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Prefeitura Nlunici-aal de Nova Cantu 
.lo. 

Ci>IPJ N.' 77.845.394/00íl!-03- Fone (044) 3527-128:- Fone fax (0(4) 3527-1363 

E-mdl: pm:1cantu<éDhormail.com ou nmn(;anlu(ri,ig.com.br 

TERJi,;JO DE H01~10LOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso àas atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, te11::lc em visia o Procêsso Licitatórin !1° 025/20!4 - Edita) 
de Carta Convite n° 003/2014, que tem como objeto a Aquisição e Materiais didáticos, 
pedagógicos e de escritório para escolas municipais, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Ecmobgação, do processo liciratório em epígrafe à Empresa: 

- itens:01,02,03,04,05,06~~7, 08,09,10, 11, 12,13,14,15,16, 17, 18, 19,20,21,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31: 32. 33, 34, 35, 36 e 37 No va\or total de RS-22.081,50 
(Vinte e Dois Mil, Oireo.f~ e Vm ~~-.ea)s e Cinquenta Centavos) : ROMAPEL LTDA, 
inscrh:a uo CNPJ sob o n° 0'~·.025.343/0001-61; 

Nova Cantu, Paraná. 18 de Junho de 2.014. 

'), 
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MUNICÍPIO E NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 025/2014, Edital de Cana Convite n° 003/2014, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 13 de 

Junho de 2.014. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Junho de 2.014. 

' / 1 
~"'s \_____ 

D .. DIV01VSIR GRÃfF 

OAB-PR no 4.058 

Assessor J uridico 
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Prefeitura Municipal de Nova cãntÜ-~ J 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 ·ó"a 7 

CNPJ N.0 77.845.394/0C01-C3 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044} 3527-1363 ~ 
E-mail: pmncantu(@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TER."MO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓR10 N° 025/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE n() 003/2014 

A Comissão Municipai de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à: 

EMPRESA: 
ROMAPEL LTDA 
CNPJ 04.025.343/0001-61 

LOTES E/OU ITENS: I 
Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 1 

l2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, I 
24, 25, 26, 27' 28, 29, 30, 31' 32, 33, 34, 35, 
36 e 37 No valor total de R$~22.081 ,50 (Vinte I 
e Dois Mil, Oitenta e Um Rea is e Cinquenta I 
Centavos); 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Junho de 2.014. 

Regiane Porcinio dos SantoE - Membro J ~1),)'! ) ~ ~"!% 

"" r r~d(; I tJ0 lol tJ/~ r l . - ~ ,~=~-"--'-
. I ---;;; _6_-,1\.l.q i) CJ ..7 .V'l f' ,ic!./c.'...l 

J .. _ ·~· \1-t ..... / -., 
EDl~~ÃQ ~.o 48~<r - -ti :. o_:_~-----

REEPONS~V -L~ ..... •-==,.....------



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO no 025/2014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n. 0 003/2014-PMNC. 

Às 09h20min (Nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 13 (treze) de Junho do 
ano de dois mil e Quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n.0 001/2014, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição e reforma de móveis e 
equipamentos de panificação, conforme especificação em edital, onde participaram da 
presente licitação as seguintes: 

E1~1PRESA I CNP J 
TINELLI- LIVRARIA E PAPELA.RlA. LTDA 
CNPJ 76.659.507/0001 -13 

l 

C. A. GRUBE- ME 
CNPJ 08.235.515/0001-82 
ROMAPEL LTDA 
CNPJ 04.025.343/0001-61 i 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados/vencedores, são os seguintes, conforme segue : 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
ROMAPEL L TDA ítens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
CNPJ 04.025.343/0001-61 11, 12,13, 14,1~ 16,17,18,19,20,21,22, 

23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33, 34, 
35, 36 e 37 No valor total de R$-22.081,50 
(Vinte e Dois Mil, Oitenta e Um Reais e 
Cinquenta Centavos); 

Pelo fato de apreser.tar a melhof proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objeto:: licits.dos sejam adjudicados ao vencedor: 

- itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3ü, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37 No valor total de R$-22.081,50 
(Vinte e Dois Mil, Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos): ROMAPEL LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 04.025.343/0001-61; 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com 1s decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualque1 documento, ato ou forma de procedimento. 

Rua Bahia, S/N°- N"ovn Canru - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-128! - (44) 35:!.7-1096 (44) 352í-1280 fax (O.C.4.) 3527-1363 

E-mail: pmr.c'-lntu@hor;;w; .. ..:o:n ou pmncantu((J:ig.c;>:n.hr 

--



MUNICiPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

uPaço Municipal Marlin Krupek" 

Nada mais havendo a tramr, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2.014. 

Regiane Porcinio dos Santos - Memb ~-'~~~dQ..L!:!:..__f.JL_,...~.c~kD"-'--'~=· "-'--~-=----

Rua Bahia, S/N° - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-!'28:L- (4-'!-) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mai!: !~r.uu .. a~1tu0.:hotm?.ii.com ou omncantu<â'ig.con:.:1r 
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Romapel Ltda . \.&o .. __ '-.../ · 

CGC: 04 . 025.343/0001- 61 - I ns . Est . 902 190 98 - 80 ~ 
Rua Brasil , 1460 - campo Mourão - Pr - CE P: 87302 - 230 

ROMA 
Fone : (044) 30163700 - E-mai l: romapel @hot mail . com 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANTU 
COMISÃO PERMANENTE DA LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No025/2014 
REF:EDITAL DE CARTA CONVITE no 003/2014-PMNC 

ITEM 
QUANT UNO. DISCRIMINAÇÃO MARCA 

1 30 ex. LAPIS PRETO , MATERPRINT 

2 10 ex. BORRACHA ZAP 

3 50 UNI O. MARCADOR DE TEXTO MASTERPRINT 
200 ex. LAPIS DE COR 

4 C/12 FABER CASTELL 

5 100 UNI O. COLA BASTAO LEONORA 
6 20 UNI O. CORRETIVO t __!:!ELIOX 

100 UNI O. PASTA ELASTICA 
ALAP LAST 

., 
' 

50 UNI O. PASTA PROLIPOPILENO 5 CM. 

8 ALAP LAST 

9 100 UNI O. PASTA CATÁLOGO DEO 

10 50 UNI O. PASTA SUSPENSA DELO 
50 UNI O. PASTA TIC TAC P/ PERFURAR 

11 NOVA PRINT 

12 20 UNI O. LIVRO ATA 50 FLS 
I TI LIBRA 

5 UNID. ROLO DE PAPEL CONTACT 

13 POLI FIX 
20 UNI O. TINTA PARA IMPRESSORA HP 3535 

N° 2728 

14 HP 

_!2_ ,.,10 ex. PINCEL ATOMICO AZUL PILOT 

16 1.boo UNI O. EV A CORES VARIADAS LEOI\IOR.A 

17 12 ROLO TNT I SUL BRAZIL 

18 40 UNI O. APAGADORES CARBRINK 
100 UNI O. PINCEL AZUL (PARA QUADRO 

19 
BRANCO) PILOT 

100 UNI O. PINCEL VERMELHO (PARA QUADRO 
BRANCO) 

/ 20 PILOT 

V. UNIT 

R$ 32,00 

R$ 6,90 

R$ 1,25 

R$ 9.90 

R$ 1,25 

~_2,10 

R$ 165 

R$ 3,37 

R$ 8,16 

R$ 2,80 

R$1,20 

_R$_5,90 

R$ 52,90 

59 

R$ 4Q.80 

R$ 1,39 

R$ 45,00 

R$ 4,90 

R$ 6,50 

I/ R$ 6,50 

V. TOTAL 

R$ 960,00 

R$ 69,00 

R$ 62,50 

R$ 1.980,00 

R$ 125,00 

R$ 42,00 

R$_165,00 

R$168,50 

R$ 816,00 

R$140,0CT' 

R$ 60,00 

R$118,00 

R$ 264,50 

R$ 1.180,00 

R$ 408,00 

R$ 1.390,00 

R$ 540,00 

, 
/ 
/ 
/ 

/ 
/ 

./ 

v 
v 
v 

v 
/ 

/ 

/ 

I_..... 
_..,. 

........ 

R$196,00 
)/ 

R$ 6?Q,OO v 
v 

R$ 650,00 

~ 

ro4~ 001-61, 
~~~-~~~'?a~~ r- Ltda. 

~ 

"--J ~-BRASIL, 1460 1 
c~'-~ CEP 87302-230 

_J . . 
I_ 

~MP( • PR 
·:. ~ 



Romapel Ltda . 
CGC : 04.025.343/0001- 61 - Ins. Est . 902 190 98 -80 

Rua Br asil, 1460 - campo Mourão - Pr - CEP : 87302- 230 
Fone : (044) 30163700 - E-mail:romapel@hotmai l. com 

ROMA 

~ . 

10 UNID. TINTA PARA REPOR PINCEL 

21 (CORES) 500ML 

22 1000 UNID. CADERNO PEQUENO 
500 UNID. CADERNO QUADRICULADO 

23 
500 UNID. CADERNO PAUTA VERDE 

24 

25 500 UNID. CADERNO GRANDE 

10 ex. CANETA ESFEROGRÁFICA (AZUL) 

26 
10 ex. CANETA ESFEROGRAFICA 

(VERMELHA) 

27 

28 1.000 UNID. CARTOLINAS 

29 30 ex. PAPEL SULFITE I 

30 
1.000 UNID. CADERNO DE DESENHO I 

31 20 ex. APONTADORES 

32 100 UNID. COLA BRANCA 

1.000 UNID. FOLHAS DE PAPEL CARTAO 

33 
(CORES) 

10 UNID. GRAMPEADOR MEDIO 

35 
500 UNID. CADERNO CALIGRAFIA 

36 
10 ex CANETA ESFEROGRAFICA (PRETA) 

37 

~ 
I 

~ I 
~ 

RADEX R$ 85,00 

TI LIBRA R$ 0,75 

TI LIBRA R$ 0,99 

TI LIBRA R$ 1,25 

TI LIBRA R$ 1,95 

COMPACTOR R$ 29,00 

COM PACTOR R$ 29,00 

REALCE R$ 0,32 

AQUATRO R$ 119,60 

TI LIBRA R$ 0,99 

LEONORA R$ 6,50 

PIRATININGA R$ 7,50 

REALCE R$ 0,80 

H E LI OS R$ 32,90 

TI LIBRA R$ 1,25 

COMPACTOR R$ 29,00 

VALOR TOTAL 

l~'J;, 
c911! "ls~ 

~ 

R$ 850,00 .... 

R$ 750,00 ./ 

R$ 495,00 

R$ 625,00 

R$ 975,00 "' 

R$ 290,00 v 

j....--

R$ 290,00 

R$ 320,00 

R$ 3.588,00 

./ 

........ 

R$ 990,00 

R$ 130,00 

R$ 750,00 
~ 

R$ 800,00 
v 

R$ 329,00 

R$ 625,00 

R$ 29o,oo· 

R$ 22.081,50 ---
VALIDADE DA PROPO 3T . 60 D AS ~ 

:oo 41.~/ol\t. 
ovrtto l<l;>-0 

~;:.~ ·.o~ .I 1-f;t::/il 
~~ 

r- r ·- ~~ 
v ~~ ~ 

:i( • 

~ ~ JOSE ~TEIXEIRA PINTO . c::=;;o "'~ '%"' ADMINISTRADOR ~ tf.. L I (I e<.:··'( ) I r s o>c>: ~ . 
ROMAPEL L TOA o> 

~ . ; r 04025343/oom-611 .-
~ () ~- : 

=.~ ~ ~~i 100 .. 
~ r. 

;·, t\ :p- .. -,. ~ Romapel Ltda. 
•• ·-~ 

~ 
2 

RUA BRASIL, 14i0 
CENTRO- CEP 87302-230 I I r..&MPO MOII.RÃO - PR 



ITEM 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

-FL t ·15 

~~~~~----~ 
C. A........ ChPJ OIJ.ZJS SIS/oecl1·12 tn~u . bl , 90Ut71J-02 

cartuchos e Tonners Remanufaturados e Ofiginais, 
Material Escolar, fscritoóo, lnfor~tica. Canmbos c laborató:ios. 

