) empresa de pequeno porte (EPP).

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

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

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

Quedas do Iguaçu, 26 de outubro de 2021

Nom~u~~g
RG: 6.648.640-0/SSP-PR
Cargo: Sócio Administrador

r CNPJ ,
10.445.693/0001·80
M. L. KURATKOVSKI

& elA LTDA· ME
ha Baobás 515 Centro

U5 4&0 000 Quedas do Iluaçu 'U
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JUCEPAR

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

~lPARANÁV

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta JUr!ta Comerciai e são I na data da sua

Inicio de Atlvldade
01/11/2008

Nem.. cmp,a"",iar; M. L. KIJRATKOV5KI & elA LTOA - ME Protocolo; PRC2108B52788

N.,ur • .a:. JiIr.!!'idla:lII:Sociedade Emprel::iár~l:ILililitada

NIRE (Sede)
41206328951

CNPJ
10.445.693/0001-80

De1a de Ato Constitutivo
23/10/2008

Endereço Completo
Rua BAOBAS, N" 515, CENTRO - Quedas do Iguaçu/PR - CEP 85460-000

Obleto Social
IMPRESSÃO DE MATERIAL DE SEGURANÇA; IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO E EMPRESARIAL; SERViÇOS DE
ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E
INTERNACIONAL; IMPRESSÃO PARA USO PUBLICITÁRIO; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA; FABRICAÇÃO DE ADESIVOS E SELANTES; FOTOCÓPIAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE BRINDES.

Porte
ME (Microempresa)

Capital Social
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)
Capltallntegrallzado
R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)

Prazo de Dureção
Indeterminado

Dados do Sócio
Nome
DIMAS KURATKOVSKI
Nome

: DENISE DE FATIMA
1 KURATKOVSKI MENTZ
! Nome
MARIA LUCIA
KURATKOVSKI

CPF/CNPJ
028.929.579-31
CPF/CNPJ
828.598.259-91

Participação no capital
,00

Espécie de sócio Administrador
S
Administrador
S

Término do mande10
Indeterminado
Término do mande10
Indeterminado

Número
20180057189

Administrador
N

Término do mande10
Indeterminado

CPF/CNPJ
783.136.199-53

Dados do Administrador
Nome
DIMAS KURATKOVSKI
Nome
DENISE DE FATIMA KURATKOVSKI MENTZ

Último Arquivamento
Data
19/01/2018

Situação
ATIVA
S1atus

SEM STATUS

Esta certidão foi emitida
Se impressa, verificar sua autenticidade

IIII~11~1111~lllm~~ll~II~J111111111111
LEANDROMARCOS RAYSEL BISCAIA

Secretário Geral

1 de 1



Dàta da consulta: 191101202120:05:18

Identíficação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 10.445.693/0001-80
f\lilCioni'de/ou SIME! abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: M. L. KURATKOVSKI & elA LTOA

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 23/10/2008
situação no SIMB: NÃo enquadrado no SIMEI

Gerar PDF



DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTOA. inscrita no CNPJ/MF n? 10.445.693/0001-80, sediada na
Rua Baobas. 515, Cepo 85.460-000. Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná, declara.
para fins de participação no PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI, e sob as penas da Lei, que
cumpre plenamente os requisitos de habilitação previstos em seu edital, conforme previsto no Artigo 4°
Inciso VII, da Lei Federal n° 10.520, de 17 de Julho de 2002.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.Jw,J ~ QUeda~Uaçu, 26 de outubro de 2021,

Nome: DIMAS KURA~
RG: 6.648.640-0/SSP-PR
Cargo Sócio Administrador

r CNPJ ,
10.445.693/0001-80

M. L. KURATKOVSKI
&CIAlTOA-ME

Rua Baobás 515 Centro
L!5 460 000 Quedas do Icuaçu '!.l
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 10445 693/0001-80, sediada na
Rua Baobas, 515, Cep.: 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara,
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 á Contratante os fatos superveruentes 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
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DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR

REF.: PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2021/CMVQI

A empresa M. L. KURATKOVSKI & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF n° 10.445.693/0001-80, sediada na
Rua Baobas, 515, Cepo 85.460-000, Centro, na Cidade de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, declara,
sob as penas da Lei, e para os fins previstos no Artigo 27, Inciso V, da Lei Federal nO8.666/93, que
curnpre(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
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