E ·maU: carlossocathKhos u holiNtl.com 

: (44} !SH·!!H I · !5 ·!!M • Cet...: • 7!-!/;j_ 
REMANUFATURAME.NTO lv C011 NOTbtrta Marftnde\ 936-A- Centro- CEP 17302-060. C~ Moorúo- Pb• ., 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANTU 

COM/SÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO 

PROCESSO L/CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N"025!2014 

REF:EDITAL DE CARTA CONVITE no 003/2014-PMNC 

QUANT UNO. DISCRIMINAÇÃO 

30 ex LAPIS PRETO 

10 ex BORRACHA 

50 UN/D. MARCADOR DE TEXTO 

200 ex c112 LAPISDECOR 

100 UNID. COLA BASTAO 

20 UNID. CORRETIVO 

100 UNID. PASTA ELASTICA 

50 UNID. PASTA PROLIPOPILENO 5 CM. 

100 UNID. PASTA CATALOGO 

50 UNID. PASTA SUSPENSA 

50 UNID. PASTA TIC TAC P/ PERFURAR 

20 UNID. LIVRO ATA 50 FLS 

5 UNID. ROLO DE PAPEL CONTACT 

20 UNID. TINTA PARA IMPRESSORA HP 3535 N° 2728 

10 ex PINCEL ATOMICO AZUL 

1.000 UNID. E. VA CORES VARIADAS 

12 ROLO TNT 

40 UNID. APAGADORES 

100 UNID. PINCEL AZUL (PARA QUADRO BRANCO) 

100 UNID. PINCEL VERMELHO (PARA QUADRO 
BRANCO) 

5 UNID. TINTA PARA REPOR PINCEL (CORES) 

1.000 UNID. CADERNO PEQUENO 

MARCA V.UNIT 

MATERPRINT R$ 36,80 

ZAP R$ 8,05 

MASTERPRINT R$ 1,46 

MERCUR R$ 10,50 

LEONORA R$ 1,48 

PIRATININGA R$ 2,54 

ALAPLAST R$ 1,85 

ALAPLAST R$ 3,84 

DEO R$ 9,38 

DELO R$ 3,33 

NOVAPRINT R$ 1,38 

SÃO DOMINGOS R$ 7,08 

POUFIX R$ 63,48 

PILOT R$ 47,75 

LEONORA R$ 1,65 

SUL BRAZ/L R$ 50,85 

CARBRINK R$ 5,88 

PILOT R$ 7,60 

PILOT R$ 7,60 

RADEX R$ 91,00 

T/UBRA R$ 0,90 

V. TOTAL 

R$ 1.104,00 

R$ 80,50 

R$ 73,00 

R$ 2.100,00 

R$ 148,00 

R$ 50,80 

R$ 185,00 

R$ 192,00 

R$ 938,00 

R$ 166,50 

R$ 69,00 

R$ 141,60 

R$ 317,40 

R$ -
R$ 477,50 

R$ 1.650,00 

R$ 610,20 

R$ 235,20 

R$ 760,00 

R$ 760,00 

R$ 455,00 

R$ 900,00 



500 
23 

UNID. CADERNO QUADRICULADO 

500 UNID. CADERNO PAU TA VERDE 
24 

500 UNID. CADERNO GRANDE 
25 

10 ex CANETA ESFEROGRAF/CA (AZUL) 
26 

10 ex CANETA ESFEROGRAFJCA (VERMELHA) 
27 

1.000 UNID. CARTOLINAS 
28 

30 ex PAPEL SULFITE 
29 

700 UN/D. CADERNO DE DESENHO 
30 

20 ex APONTADORES 
31 

32 
100 UNID. COLA BRANCA 

1.000 UNID. FOLHAS DE PAPEL CARTAO (CORES) 
33 

10 UNID. GRAMPEADOR 
34 

500 UNID. CADERNO CALIGRAFIA 
35 

10 ex CANETA ESFEROGRAFICA (PRETA) 
36 

VALIDADE PROPOSTA 60DIAS 

TIUBRA R$ 1,10 R$ SS~)Xl-taf 
TIUBRA R$ 1,51 R$ 75:5AÇl,· 

= 
TIUBRA R$ 2,28 R$ 1.140,00 

COMPACTO R R$ 34,50 R$ 345,00 

COMPACTOR R$ 34,22 R$ 342,20 

REALCE R$ 0,29 R$ 290,00 

AQUATRO R$ 143,52 R$ 4.305,60 

TIUBRA R$ 1,15 R$ 805,00 

LEONORA R$ 7,34 R$ 146,80 

P/RATININGA R$ 8,70 R$ 870,00 

REALCE R$ 0,95 R$ 950,00 

LEONORA R$ 35,60 R$ 356,00 

CREDEAL R$ 1,49 R$ 745,00 

COMPACTOR R$ 29,00 R$ 290,00 

VALOR 23.304,30 

C.AGRUBE 

:1 r 08235515/000l-82 
C. A. G.-•..~t.e - i.JIE 

--··o I'AncoNOES, ~ ()fi \:QRI?.t:•~ I """' 
,._V. COMEND"D ,. . ~_;o ano_ Z~60 .J 

CE~<Tf.<.CJ _...,_ 
- ,-, ,·""'0 - PR (.J:JIIh:JQ ~•IIVvl""' 
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LIVRARIA E PAPELARIA 

PREFEITURA MUNICIPAL NOVA CANTU 

Tinelli- livraria e Papelaria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual 833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

COMISÃO PERMANENTE DA LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) W025/2014 
REF:EDITAL DE CARTA CONVITE no 003/2014-PMNC 

ITEM QUANT UNO. DISCRI MINAÇAO MARCA V. UNIT V. TOTAL 

1 30 ex. LAPIS PRETO MASTERPRINT R$ 43,42 R$ 1.302,60 
2 10 ex. BORRACHA RED BOR R$ 9,80 R$ 98,00 

50 UNID. MARCADOR DE TEXTO 

3 LEONORA R$ 1,90 R$ 95,00 
200 ex. LAPIS DE COR 

4 C/12 
ACRILEX R$ 11,20 R$ 2.240,00 

5 100 UNID. COLA BASTAO CIS R$ 1,80 R$ 180,00 

6 20 UNID. CORRETIVO CIS R$ 3,25 R$ 65,00 

7 100 UNID. PASTA ELASTICA NOVA PRINT R$ 2,25 R$ 225,00 
50 UNID. PASTA PROLIPOPILENO 

5CM. 

8 NOVA PRINT R$ 4,59 R$ 229,50 

9 100 UNID. PASTA CATALOGO BOZZA R$ 11,20 R$ 1.120,00 

10 50 UNID. PASTA SUSPENSA F RAMA R$ 4,05 R$ 202,50 
50 UNID. PASTA TIC TAC P/ 

11 
PERFURAR 

NOVA PRINT R$ 1,69 R$ 84,50 

12 20 UNID. LI VRO ATA 50 FLS SÃO DOMINGOS R$ 8,50 R$ 170,00 
5 UNID. ROLO DE PAPEL 

13 CONTACT 
POLIFIX R$ 76, 20 R$ 381,00 

20 UNID. TINTA PARA 
IMPRESSORA HP 3535 
N° 2728 

14 R$ -

10 ex. PI NCEL ATOMICO AZUL 

15 CO MPACTOR R$ 57,30 R$ 573,00 
1.000 UNID. E.V.A CORES 

16 VARIADAS 
I BEL R$ 1,99 R$ 1.990,00 

17 12 ROLO TNT SUL BRAZIL R$ 61,05 R$ 732,60 

18 40 UNID. APAGADORES CORTIARTE R$ 7,19 R$ 287,60 
100 UNID. PI NCEL AZUL (PARA 

QUADRO BRANCO) 

19 COMPACTOR R$ 8,99 R$ 899,00 
100 UNID. PINCEL VERMELHO 

(PARA QUADRO 

20 
BRANCO) 

COMPACTOR R$ 8,89 R$ 889,00 
10 UNID. TINTA PARA REPOR 

21 
PINCEL (CORES) 

COMPACTOR R$ 95,00 R$ 950,00 

22 1000 UNID. CADERNO PEQUENO SÃO DOMINGOS R$ 1,10 R$ 1.100,00 

Av. Paraná, 137- Centro- CE P 87.200-248- Cianorte- Pa raná 



Zlzzelll 
LIVRARIA E PAPELARIA 

500 UNID. CADERNO 

23 QUADRICULADO 

500 UNID. CADERNO PAUTA 

24 VERDE 

25 500 UNID. CADERNO GRANDE 

10 ex. CANETA 
ESFEROGRÁFICA 

26 
(AZUL) 

10 ex. CANETA 
ESFEROGRÁFICA 

27 
(VERMELHA) 

28 1.000 UNID. CARTOLINAS 

29 30 ex. PAPEL SULFITE 

700 UNID. CADERNO DE 

30 
DESENHO 

31 20 ex. APONTADORES 

32 100 UNID. COLA BRANCA 

1.000 UNID. FOLHAS DE PAPEL 

33 
CARTÃO (CORES) 

34 10 UNID. GRAMPEADOR 

Tinelli - livraria e Papela ria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadua l 833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tine lli@tine lli.com.br 

SÃO DOMINGOS R$ 1,35 R$ 

SÃO DOMINGOS R$ 1,81 R$ 
SÃO DOMINGOS R$ 2,75 R$ 

BIC R$ 42,10 R$ 

BIC R$ 41,00 R$ 

REALCE R$ 0,35 R$ 
CHAMEX R$ 155,00 R$ 

SÃO DO MIN GOS R$ 1,50 R$ 

LIKE R$ 8,60 R$ 

GRQUÍMICA R$ 10,52 R$ 

REALCE R$ 1,15 R$ 

TI LIBRA R$ 36,90 R$ 

675,00 

905,00 

1.375,00 

421,00 

410,00 

350,00 

4 .650,00 

1.050,00 

172,00 

1.052,00 

1.150,00 

369,00 

500 UNID. CADERNO CALIGRAFIA 

35 
10 ex CANETA 

ESFEROGRÁFICA 

36 
(PRETA) 

Validade proposta 60 dias 

G6.65g.so7!ooo1-131 
TINELLI - LIVRARIA E 

PAPELARIA LTDA . 
AV. PARANA, 137 - CENTRO 

CEP 87.200-000 

L CIANORTE- PR _j 

FORONI R$ 1,69 R$ 845,00 

BIC R$ 42,10 R$ 421,00 
TOTAL R$ 27.659,30 

NELSON AGOSTINHO CASOTTI 

Av. Paraná, 137 - Centro- CEP 87.200-248 - Cianorte Paraná 
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Prefeitura Municipal de No\ta C~ntu_ ~ - I 
Rua Bahia, 85 - Neva Cantu - PR. - CEP: 81330-000 •o~.- t7.' 

CNPJ N.0 77.845.39"~10001 -03- Fon& (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ 
E-mail: pmncan:w@hotmaíl.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 025/2014 
Edita! de Carta Convite no 003/2014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 13 de Junho de 2014, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de Aduela Celular para ponte, 
em conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
em resas: 

EMPRESAICNPJ 
TI:t\TELLI - LIVRARIA E PAPELARiA. LTDA 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
C. A. GRUBE - ME 
CNPJ 08.235.515/0001-82 
ROMAPEL LTDA 
CNPJ 04.025.343/0001-61 

Aberta a sessão pelo presid.:;nte, constatou-se que as empresas participan~es do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e, contatou-se que as Empresas ap~esentaram a 
documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido 
certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concorda:,do integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em rehção a qualquer 
documento, ato ou forma de pwcedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se esre ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pel1)S presentes. 

ELIS MARINA DA SILVA 
Comissão de Licitê.ção 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Junho de 2.014. 

JOSÉ AP. GUIM.ARÃES 
Comissão de Licitação 



'\\}RA ú 
0 1z 

~ 

~ FL N c--~~----~ I 
--~---~---t . Romapel Ltda. '~ ~ 

CGC: 04.025.343/0001- 61- Ins . Est . 902 190 98 - 80 CanW 

Rua Brasi l, 1460- campo Mourão - Pr - CEP: 87302-230 

ROMA 
Fone: (044) 30163 700 - E-mail:romapel@hotmail.com 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTO 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 003/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de 

suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Romapel Ltda. 

RUA BRASIL, 1460 
CENTRO - CEP 87302-230 

CAMPO MOURÃO - PR 

JoSULne <frtt'U4n q>a[ma 
Auxiliar Juramentada 
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CGC: 04.025.343/000R1°-m6ie_l Iln~d.a.Est . 902 190 98 - 80 ~ant\.,-~ç.. 

Rua Brasil, 1460- campo Mourão - Pr- CEP: 87302- 230 
Fone: (044) 30163700 - E-mail: romapel@hotmail . com 

ROMA 
PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade - CARTA CONVITE no 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 

nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do 

edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

r 04025343/0 
Romapel Ltda. 

RUA BRASIL. 1460 
CENTRO - CEP 8730~·230 

CAMPO MOURAO • PR _J SUlllt <frtVU41l (f4(11l4 
10 .1 .... r •urameotada 

AUXI '"' J 



Romapel Ltda. 
CGC: 04.025.343/0001- 61 - Ins. Est. 902 190 98 - 80 

Rua Bras il, 1460- campo Mourão - Pr- CEP: 87302-230 
Fone: (044) 30163700 - E- mail :romapel@hotmail .com 

ROMA 
PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARAÇÃO 

A 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 

a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 

da Lei Federal 8666/93. 

o 

r 04025343/0001-61 
Romapel Ltda. 

RUA BRASIL, 1460 
CENTRO - CEP 87302-231 

CAMPO MOURÃO· PR 
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CGC: 04.025.343/0001- 61 - Ins. Est. 902 190 98 -80 QCantu· 

Rua Brasil , 1460- campo Mourão - Pr - CEP: 87302 -2 30 

ROMA 
Fone: (044) 30163700 - E-mail:romapel@hotmail.com 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 

sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que 

a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de 

todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os 

requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão 13 

Romapel Lttla. 

~UA BRASIL, 1460 
CENTRO- CEP 87302-231 

CAMPO MOURÃ.O • PR ..J 



L 63 
Romapel Ltda. ~--·- ,·- -·~~-;/ 

CGC : 04.025.343/0001- 61 - Ins. Est. 902 190 98 -80 
4~ 

Rua Brasil, 1460 - campo Mourão - Pr - CEP: 87302 -230 

ROMA 
Fone: (044) 30163700 - E-mail:romapel@hotmail .com 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

Objeto: Aquisição de Materiais escolares e pedagógicos para as escolas municipais. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação 

relativa a licitação supramencionada. 

f 

RUA BRASIL, 1461 
CENTRe . CEP 87302-230 

CAMPO MOURÃO - PR 

Josume 1'rt11U4~ fa[TM 
A • I• I 
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Certificado de Regularidade do FG1S- CRF 

Inscrição: 0402534310001 -61 
Razão Social: ROMAPEL LTDA 
Endereço: RUA BRASIL 1460 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 87302-

230 

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

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

Validade: 02/06/2014 a 01/07/2014 

Certificação Número: 2014060205002720417593 

Informação obtida em 04/06/2014, às 10:32:07. 

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



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 04.025.343/0001-61 

Código: 336238 
Contribuinte: ROMAPEL L TOA 
Endereço: RUA BRASIL, 1460 

Bairro: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: 

CEP: 

PR 
87302230 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

NJ481/2014 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Divida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 04/06/2014 às 10:29:34 
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Nttt1~ ROPMPEL L TOA • EPP 
CNPJ: Oii .025.36at'0001-61 
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Vâllat ~ê- QBJ1 01'2C1.t. 

,.. 



PODER J UDICIÁRIO 
JUSTI ÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ROMAPEL LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 04.025.343/0001-61 
Certidão n°: 48816378/2014 
Expedição: 04 / 06/2014, às 10:37:12 
Validade: 30/11/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que ROMAPEL LTDA- EPP (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no 
CNPJ sob o n° 04.025.343/0001-61, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst . jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

n ... Duvida~ e sugestOes : cndt@tst . jus . br .. 



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

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

Nome: ROMAPEL LTDA- EPP 
CNPJ: 04.025.343/0001-61 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-.er quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\U acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\U no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\1denciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusi-.e as inscritas em Divida Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:28:17 do dia 04/06/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/12/2014. 
Código de controle da certidão: 6B07.72EE.OA18.08DC 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento . 

. n 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11904251-62 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 04.025.343/0001-61 

Nome: ROMAPEL L TOA 

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

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

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão de\erá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Esta Certidão tem validade até 02/10/2014- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenaçao da Receita do Estado 

Certidão N° 11904251-ô2 

Emitida Eletronicamente via Internet 
04/06/2014 -10:25:37 

Dados transmitidos de fonna segura 
Tecnolog ia CELEPAR 
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·. ' Contrato Social. 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 

Campo 

Mourão, Paraná, à Rua Francisco Albuquerque n° .2140 , 

Centro, CEP 8 7. 3 02- 220, Carteira de Identidade R. G 

n°.954.700, do Instituto de Identificação do Paraná, 

. C.P.F. &ob n°.328.829 .209-20 e ISTELA MARIA SALES 

PINTO, brasileira, maior, do comércio residente e 

domiciliada em Campo Mourão, Paraná, á Rua Santos 

Dumont, n°. 1218, Centro, CEP 8 7. 3 03-250, Carteira de 

Identidade R.G. n°.865.442 - 5, do Instituto de 

Identificação do Paraná, C.P.F. scb n°.364.152.949-20 , 

resolvem constituir uma socieade por quotas de 

responsabilidade limitada ·regida pelas clausulas 

seguintes: -

CLAUSULA PRIMEIRA: - NOME COMERCIAL:- ROMAPEL LTD A ., 

SEDE E FORO:- Rua Brasil, n°.1460, Centro, CEP-87.301.140, Campo 

Mourão, Paraná. ATIVIDADE ECQNOMICA:- Comércio Varejista de 

Livraria, Papelaria, material para escritório e escolar .} 
. -

CLAUSULA SEGUNDA:- CAPITAL SOCIAL:- R$.50.000,00 

(Cinquenta mil reais), dividido em 50.000 (Cincoenta mil) quotas de R$ . 1,0 0 

(Um real) cada, assim distribuído: - JOSÉ CARLOS TEIXEIRA PINTO , 

R$ .25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), ISTELA MARIA SALES PINTO, 

R$.2 5 .000,00 (Vinte e cinco mil reais), integralizados em dinheiro neste ato. 

A responsabilidade dos sócios é limitada à importancia total do Capital 

Social. 

CLAUSULA TERCEIRA:- GERENTE:- JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 

PINTO e ISTELA MARIA SALES PINTO. USO DA FIRMA:-

Individualmente. PRO-LABORE: - Aos sócios e outros que prestarem 

serviçÓs a sociedade, fixado de comum acôrdo . OBRIGAÇÕES : - Proib ido 

aval, endosos, fiança e caução de favor. CAUÇÃO DE GERENCIA:

dispensado. 
'· 

;;.;_, 



ROMAPEL L TDA. 

Contrato Social. 

CLAUSULA QUARTA:- BALANÇO GERAL :-
~ 

de Dezembro. RESULTADOS:- Atribui dos proporcionalme~~;m~~;?, 

com quotas integralizadas ou mantidas em reserva na sociedade. 

CLAUSULA QUINTA: - DESIMPEDIMENTO:- Os sóc ios declaram que 

não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei que os impeçam 

de exercer atividade mercantil. 

CLAUSULA SEXTA:- DELIBERAÇÕES SOCIAIS:- Por ma10na 

absoluta de votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um 

voto a cada quota de capital. 

CLAUSULA SÉTIMA:- TRANSFERENCIA DE QUOTAS:- Por 

consentimento dos demais sócios e decursos de prazo de direito de 

transferência de sessenta dias, mediante notificação prévia. 

CLAUSULA OITAVA: - DECLARAÇÃO: - DECLARA para os efeitos de 

enquadramento como Microempresa que o valor da receita bruta anual da 

empresa não excederá, no ano d~ _constituição, o limite fixadk> no inciso II 

do artigo 2°. da Lei Federal no 9841 de 05/10/1999, e qu a empresa não se 

enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3°. 

daquela Lei. 

TESTE 

Lavrado em três vias de igual teor e forma. 

Campo Mourão, 

I stela Maria Sales Pinto. 

Neusa Afoh o,i Onesko r I I 

R. G.20 .290. 26 - PR 
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CNPJ/MF. N°.04.025.143/0001-61 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

"JOSÉ 'CARLOS TEIXEIRA PINTO, brasileiro, casado com comunhão · 
empresário, residente e domiciliado à Rua Francisco Albuquerque, n. o 2140, t 
centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portador da Cédula de 
RG. n. o 954.700 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob 
n.0 328.829.209-20; e ISTELA MARIA SALES PINTO, brasileira, separada judicialmente, 
e~presária, residente e domiciliada à Rua Santos Dumont, n.0 1218, CEP 87fJ03-250, centro, 
na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portadora da Cédula de Idrntidade R.G. n.0 

865.442-5 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, inscrita no ~PFIMF sob n_o 
364.152.949-20; sócios componentes da sociedade empresária limitada que !gira sob o nome 
empresarial de ROMAPEL L TDA. - EPP, com sede nesta cida,de de Campd Mourão, Estado 
do Paraná, à Rua Brasil, n.0 1460, CEP 87.302-230, centro, com contrato social arquivado na 
JUCEPAR, sob n.0 41204410162, em 01/09/2000, resolvem modificar seu contrato primitivo 
de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O administrador declara, sob as penas da lei, que não esta 
impedido 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 filamentar, de prevaricação peita 
ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
pública, ou a propriedade. 
Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para 1 o exercício e o 

, I 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Da consolidação do Contrato. 
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.0 .2.031 da 
Lei n°.l0.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o 
contraio social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições 
contidas no contrato primitivo que, adequando às disposições da referida Lei n°.10.406/2002 
aplicáveis a este tipo societário, passa a Ter a seguinte redação: 

CAPÍTULO I-

CONSOLIDAÇÃO 

DA DENOMINAÇÃO, DO OBJETIVO, DA 1 SEDE E DO 
PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 

Oáusula Primeira: A sociedade constituída e organizada sob a forma de sociedade limitada, 
gira sob o nome empresarial de ROMAPEL LTDA.- EPP. 

Cláusula Segunda: A sociedade tem por objetivo mercantil o comércio varejista de livraria, 
/]apelaria, material para escritório e escolar. · - - ·-

/ ~láusula Terceira: A sociedade tem sua sede na Rua Brasil, n. 0 1460, CEP 87.302-23 
.' centro, em Campo Mourão, Paraná. 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO, TÉCNICO CONTÁBIL CRC_PR 15007 
-Avenida Irmãos Pereira, n°.1240, Centro - Campo Mourão- Pr, Fone/Fax(0**44) 525~1951 



ROMAPEL LTDA- EPP. 
CNPJIMF. N°.04.025.343/0001-61 

PRIMEJRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Cláusu.la Quàrta: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, 
atividades a partir de 29 de Agosto de 2000. 

CAPÍTULO fi- DO CAPITAL 

Cláusula Quinta: O capital social no valor de R$.50.000,00 (cinqüenta mil reais) dividido em 
50.000 (cinqüenta mil) quotas de R$.1,00 (um real) cada uma, fica assim distribuído entre os 
sócios: 

Sócios Part.Quotas Part.R$. Part.% 
José Carlos Teixeira Pinto 25.000 R$ 25.000,00 50 
Istela Maria Sales Pinto 25.000 R$ 25.000,00 50 
Totais 50.000 R$ 50.000,00 100 

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada-sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

CAPÍTULO ID- . DA ADMINlSTRAÇÃO DA SOCIEDADE E 
REMUNERAÇÃO 

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá ao JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 
PINTO e a ISTELA MARIA SALES PINTO, na condição de administradores, com 
poderes e atribuições especificas de representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou 
passivamente, bom como perante terceiros. Uso da firma: Individualmente. 

Parágrafo Primeiro: A sociedade poderá ser representado por procurador, especialmente 
constituído mediante procuração firmada pelos ADMINISTRADORES, com poderes 
específicos de representar a sociedade em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, bem 
como perante terceiros. 

Cláusula Sétima: Autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos 
outros sócios. 

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os 
Administradores prestarão contas justificadas de suas administrações, procedendo à 
elaboração do inventário, balanço patrimonial e contas de lucro e perdas, cabendo aos sócios, 
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

Cláusula Nona: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de 
pró-labore observando as disposições regulamentares pertinentes. 

}tPÍTULO IV- DAS TRANSFERÊNCIAS DE QUOTAS 

' ctáusula Décima: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou 
/J / alienadas sob qualquer pretexto a terceiros, sem o consentimento expresso de outro sócio, 
j \ / quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direto de preferência para a sla 

!_j\. aquisição, se posta a venda. · 
Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO, TÉCNICO CONTÁBIL CRC _PR 15007 h 3 

' -Avenida Irmãos Pereira, n°.1240, Centro- Campo Mourão- Pr, Fone!Fax(0**44) 525-1951 

{'\ 



ROMAPELLTDA -EPP. 
CNPJ!ME. N°.04.025.343/0001-61 

PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

Cláusula· Décima Primeira: O sócio que deseja transferir suas quotas dev 
escrito os demais sócios e a sociedade, discriminando-lhes o preço, fo a 
pagamento, para os demais sócios exerçam seu direito de preferência, o qu ~~"::~~~ 
dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em m~:,...~.~~~~IL.~ 
critério do sócio alienante. 

Decorrido o prazo concedido na notificação, sem que seja exercido o direito de preferência 
sobre a totalidade das quotas ofertadas estas poderão ser livremente transferidas, desde que o 
sócio ingressante seja aprovado pelos sócios que detém 75% (Setenta e cinco por cento) do 
capital social. 

CAPÍTULO V - DASDELffiERAÇÕESSOCUUS 

Cláusula Décima Segunda: As deliberações serão tomadas em reunião dos sócios, nas 
situaçõ~ previstas no artigo 1071 do Código Civil de 2002, e em todas as questões de 
assuntos de interesse da sociedade e dos sócios. 

Cláusula Décima Terceira: Que obrigatoriamente a cada ano, nos 4 (quatro) meses seguintes 
ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e aprovação do balanço 
patrimonial, balanço de resultado econômico e da conta de lucros e perdas. 

Cláusula Décima Quarta: Das Deliberações sociais será lavrada em Livro de Ata de 
Reunião, assinada pelos membros da mesa, e sócios participantes do evento. 

Cláusula Décima Quinta: Fica estipulado entre os sócios que as convocações dar-se-á por 
meio de correspondência, entregue mediante recibo de confirmação de recebimento . 

CAPÍTIJLO VI - DA LIQUIDAÇÃO 

Cláusula Décima Sexta: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, ou 
por deliberação dos sócios quotistas que representam 75% (Setenta e cinco por cento) do 
Capital SociaL 

Parágrafo Único: Caso haja liquidação, as funções de liquidantes, serão exercidas por sócios 
ou não, nomeados por ato próprio em reunião dos quotistas, que representam 75% (Setenta e 
cinco por cento) do Capital Social. 

CAPÍTIJLO VII - DO EXERCÍCIO SOCIAL 

Cláusula Décima Sétima: O Exercício Social inicia-se em 01 de Janeiro e encerra em 31 
de Dezembro de cada ano, data em que serão levantados o Balanço Patrimonial, Balanço 

. 
1
/fjonômico ~ da Conta de Lucros e Perdas. 

... ;Parágrafo Unico: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pelos :1 I sócios na proporção de suas quotas no Capital SociaL 

I '{-
, "\ 
~ 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO ONESKO, TÉCNICO CONTÁBIL CRC_PR 15007 
-Avenida Irmãos Pereira, n°.1240, Centro- Campo Mourão - Pr, Fone/Fax(0**44) 525-1951 
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ROMAPELLTDA -EPP. 

CNPJIMF. N°.04.025.343/000I-61 
PRIMElRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CAPÍTULO Vlli- DO FALECIMENTO 

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade 
se resolva a seu sócio. 

CAPÍTULO IX - DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula Décima Nona: Os administradores declaram, sob as penas da Le~ que não estão 
impedidos de exercerem 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 
temporãriamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime filamentar, de prevaricação peita 
ou suborno, concussão ou peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro 
nacional, contra normas de defesa da ocorrência, contra as relações de consumo, fé pública, 
ou a propriedade. 
Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos. e obrigações resultantes. 

E, por estarem certos e ajustados lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas 
o presente instrumento particular de alteração de contrato social em quatro vias de qual teor e 
forma, que o obrigam por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão, 27 de Dezembro de 2004. 

S PINTO 

Testemunhas: 
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. ' ROMAPEL LTDA- EPP . 
CNPJ/MF. N°.04.025.343/0fJ0! -61 

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTP-.AT.U~ 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA PINTO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, 
residente e domiciliado à Rua Francisco Albuquerque, n.0 2140, CEP 87.302-220, centro, na cidade de 
Campo Mourão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade R.G. no 954.700 do Instituto de 
Identificação do Estado do Paraná, inscrito no CPFIMF sob n° 328.829.209-20; e ISTELA MARIA 
SALES PINTO, brasileira, separada judicialmente, empresária, residente e domiciliada à Rua Santos 
Dumont, n.0 1218, CEP 87.303-250, centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portadora 
da Cédula de Identidade R.G. n° 865.442-5 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, inscrita 
no CPFIMF sob n° 364.152.949-20; sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira 
sob o nome empresarial de ROMAPEL LTDA- EPP., com sede nesta cidade de Campo Mourão, 
Estado do Paraná, à Rua Brasil, n.0 1460, CEP 87.302-230, centro, com contrato social arquivado na 
WCEPAR., sob n° 41204410162, em 01/09/2000, a primeira alteração sob o n.0 20050507869, em 
22/02/2005, resolvem modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A atividade econêmica que era o comércio varejista de livraria, papelaria, 
material para escritório e escolar, passa a ser comércio varejista de artigos de papelaria- CNAE -
47.61-0/03; comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática- CNAE 
- 47.51-2/00; comércio varejista de livros- CNAE- 47.61-0/01; comércio varejista de artigos de 
armarinhos- CNAE- 47.55-5/02; comércio varejista de artigos esportivos- CNAE- 47.63-6/02. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais Cláusulas do Contrato Social 
Primitivo, que não colidirem com o disposto no presente instrumento. 

Fica eleito o foro da Comarca de Campo Mourão, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento 
dos direitos e obrigações resultantes. 

E, por estarem cer e ajustados lavram, datam e assinam juntamente com duas testemunhas o 
presente instrumento particular de alteração de contrato social em quatro vias de qual teor e forma, que 
o obrigam · us herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Testemunhas: 

FRANCIS OSE DE ARRUDA NETTO 
/ 

RG. n°.~.534-8-SESP/PR 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUGUSTO 
- Rua Mato Grosso, n°.1733, Centro- Camp 

' 

Campo Mourão, 16 de Abril de 2009. 

CONTÁBIL CRC_PR 15007/03 
ax (0**44) 3525-1951. 



ROMAPEL LTDA- EPP. 
CNPJ/MF. N°.04.025.343í000l-6.1 

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRr'\TUi'..l 

JOSÉ CARLOS TEIXEIRA PINTO, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, 
residente e donúciliado à Rua Frandsco Albuquerque, n. 0 2140, CEP 87.302-220. centro, na cidade de 
Campo· Mourão, Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade R.G. no 954.700 do Instiruto de 
Identificação do Estado do Paraná, inscrito no CPF/MF sob n° 328.829.209-20; e ISTELA MARIA 
SALES PTh!O, brasileira, separada judicialmente, empresária, residente e donúciliada à Rua Santos 
Diunont, n.0 1218, CEP 87.303-250, centro, na cidade de Campo Mourão, Estado do Paraná, portadora 
da Cédula de Identidade R.G. no 865.442-5 do Instituto de Identificação do Estado do Paraná, inscrita 
no CPF/MF sob n° 364.152.949-20; sócios componentes da sociedade empresária línútada que gira 
sob o nome empresarial de ROMAPEL LTDA- EPP., com sede nesta cidade de Campo Mourão, 
Estado do Paraná, à Rua Brasil, n.0 1460, CEP 87.302-230, centro, com contrato social arquivado na 
JUCEPAR. sob n° 41204410162, em 01109/2000. e posteriores aiterações arquivadas na JUCEPAR. a 
primeira alteração sob o n°. 20050507869, em 22/02/2005 e a segunda alteração sob n°.20092137121. 
em 20/05/2009; resolvem modificar seu contrato primitivo de acordo com as cláusuias seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A atividade econôrrüca que era o comércio varejista de artigos de 
papelaria CNAE 47.61-0/03, comércio varejista especializado de ~quipamemos e suprimemos de 
informática CNAE 47.51-2/00, comércio varejista de livros CNAE 47.61 -0/01, comércio varejista de 
artigos de armarinhos CNAE 47.55-5/02 e comércio varejista de arHgos esportivos CNAE 47.63-6/02, 
passa a ser comércio varejista de artigos de papelaria CNAE 47.61-0/03; comércio varejista 
especializado de equipamentos e suprimentos de informática CNAE 47.51-2/00; comércio varejista 
de livros CNAE 47.61-0/01; comércio varejista de artigos de armarinhos CNAE 47.55-5/02; 
comércio varejista de artigos esportivos CN_t\E 47.63-6/02,Comercio varejista de móveis para 
escritório CNAE 47.54-7/01, Comércio varejista de instrumentos musicais e acessórios CN_.o\.E 47.56-
3/00, Comércio varejista de artigos e uso doméstico CNAE 47.59-8/99 e Comercio varejista de 
material de l~p€?<'! CNAE 47.89-0/99; Comerc.io Varejista do Vestuário de Acessórios CNAE 47.81-
4/00; Serviços de Fotocopias CNAE 82.HH~i01; Recarga de Cartuchos p~a Equipamentos de 
Informática CNAE 47.51-2/02; Fabricação de Placas CNAE 32·.99-0/03; Montagens de Quadros 
CNAE 16.29-3/01; Fabricação de Brinquedos para Parque de Diversões CNAE 28.29-li99: Comercio 
Atacadista de Equipamentos para Laboratório de Quünica CNAE 46.64-8/00. 

CLAUSULA SEGUNDA - Permaflecem inaiteraàas as demais Cláusulas do Contrato Social 
Primitivo, que não colidirem com o disposto no presente instrumento. 

E, por estarem certos e ajustados lavram, àatam e assinam juntamente com duas testemunhas o 
presente instrumento parucular de alteração de contrato social em cinco vias de qual teor e forma, que 
o obrigam pOr' e seus herdeiros a cumpri-lo em wdos os seus termos. 

Campo Mourão, 20 de Set&nbro de 2012. 

Istela Maria Sales. Pinto 

?f)-=--?1.~~~ 
Cristi-na Jose Scarabel 
R 0 .7.621.372-0-SESP/PR 

Responsável pela Elaboração do Contrato: AUpr9S t:>NES' . TÉCNICO CONTÁBIL CRC PR 15007/03 
-RuaM_:to Grosso. n°. l733. Centr- Can .o Mou- ~ Pr. Fone/Fax (0**44) 3525-1951. 
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. CarttKhos e tonners Reman.u,aturados e Originais, 
Material Escolar, Escntorta, lnformattca, Canmbos e Laboratórios. 

E·matl: urlossocarluchos · hottnatl.<orn 

) 3529-3364 / • lS -3365 • CeL: 9978-1 
A•. (om NorMno Monolldes. 936-A · (enllo -(fP 17302-060 . Com;~e Yotrit . Potano 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 003/ 

2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece 

todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 

concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos 

na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

NOVA CANTU 13/06/2014 

RG:1751.192 

CPF 329.408.07949 

r08235515/0001-821 

C. A. Grube - ME 

AV. COMENOADOR NORBERTO MARCONDES. 9.v..A 



f . A. ......... (k"' OS ZJ5 5 1S/OCOl of2 IM<r h t 90) 1071HZ 

. Cartuchos e Tonners Remanufaturados e Ori9inais 
M~fenal Escolar, Escritório, lnformàti<a. Carimbos e Labofatórios. 

E ·mail: carlossoc:artud!ol. : hotmatl.com 

• C44) 3529·3364/ Fax: 3529-3365 • Cet: 
REMANUFATURAMENTO "'· (om Horlle11a Morcolllles, 936-A ·(entro · (fP 17101-060 . (ompo Alo• ru . Porano 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento li citatório, sob a modalidade-CARTA CONVITE n° 003/ 

2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 

emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 

ao artigo 27 da Lei Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

I 
-liJ;' I 
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I 
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.I 
I 
I 
I 

a \erd de. I 
de 2 í I 

NOVA CANTU 13/06/2014 

RG:1751.192 

CPF 329.408.079-49 

r08235515/0001-82, 
C. A. Grube - ME 

AV. COMENDAOOR NORBERTO MARCONDES, 936-A 
t"~I>ITPI'"I ,..r:D Jt'7~n., n&:n 



t . A..,...._. (lo'J OI.ZJS S1S/ OOOI·Il 11'1\(r nt 90J.8~7U·02 
CarltKhos e lonners Remanufaturados e Originais 

Matenal Escolar, Escritõno, Informática, <anmbos e taboratõrios. 
E ·maU: carlonourtudtc» · hotmatl.<om 

(44) 3529-3364 / -3365. Cd.: 71-1 
REMANUFATURAMENTO ~~ Com tb.Wrto Morcoa&lts 936-.& • (erl1ro · CfP 17302-160 . (111\'1110 Mwoe . Porcnó 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/ 

2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 

produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 

referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CARLOS ALBERTO GRUBE 

RG:1751.192 

CPF 329.408.079-49 

r08235515/0001-821 

C. A Grube- ME 

AV. COMENOADOR NORBERTO MARCONDES. 936-A 
CENTRO-CEP87~~ 
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Av Com. NorMIIO r.il:lrll)lldH. 936-A - (enllo -((P 1Tl02-060 - Compo Aao.rN . f'llr~no 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 003/2014, 

instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

NOVA CANTU 13/06/2014 

RG :1751.192 .. 
CPF 329.408.079-49 

JQJ ' ::~ ~rd 
de 201 

I 
I 
I 
I 
I r08235515/0001-82, 
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L 

C. A. Grube- ME 

AV. COMENDADOR NORBERTO MARCONDES. 936-A 
CENTRO - CEP 87302~0 

CAMPO MOUAAO- PR .J 
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CarllKhos e Tonn~rs Rema~laturados e Originais, 
Matenal bcolar, Esmtono, !nformahca. Canmbos e laboiatórios. 

[·mal~ carlosWU~tu<hos ~ holmatl.com 

(44) 3529-3364 / fax: 3529-3365 . CeL: 78-1 
Aw. Com NorlNrlo MIIICOI!dn. 936-A · ( t lllro · ((P 11302-060 • Campo Motoroo . Pllntno 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUME"'TOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) Nu 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 003/2014 

Objeto: Aquisição de Materiais escolares e pedagógicos para as escolas municipais. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeo do licitador 
toda a documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, 

(; 

de 2.014. 

RG:1751.192 

CPF 329.408.079-49 

~ :1 
~ 08235515/0001-82 

C. A. Grube - ME 

AV. CQMENOAOOR NORBERTO MARCONDES, 936-A 
CENTRO-CEP87~~ 

CAMPO MOURÂO- PR _j 
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Ministério do Desenvolvimento, lndustri~ e Comércio E~terior 
do Oesen,·olvnnento da Produção REQUERIMENTO DE EMPREIIIE 

Nacional de Comércio 

CARLOS ALBERTO GRUBE 
NATURJ,L DE (cidad~ e sigla do estado) 

NOVA FATIMA 

REGIME DE BENS (se taSOd 

COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS 

DJALMA IVO GRUBE 

NASCIDO EM (data de nasctmenlo) IOENTIC•AOE numero 

10/12/1957 1.751.982 
:=.MANCIPADO POR (lorma de emanopaçlo - somente no caso de menor) 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO- rua. av, etc. 
RL1r\ PREFEITO ROBERTO BRZEZINSKI 

COMPLEMENTO 

APT.03 

DE PREENCHIMENTO NO VERSO 

NACIONALIDADE 

BRASILEIRA 

(mie) 

SSP 

CEP 

87302-200 

NU ME R•:> 

1943 

CODIGO DO MUNICIPIO 
(Uso da Junta Comercial) 

UF 

PR 

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

DO ATO DESCRI vÃO DO EVENTO 

080 INSJ::RICÃO 

COOIGC• 00 !:VENTO DOEVEN,TO 00 EVENTO 

C. A. GRUBE 
LOGRAOOU'<O (rua. av. etc ) NUMER•) 

AVENIDA COMENDADOR NORBERTO MARCONDES 936-A 

COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 87302-060 

MUNICiPIO 

CAMPO MOURÃO 
VALOR !)O CAPITAl • VALOR )O CAPITAL (por extMso) 

RS. 10.000,00 DEZ MIL REAIS 

(CNAE Ftscall 
CODIGCI OE A TIVIOACE DESCR'IÇÀO DO OBJETO 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
52.46-9/02 

Ativldad•:s ~ecundãria s 

72.90-7100 
REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS E TONER 

52.45-0/02 COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL DE 
NFORMATICA 

CATAO': I OAS A TIVIOAOES NUMER•) DE 

01/0912006 
DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 

NIRE anterior 

UF USO DA JUNTA COMERCIAL 

DEP)'NDENTE DE D ~--SIM 
AufORIZAÇÁO NÃO 

1 {o•• pelo representante/ ass•stenteigerente/procurador) 

DEFERIDO. 

PUS.~~~-~-~-~~-~-~~ ....... 
Jane 1 \'et · oso 

RC: 1.867.S:Z7 PR 

~~~tT2di~S~~~~~~{t~;~:?2~~~u---j;~~. 
SOB NUMERO: 41106033381 -~ 

. Protocolo: 06/313876-0 {t"!tY -!d~r,..·ç-
~~UBt: MARIA THEREZA LOPES SALOMAO 

~~\-::f. SECRETARIAGERAL 

~~~! --"",_,,_,,. 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 037712014-88888515 
Nome: C. A. GRUBE - ME 
CNPJ: 08.235.515/0001 -82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que vierem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em 
seu nome relativas a contribuições administradas pela 
;ecretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a 

inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para 
todas as suas filiais , refere-se exclusivamente às 
contribuições previdenciárias e às contribuições devidas, 
por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não 
abrangendo os demais tributos administrados pela RFB 
e as demais inscrições em DAU, administradas pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no 
art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto 
para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de 
Imóveis; 

redução de capital social, transferência de controle de 
cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou 
transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme 
definido pelo art.931 da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro 
de 2002 - Código Civil, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à 
finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no endereço 
< http :/ /www. receita. fazenda. gov. br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta 
PGFN/RFB n° 01, de 20 de janeiro de 201 O. 

Emitida em 14/02/2014. 
Válida até 13/08/2014. 

f""'-...,a.:...J;:,,.... __ :.a.:-1- - - -.&. ,.:L 

.... 



Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0823551510001-82 

Razão Social: C A GRUBE ME 
Nome Fantasia:SO CARTUCHOS E TONER 
Endereço: AV COMENDADOR NORBERTO MARCONDES 936 SALA A I 

CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 87302-060 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a eJ'Tllresa acima identificada encontra-se em situação regular 
perante o Fundo de Garantia do Terrpo de Serviço- FGTS. 

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

Validade: 19/05/2014 a 17/06/2014 

Certificação Número: 2014051907304355326727 

Informação obtida em 05/06/2014, às 13:58:13. 

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

'~ I 



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

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

Nome: C. A. GRUBE ·ME 
CNPJ: 08.235.51510001-82 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-..er quaisquer di\4das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que \4erem a ser apuradas, é certfficado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\4da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Esta certidão, emitida em nome da matriz e \élida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à 
situação do sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
pre\4denciárias e as contribuições de\4das, por lei, a terceiros, inclusiw as inscritas em Di\4da Ativa do 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

A aceitação desta certidão está condicionada à -.erificação de sua autenticidade na lntemet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB ~ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:01:45 do dia 05/06/2014 <hora e data de Brasnia>. 
Válida até 02/12/2014. 
Código de controle da certidão: 2872.C614.20B7.71B4 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: C. A. GRUBE - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.235.515/0001-82 
Certidão no: 48900143/2014 
Expedição: 05/06/2014, às 14:08:24 
Validade: 01/12 / 2014 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que C. A. GRUBB- ME (MATRIZ B FILIAIS), inscrito (a ) no 
CNPJ sob o no 08.235.515/0001 - 82, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 -A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de JUlho de 2 011 , e 
na Resoluçã o Administra tiva no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos o s seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de s u a 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www. tst. jus .br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



Zlzzelll 
LIVRARIA E PAPELARIA 

Tinelli - livraria e Papelaria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual 833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 003/2014 

Objeto: Aquisição de Materiais escolares e pedagógicos para as escolas municipais. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a documentação relativa a licitação 

supramencionada. 

Cianorte, 11 de JUNHO de 2014 

~ON AGOSTINHO CASOTTI ÍJ6.659.5Q7/0001-13"*1 

CPF 413.857.999-00 

SOCIO ADMINISTRADOR 

TINELLI - LIVRARIA E 
PAPELARIA. LTDA. 

L 

AV PARANÁ, 137 - CENTRO 

CEP 87.200-000 

CIAI'-IORTE - PR 

Av. Paraná, 137- Centro - CEP 87.200-248 - Cianorte- Paraná 

"' 
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CONTHATO SC~lAL 

CASOFARMA lTDA, pessoa juridica de 

/ 
I 

v~do,cc~ registro rla junta comerciei do [stD

do du · íU''i:má sob o n 263. 546, i nscr i ta no 

M. F.. sob o n ~ í'~. )99. 777/000 1-c) r 1 neste nto rs:, 

prcscntada pel o s~cio 9crcn~c NELSON CASOTT I 

brüsilcir-o,cnsado1 do comÓPcio, residente c d2 

~iciliado à Av.Goi~s,442,2~ onclar, nesta cid~ 

do Jc Cümor·to f stodo do Paraná, po~·tadot" da 

ccJulo de iden t ~dadc RG .15~ -729-cxpedido em 

Cu r H:; i ba 1 Pr .. -

lUfZ APARECIDO CASOTTI,brvsilciro,~oltciro,cc 

nomisto,f•csi cn c c dor.1ici f ivdo à Av . Goiils , 44 ~ 

cidude de Cianortc lstodo do 

Pcw.:Jn~' por-~adOI' de CCLU I o de i dcr.t i dadc r~g" 

n !! .l.:282.5~9-c:.<pcdidu em Curitiba'Pr·.-

TL LSCN i'GOST '.mo C1\SOTT J I brus i I o i r o , so J t.c i r" o, 

do co~~rcio,rcsi cn~c o domicil iodo~ Av.Goi~· 

442,1Q andar, nocta cid~du de Ci~norto .atado 

do ·l' ar-aná, L)Or·t~dor• da ccdu la de i dcnt i du c 

Rg .n-9.1 .. 349.833-cxpcdida em Cut"'ítiba'Pr•.-

ANTONI O LINO DA SI LVA fllUC,br-c:'lsiJcir~o,cauado 
I ·~ • • "' ~HÍ· 

Jo comere i o, rcs i dente C! dor. r i c i I ta do à f\llu -

San·. os, 17 I 1 nesta c i da de de C i o no r•tc l:.s ta do do 

P.:u~c.ná, pot ··~odor· da cedu J a de i dcn tI da de Re. 

n!!.I.OJ9 .. 683.::oxpcd ide C!41 Curitibo' PP .. -

Rcso r vem por- este i n::>trumcnto part j cu J <H" de 

com::.·ato, cont i ~ui r Ur:lu soe; c~.-iüdc ocpcant i I 

por quo-~ns de PC3ponsob i I i düdo r ; m i t oda, que 

se , .. cl:c~á pelas leio n S!s .J.7CS (e fO do janei· 

t·o de 1.919 c n~.l!-7.26 d e; 13 de julhc c 196!> 

c pc' an dcmu i s d i spcs i sÕcs a ) I i c:n•c i s à CSI>é-

C ..... oJ• 
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dcnom i nvç~o soe ia! (JC T f N L!.. I ·• li V .. ·\1~ lA . 1J.~ l . UH~ I A L TOA, t~t do 

sua sede c fo~o nco·...:a c i J~(.k.:. uu C i uno,•(;(,.! ::=s tauo dv Pm-.;:ma,. à w. 

' I' 13' t·ar•:ma, ;.-

~L1!J3UU • .:;[Gí.HlDI'. -· f\, s-..~~ i ~.;.dudl.: t~o.J po~· objot i 

vo, Comér·c i o c ! cpr•e;.;cn1;uc;Õ~o..Hi Cor.1crc i ü i s de 1\.. t·ê i 90s Lsco L:H'C!,;, 

:.la çer i a i s T ~cn í co:::; c Jc -~ct• i {.~f' ; 00 I L:t-- i nqucdoz, e i j otc.· ê 0:.1 I l.JOwl~O 

n i ercs, Armarinhos~ /\r:.::. i oos u;poi''C i VO$ e ~&-il 1,Pescntcs. --

~L\JJJlr\ T L..I~CE 1 •. ,\ - ~ [.>P1.0;.::o de clupac.;3o de so

e i cdacle é por ter.1po j ndctcPm i n~do 1 i n i c i ao<..! o suu~ at i v i dad<.:s rJ 

pnrt i r do di a 0 r C:c jal'~o i ro de f • 9G3.-

CL/\~S~JlA ~;J .";~TF\ - C t..:o.Ipi .. ui socjul é de C . .,.; ••• 

3. 000.000,00 (três. au i I hÕcs cic cpuze i t'O:.:>) 1 d ivi d i clo e:n 3- . 000 (Tr·~s 

:.1 í r )quotas Jc c ar .... ta I no Vê r o r- Jc ::~I , f.J ·Jü , 00 ( Hu~;} j 1; J Cruze i '"OS) 

cada U1Ju, to ta I rnon ~c suucr i tas pc tos sÓcio~,. jê c ua I i f i cí.tdos no 

prcâmbu lo do presente ; ns-trumcn-to,. ücvcndo o mCGlilO ser i ntcgf'ü-

I i ::ado na sevu i ntc for~mo: 

A - CASOFAR~iA L TD,~. 

l • 200(r.1 i I c Du...:cnttts )quo~as de CrS I • 000, CC 

(I ' ~, · 1 · ) d ,. ~' 1 '>o o o cu· co cum l~l ~ru~ctros ca a U~~o wo•o•~···~~ Ow • 1 

No oto •••••••••••• • .•••••• Q~ Goo.ooo,oo 
1- NF'. Vonc.cm ú3/ú2/33 •• ••• {';~,. :::.oO.OOC,Oü 

1-~H' . Vcnc. cr.l 03/03/~~ ...... C;·.) :00 . 000, 00 

1-N - . Vcnc.~J L3/04/o: ••.•• t ~ ~CO.COO,GC 

L - LUfZ ~AAR[C IOO CASOTTf 

600 (So i ssentos )quotils do C:.) I .OOU, OO{Ilum t.1 i I 

Cru;::cil"os)cadü Ur.JC!·········· · ···· ~ ···· 

No ato ••••••••••••••••••• C'r$ 3CO. 000,00 

1-NP.Vcnc.c~ 03/02/8J ••. . Q0 ~00.000,00 

1-NP . Vcnc. em 03/03/83 •••• c~·$ I 00 .. 000, 00 

r -tlP i Vcnc. em C3/04/b3 .. " .• c,·.j I 00.000 I 00 

600.000,00 
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C - NEtSON ;\GOST I NHO CASüTT! 

600(Scisscnt~B~qtloteG ~0 ~t$J .c:::o, O(Hur.l ;.H t 
Ct·u.zc i r-os )cada wnu., ................... C:(i }Oú. 000

1 
00 

N l ,.. {\ '7,:-.r •• r··cc, cn o CJ·co .... .., Oi ~ , • ., ~ .. • il .... ., ••• ~ lt..i ·\:t ._-'"' ...,; """ 

i-1~P.Vcncwc ... 'J~/C:~/23 .• ~ .. :·.-... f O,OOU.OO 

1-m'. Vcnc.cnl C3/C3/~3 ..... :~ tco.ooo,oo 
1-NP. Vcnc. er.t o;~/04/8~ ••• •• ~r.J J CO. \.JOO, CO 

D - ANTON ~ O li NO DA S! L v,:. F J u:u 

... . ' d .. ", "-'PU :!C 1 f"OG J C;). O U:rt.O ......... a • • • • ~ •• • •• ,.\; ·~oc . ooo, o o 
~J ..!. ~ r "' r.o o . 10 Qt..O •• r,j .............. ~., ... t.t~-~-•· ... rV vlv\ ... _. v, U 

f ri.. v o·., 10',/""'"' ~ ,' f··~ nco ~o - IH- .. CllC. C:J ,}f . .... U.) ..... •'-··\.> \..:U. v ~ u . 

r N ~ \! '?;~·~;~" -- ~· •. vCllC • CO U.,~ .. , O.;." • • • ••>.t 

100.,CC01 00 

lüO .. CCC7 00 

TOTP.l DO CA~ JT.',l 

(Três ~~i lhÕüs uc 
~\)C. I ..... L ... La •• - ••• -~ •• ~.~ •••• ., ..... ~.:,,3~0CC.COú,OO 

" . . ..... ru:;;o' r'1Je. 1 • -

.. 
CLtVJS~lli\ OU J NTA - ,\ t'csponsob i t i dudc dos so-

e i os é I i m i tedn ao tot.;:.d do cnp i ta I soe i cll 1 nos tê:t•mou do m .. ·;,; i 
go :e da Lei J.70G clo lC ~o j~neiro de 1.9~9.-

'"LA1lSUl """""VT:\ A .,_ ..J • d J N '"' 11-. . ~,,_,, <'·\ ........ . s guo·.;éts I;Ja soe • c 0<10 ::.~10 

{ i " . qUOrt' '\:; I tU f O i::l "'cCi"'CC i I' v& GCf.l <J cons....:nt tt,lcn·co ' LS (.)U ~.f"'OS BOC I 0$ 1 

cabendo a estes oc ~i li ' C i ·t:ç,;:s .Jo ,)roofc.-~ne i as uas uqu i si çÕcs, om 

igualdade de condic6cs. -.. 

+ .I ' , t ... -.; • • .I ... .. d , _, . 
r n" sua~ quo~as <.cvcr' oi) no·.;; 1 T a ca r· .)CP esc r t :::o .:1 soe f c.· u(•ot;, \,Jl;:CP '-

nnndo-1 he ·~ pt·cs;o, for:~!a c prazo de r:,aoorn~~~t.o, . -·~:u·a c,uc os·:.:ü .:.tr· 1 

vÓs clo oui;ro sÓ c i o, exct•t;::a otl rcnunc j e .;10 di r~ c i to d<:: pref' e,..ônc: i 1 

~o que clcver.Ó fazes .. dentro de 50{ecst";cntii'J )di .us corrl:.udo.,:; d.a 'wtu 

do r-ecob itucnto do not i f icaç~o ou or.1 l.k"1 [o.-· pr·.:~ ;.~o c: cro i ~.éa i o do 
;; 

sócio a a i onantc ~ DcCOI'P i do ee;sc P~"'.;l;!O scrn que 

d i, r c i to de ::>rcf c.:rênc i a ode rã o ocr· 
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.feridas.-

ClAUSULA OJTAVA - A soc.cdilclc ser~ administru

·d~ por' um ou mui s sÓ c i O$ nercntes, a qu om comp o te, i nd i v i dua t L<lCfl

tc., ou em conjunto, o uso di:! f á rma c a rcpr•csebtação ilt i vo c pus 

s~vu,judiciill c extra-judicial cla socicdadc,sendo-lhe entretanto 

vedado o seu emprego,sob qua!qucr pretcsto ou modaliclado,cm opc-
,.. " 

r,a<;oco c nc9oc j os estranhos \lO objct i vo soe i a l, cspúc i a I mente u 

prosto~~o de avois,cndossos,fianças ou caução de rnvor.-

Clf\USü LA NON/\ - F i com 4 nvcst i dos na funç~o de 
., 6 , • 

soe i os gerentes de;;) soe i ci.1aclc, os t:ooc a Ot; NLlSOt~ ltCOST t NilO C/\SOTT f 

LUIZ A~ARLCIDO CASuTTJ c ANTONJC LtNO O,, SILVA ftUIO., com ossrn!!_ 

tUt'él.S conjuntas, no f.l f 0 ÍQO Jc duas, para OS qUaiS nE!o .SCr'"fl nCCOS3~ 
IV I'Y 

ria a prestaçoo ~e c~uçao.-

Ú 
, .. ,., ,., 

§ n i co - Os soe~ o::> gercmt:es nao ~H~rüo t'(..!J,1Unc-

rodos no cxercicjo Jo sua funç~o.* 

CLAU~ LA DECIMA- O ano oocial coincidir~ com 

o ano c i v i I, devendo a ) I de dczcr.1bro de coJo ono, ser pJ•oced j do 

o ba I onçc ser• a l cl.:l soe i cdcde, obedecendo os pi"escr i çÕo~ i <.!!JG • s 

' c. técnicas pert i ncntcs o matéria. üs t·esu I tados set•ât.) ütr i bu i dos 

aos sÓcios., propore i ona I mente às sua::. quo·t.:Js de cap i te J , podendo 

I 

" ,. . d os lucros a c r i ter· i o dos soe e os scrcr.1 i str· j bu i dos ou f i ccwern em 

.resc r-v a. na soe i edade.-

GLAUSULA OECU.M "IHHE H~A - No caso de faleci-

monto de uns doE s;,c i os poderá cont i nUQ!' com os .sobrcv i von-

tcs e a inda com os het~de j ros do "de cujus",. a .se for· do j n\;crcssc 
"" c nao houver' i m1:>od i rncnto I cge I • -

L, por~ a.ss im tereu justo c contt.,atado, I <:~vr•nr:1 

e assine1:11juntamtne com duas testemunhas, o 

prcscn t c i nst rumcnto, em 4 ( quat t~o )v i o~ de i gua J 

teor c formo, devidamente rubr•icoua pelos 
, 

so-

c i os no verso de sua5 f o I has que obr t tJam o se 
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TI~ELLI - LIVRARIA E PAPEl.ARJA LTDA- EPP 
CNP.J. 76.659.507/0001-13 
DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO CO~TRATl'AL E CO~SOLIDAÇÁO 

NELSOl'i AGOSTI~HO CASOTTl, 
brasileiro. nascido na cidade de Cruzeiro d 'Oeste. Estado do Paraná. aos 28.08.1957. 

cac;ado sob o r~g.ime Comunhão Universal de Bens. empresário, inscrito no CPF n° 
413 .857.999-00. portador da cédula de identidade RG n° 1.349.833-SSP-Pr. residente e 
domiciliado na rua Curitiba. 1220. zona 02. nesta cidade de Cianorte. Estado do Parana. 
CEP 87200.000. 
:\1ARIA~A GODOY CASOTTI, 
brasileira. nascida na cidade de Cianorte. Estado do Paraná, aos 21.06.1988. solteira. 

empresária. inscrita no CPF n" 064.258 .5~9-0 I. portadora da cédula de identidade RG n° 
8.196.359-2- SSP-Pr. residente e domiciliada a rua Curitiba, n° 1220. zona 0~. nesta cidade 
de Cianorte. Estado do Paraná. CEP 87200.000. 
Gnicos socios da sociedade empresária que gira sob o nome empresarial Tl~ELLI -
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, com sede na Avenida Paraná. n" 137. centro. 
nesta cidade de Cianorte. Estado do Paraná. CEP 87200.000. registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná. sob o ~IRE 4120041748-1 em data 30.12.1982 e último registro sob 
n° 20092372570 em data 17.06.2009. inscrita no C~PJ sob 11° 76.659.50710001 -13. 
RESOLVEM, por este instrumento particular de alteração contratual. alterar e consolidar 
seu contrato primitivo e posteriores alterações. mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: - Objeto Social. a partir desta data o objeto social passa a ser: 
Comércio e Representações Comerciais de Livros. Artigos Escolares, Materiais Técnicos. 
Suprimentos e equipamemos de lnforrnatica e de Escritótios. Brinquedos e pedagógicos. 
Bijouterias. Bombonieres. Armarinhos. artesanato Bazar e aviamentos. Anigos Esponivos. 
Recreativos. Bandeiras. Presentes. Produtos de Limpeza e Higiene. c Moveis de escritorio. 

CLÁUSLLA Sl::GUNDA: - Pennanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes quC' 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

TI~ELLI - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- EPP 
CNPJ: 76.659.507/0001 -13 
CONSOUDAÇAO CONTRATUAL 

~ELSO~ AGOSTINHO CASOTTI, 
brasileiro, nascido na cidade de Cruzeiro d'Oeste. Estado do Paraná. aos 28.08.1957. 

casado sob o regime Comunhão Universal de Bens. empresário. inscrito no CPF no 
413.857.999-00. portador da cédula de identidade RG n° 1.349.833-SSP-Pr, residente e 
doi)liciliado na rua Curitiba. J 220. zona 02 . nesta cidade de Cianorte. Estado do Paraná. 
CEP 87200.000. 



TIJ\'ELLJ- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - t<:PP 
CI\PJ. 76.659.507/0001 -13 
DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO CO!'i"TRATt:AL E CONSOLIDAÇÃO 

MARIANA GODOY CASOTTI, 
brasileira, nascida na cidade de Cianorte. Estado do Paraná, aos 21.06.!988, solteira. 

empresária, inscrita no CPF n° 064.258.549-01. portadora da cédula de identidade RG n° 
8. !96.359-2- SSP-Pr. residente e domiciliada a rua Curitiba. n° 1:220, zona 02. nesta cidade 
de Cianorte. Estado do Paraná, CEP 87200.000. 
Únicos socios da sociedade empresária que gira sob o nome empresarial TINELLI -
LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP, com sede na Avenida Paraná. n° 137. centro. 
nesta cidade de Cianorte. Estado do Parru1á. CEP 87200.000. registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná, sob o NIRE 4120041748-1 em data 30.12.1982 e último registro sob 
n" 200923 72570 em data I 7.06.2009. inscrita no Cl\PJ sob n° 76.659.50710001 -13. 
RESOLVEM, consolidar, seu contrato primitivo e posteriores alterações. mediante as 
seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIH.A: - A sociedade girara sob o nome empresarial TI~ELLI -
UVR.il\RIA E PAPELARIA LTDA EPP e terá sede e domicilio na Avenida Paraná. 137. 
centro, nesta cidade de Cianorte, Estad() do Paraná, CEP 87:200.000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: - O capital social será R$ 120.000,00(cemo e vinte mil reais), 
dividido em 120.000 quotas de valor nominal RS l,OO(um real), integralizadas, neste ato 
em moeda corrente do Pais, pelos sócios: 
SÓCIOS QUOTAS 
Nelson Agostinho Casotti 119.400 
Mariana Godoy Casotti 600 

RS C.-\PlT AL 
119.400.00 

600.00 

Total 120.000 120.000,00 
CLÁUSULA TERCEIRA: - O objeto será Comercio e Representações Comerciais de 
Livros, Artigos Escolares, Materiais Técnicos, Suprimentos e equipamentos de Informatica 
e de Escritórios, Brinquedos e pedagógicos, Bijoucerias, Bombonieres, Armarinhos. 
artesanato Bazar e aviamentos, Artigos Esportivos. Recreativos, Bandeiras. Presentes, 
Produtos de Limpeza e Higiene, e Móveis de escritório. 
CLÁUSULA QUARTA:- A sociedade iniciou suas atividades em 01.01.1983 e seu prazo 
e de duração indeterminado. 
CLÁUSUJ_A QUI~TA: - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio. a quem fica assegurado. em 
igualdade de condições e preço direito de preferéncia para a sua aquisição se postas a 
wnda. fom1alizando. se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SEXTA: - A responsabiidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidarian1ente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA SÉTIMA: - A administração da sociedade caberá ao sócio ~ELSO~ 
AGOSTINHO CASOTTI, com os poderes e atribuições de administrador. autorizado o 



TlNELLI- LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- EPP 
CNPJ. 76.659.507/0001-13 
DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

uso do nome empresruial individualmente. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao 
interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotista ou de 
terceiros. bem como onerar ou alienar b.;-ns imóveis da sociedade. sem autorização da outra 
sócia. 
CLÁUSULA OITAVA: - Ao termino de cada exercício social. em 31 de dezembro o 

' 
administrador prestara contas justificadas de sua administração. procedendo a elaboração 
do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico. cabendo aos 
sócios. na proporção de suas quotas. os lucros ou perdas apurados. 
CLAÚSULA ~ONA: - Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício sociaL os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 
CLÁUSULA DECIMA:- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar íilial ou 
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
§ÚNICO: A sociedade possui a seguinte filial: 
- Filial de nire 4 1900970549 em data de 16.01.2007. inscrita no CNP J sob n° 
76.659.5071000-l-66. com sede a rua Barão do Rio Branco n° 73-A. bairro Cianortinho. 
CEP 87200.000. nesta cidade de Cianorte. Estado do Paraná. 
CLAUSULA DEClMA PRIMEIRA:- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal. a titulo de .. pro labore'·. observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA:- Falecendo ou interditado qualquer sócio. a 
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros. sucessores e o incapaz. !\âo sendo 
possivel ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente. o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade. A data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA:- O administrador declara. sob as penas da lei. de 
que não está impedido 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 da concorrência. contra a') relações 
de consumo. fé pública. ou a propriedade. 
CLÁUSULA DECIMA QUARTA: - A empresa poderá. com a autorização de Lodos os 
sócios. ceder seu nome comercial. TINELLI, para ser utilizado como fantasia e auxiliar 
sua gestão. 
CLAUSULA DECIMA QUlNT A: - Fica eleito o foro de Cianorte. para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 
E por estarem assim justo e contratados. lavram. datam e assinam juntamente com 
02(duas) testemunhas, o presente instrumento particular de alteração e consolidação. em 
03(três) vias de igual teor e fonna. obrigando-se fielmente por si e seus herdeiros a cumpri
lo em todos o seus tennos. 



Tl'KELLJ - liVRARIA E PAPELARls\. LTDA - EPP 
CNPJ. 76.659.507/0001 -13 
DECIMA QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO 

Cianorte - Pr. 03 de maio de 201 O 

Testemunhas: 

\) 
~· 

Marli Mota de Gogoi 
RG n° 1.056.03 l SSP-PR 

' , ~ r ,,.. . 1+:-_ ...., \.:. ,,_ c. ( -l 1 ~"'Y'l..vl. ~ ·" 

Denice de Fatima Rosseuo 
RG n° 1.056.031 SSP-PR 

- ~·-·~ -- ---------

'Jl.fNi'A"CõMERciÃL oó PÃAANÃ ·-· 

~ 
AGENCIA REGIONAL DE CIANORTE I CERTIFICOOREG!STROEM: 24/0S/2010 
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TI::;;~~~ :.:vJW<:;. ~ 2A?J:!j>JllA L!DA LUIZ CARLOS SÁLVARO 
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LIVRARIA E PAPELARIA 

Tinelli - Livraria e Papelaria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE W 003/2014 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

-CARTA CONVITE nº 003/2014, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para 

licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cianorte, 11 de JUNHO de 2014 

CPF 413.857.999-00 

SOCIO ADMINISTRADOR 

r?6.659.so? 1ooo1-131 
TINELLI - LIVRARIA E 

PAPELARIA. LTDA. 

L 

AV. PARANÁ, 137 • CENTRO 

CEP 87.200-000 

CIANORTE - PR _j 

tn?"t.::· ~ ~l?.sflaraná, 137 - Centro - CEP 87.200-248 - Ci norte - Paraná 



Tine li I Tinelli - Livraria e Papelaria ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual 833.02850-29 

LIVRARIA E PAPELARIA Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

) 
PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) Nº 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE W 003/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE nº 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os 

produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cianorte, 11 de JUNHO de 2014 

TINELLI - LIVRARIA E 
PAPELARIA LTDA. 

CPF 413.857.999-00 

SOCIO ADMINISTRADOR 
L 

Av. Paraná, 137- Centro- CEP 87.200-248- Cianorte- Paraná 

AV. PARANÁ, 137 - CENTRO 

CEP 87.200-00ü 

CIANORTE - PR _j 
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LIVRARIA E PAPELARIA 

Tinelli - Livraria e Papelaria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual 833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566 - Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) Nº 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE W 003/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

- CARTA CONVITE nº 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega 

menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) 

anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 

acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cianorte, 11 de JUNHO de 2014 

CPF 413.857.999-00 

SOCIO ADMINISTRADOR 

I.JJ6.659.507 /0001-131 
TINELLI - LIVRARIA E 

PAPELARIA. LTDA. 

L 

AV. PARANÁ. 137 - CENTRO 

CEP 87.200-000 

C IAI'K>RTE - PR _} 

Av. Paraná, 137- Centro- CEP 87.200-248- Cianorte- Paraná 
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LIVRARIA E PAPELARIA 

Tinelli- Livraria e Papelaria Ltda. 
CNPJ 76.659.507/0001-13 
Inscrição Estadual833.02850-29 
Fone: 44 3629-3566- Fax: 44 3629-5219 
tinelli@tinelli.com.br 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) Nº 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE W 003/2014 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 

-CARTA CONVITE nº 003/2014 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos 

os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Cianorte, 11 de JUNHO de 2014 

CPF 413.857.999-00 

SOCIO ADMINISTRADOR 

t l6.659.507/0001-1"3 j 
TINELLI - LIVRARIA E 

PAPELARIA. LTDA. 

L 

AV. PARANÁ, 137 - CENTRO 

CEP 87 200-000 

CIANORTE- PR 

Av. Paraná, 137- Centro- CEP 87.200-248 - Cianorte - Paraná 



PODER J UDICI ÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS} 
CNPJ: 76.659.507/0001 - 13 
Certidão n°: 41399524/2014 
Expedição: 22/01/2014, às 16:01:19 
Validade: 20/07/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica- se que TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 76.659 . 507/0001-13, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/20 1 1 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois} dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re l ação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . 
A aceitação desta certidão condiciona- se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br} 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

~úvijas e suges~5es : cndt@ts t. jus.br 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual https://www.arintemet.pr.gov. br/outros/ _ d _ negativa2.a~ser=&eC ... 

1 de 1 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 11676795-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.659.507/0001-13 

Nome: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 

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

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

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 06/08/2014 ·Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenaçao da Receita do Estado 

Certidão N°11676795.00 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08/0412014 • 08:33:26 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

08/04/2014 08:34 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍV IDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- EPP 
CNPJ: 76.659.507/0001-13 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n~ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 15:54:24 do dia 22/01/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/07/2014. 
Código de controle da certidão: 76DD.F032.F16A.AD7D 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

23/0 l/20 14 10:1 3 



Certidao Negativa de Debito http://wwwO I O.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws _ mv2.asp?COMS _)HN ... 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 043102014-88888507 
Nome: TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA- EPP 
CNPJ: 76.659.507/0001 -13 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições 
devidas, por lei. a terceiros. inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo 
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, 
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto 
de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 
de 24 de julho de 1991, exceto para: 

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade 
sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 
da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de 
entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi 
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://wvvw.receita.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 01, de 20 de 
janeiro de 2010. 

Emitida em 21/02/2014. 
Válida até 20/08/2014. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

09/04/2014 17:36 
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CENTRO crvtcO, 100 
Fone/Fax: 44-36196200 - www.clanorte.pr.gov.br 

Certidão Negativa de Débitos n° 4614/2014 

NOME CONTRIBUINTE :TINELLI LIVRARIA PAPELARIA LTDA 
CPF/CNPJ ....... . . : 76 . 659 . 507/0001-13 
REQUERENTE ....... :tinell i 
FINALIDADE .... . .. :Licitação 
ENDEREÇO . . ..... . . :PARANA n°:137 
COMPLEMENTO ... ... : 
BAIRRO ......... . . :ZONA 01 Cep:87200248 
CIDADE ........... :CIANORTE UF:PR 

CERTIFI CAMOS que até a presente data (NÃO CONSTA)débito tributário 
relativo ao **CONTRIBUINTE** acima descrito . 

Fica ressalvado o direito da fazenda 
posteriormente constatados, mesmo referentes 
compreendido . 

municipal de cobrar 
ao período nesta 

débitos 
certidão 

A aceitação desta certidão es t á condicionada à verificação de sua 
autenticidade na Internet, no ende r eço <http : //www . cianorte.pr.gov.br/>. 

Certidão emitida com base na Lei Municipal n° 3436/10 de 24/03/10. 
Emitida em 06 de Maio de 20 14. 
Válida até 30 dias após a data de emissão desta. 
Código de autenticidade da cer tidão:535669491535669 

Certidão emitida gratuitamente . 

ATENÇÃO: QUALQUER RASURA OU EMENDA I NVALIDARÁ ESTE DOCUMENTO. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 7665950710001-13 
Razão Social : TINELLI LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 
Nome Fantasia:LIVRARIA TINELLI 
Endereço: AV PARANA 137 I CENTRO I CIANORTE I PR I 87200-000 

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

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

Validade: 13/05/2014 a 11/06/2014 

Certificação Número: 2014051303341491366124 

Informação obtida em 23/05/2014, às 11:00:34. 

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

23/05/2014 ll :00 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu # ~: 
Rua Bahia 11° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP : 87330-000 -· ~ 

CNPJ_N.0 7~.8-15. 3~4f0iHi1 -03- Fone.!044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 \tt' _-· 
' '-"1"''1' -r~~,Cat'Yi•!â'j·.~·l·r~-:.11 ~"~n ,,,, rv-,.-.--.a~•••(Õ)IO COm"' ?c . -'-li .... i._ l•· .~ i\...J..__~~ .._,.._ "'"·ol,,v oll..A • .1...· 1 ~-~' 

A VISO DE LICITi\ÇAO 
PROCESSO LIC!T~~·r;ÓRIO N° 025/2014 

EDITAL DE CARTA COl'~-VITE N° 003/2014 - PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21, III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 13 c!e Junho do ano de 2.014, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Mod~úidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
Global, fixo e sem reajuste, para aquisiçãe> de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Materiais Escolares e Pedagógicos para as Escolas Municipais 
(conforme descrição no Edital de Carta Convite n° 003/2014-PMNC, e seus 
anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencio11ado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de emp:-esas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais. dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIP .A_L DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, Rua Bahia s/n°- Centro, CEP. 87.330-000. 
Ema i I: pmncantu@i ::!.COIT.. ~~r 

Telefone/Fax: (44) 35271363 - (44) 3527-1281 

Nov2. Cantu, Estado ao Paraná, 03 de Junho de 2.014. 

·?f 
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Prefeitura Municipal de Nova C O- nt~:.t'~~~· 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000" 

0
"<'1 c nW -~ 

CNPJ N.0 77.845.39~·10001 -03 - Fone (04-1) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO ~o 025/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE !\1° 003/201~ 

ABERTURA: 13/JUNH0/:2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Ca:ltu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 13 de JUNHO do ano de 2.014, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro. em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, por ítem, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edita~ de Cana Convite tem por objetivo a Aquisição de Materiais 
Escolares e Pedagógicos pa~·a as Escolas Municipáis, conforme discriminados no anexo I deste 
edital. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pele 
Município, os demais interessados. do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que 
manifestarem seu interesse com a:1tecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes. através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão párticipar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇAO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÃO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALIDSTAS. 



c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO li); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de ló (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece wdos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação. 
declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, Estatuto ou documento equivalente, para comprovação de que 
a atividade da empresa, é ou esté. ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acin: .. a. aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da d<ita 

estabelecida para a data de abertur2. da lic~tação. 

Os documentos anteriormente referidos serão apresentados em envelope fechado constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01- Habilita.-:fto 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeihea Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em pape! ofício timbrado, ou formulário conti.TJ.uo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNP.T/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras. 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preçc un_-cário e t,::_.ta~ :Jor item cotado; 
c) Validade da propos~a ~o q..!a: rdi.o ?Oderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comerc1a, 

4.2 - Não ser~ o levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 
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4.3 - O licitante poàe~,i ofere:.::er esc~arecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao eav::!ope de D:-ouostz.. . -

4.4 - No preço ofertado, deve~·ão estai incluídos todos os custos diretos ou indiretos taiS 

como: despesas com impostos., ::mb:Jagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais. • ... nifom:es. identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o c2.so. 

A documentação ameriormer.te referida será apresentaaa em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes diz~:es: 

ENVELOPE N°. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
:P refeimra Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de l..iciração hv:ê.rá aLaS circunstanciadas, registrando :odos os fatos 
praticados no decorrer do proc:;sso !icJató:io. Quaisquer observações somente serão registrad;s 
em ata, das quais a Comissão dê Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2 - A abertura do Envelope 01 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos· 
5.2.1 - No dia, hora e :oc&.l àeterminado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes C 1 e 02. não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do p:in:eiro envel8pe. 

5.2.2 -Após o recebime::to c!vs c::r:velopes, a Comissão de Licitação, na presença facultatlVa 
dos proponentes interessado~, àe•'tC..amer::e credenciados, efetuará a abertuia dos er.ve,opes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma s~ss2.J, a c:-itéric da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope a. ~:. e àecidir quar..to a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertu:a co L·.vewp r:. 82 - Proposta àe P:eços, observará o segumte 

procedimento: 
5.3.1 - Somente serão a::;,ertos cs envelope:, n. 02 dos propone!:tes habilitados 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de ?reços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por fo1hci, pelos me:Ttbr::J.s dél Comissão de Licitaçãc e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes p:eser..tes. 

5.3.3 - Após a aber:u::.. d0s envelopes n . 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, c a divu.gaç2.o co :.:sultado. 

5.3.4 - A Comissão d.; Li:i!aç~c .§ f~cultado solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos ::..prese:1t1do.s, ~em cc .0, proL:.over àiligências ou solicitar parece~·es 
técnicos destinados a escn:re·::::; a insrmç?.::> do ;,rocesso. 

5.3.5 - As dúvidas que e'·entualmente surgirem durante 
resolvidas pela Comissão ée Ltcitaçã::>, na pr.:;senÇ:i dos jTZoponentes. 
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6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será consideraGo vtncedor o nc1tc.nte que oferecer a proposta de menor preço, 
GLOBAL, e a observância cc Gispu.:.tc. c!o Edital. respeitando as características réc:1icas mínimas 
dos matenais e/ou proc'l!G~ .... :er!s.c.os. 

6.2 - Em caso de EMP _t_ ~~ êtme propc:,.::ntes, após a aolicação do critério de juigamemo. 
a Comissão adotará o p:·evista ... ~) AI •. ?,0 <.5, pa1ág:-afo segt!!ldo àa lei 8.66ó/93. 

6.3 - O julgame:-tto e "" c.ss~iEcRçao aas propostas, oem como a escolha da mais 
conveniente, são atos txc! Lts)·.,r.).:; éz. 2cmiss&o de Liciração, q_'..le err. coiJseqüência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar gual":!Ut!· :o;-.co:·.-ei~te q\.'.e a seu critério não apresente é:S condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as pro~cstas err. des::.:c:do com este ediral, ou air.da que se revelaem 
manifestamente inexegüfveis ou inccn:/e::lier:.tes, por fal:as comprovadas du::ante J processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o y: .. :lg2.:.!<::.:1tc. das f,'fopos.G~.s. a Comissão de Licitação elaborará relató:-ic 
conter:do a classificação pe:a o;clei:: cresce::Je co~ preços que será Sl!bmerido à apreciação ja 
autoridade superior, que ho!'nologar;i ~ de.:;is.1o da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de rec'.lsa da :~rúoonente meltor c~as:;ificada de confirmar sua proposta, G 

Contratante, poderá adjudicar o o2.j.::to a segunàa !nelhor classificada, e assim sucessivame!lte, nas 
mesmas condições propos!as peiG ~ri~ e:: . ..; .Js.ss~ficad~ (A....rtig0 6.a. pa::~grdo segunéo ), 011 an .. da 
optar pela revogação da pres, nt-: jcit::.ç~o, no ;a:ertSS·3 d<:. Adr;ür..isrraçãc Pública. 

6.6 - A apresent~ç2o :it u::.-::a p:o.~js:a. ~·!a licit<~çio, será :onsiderada como e'lidenciâ dç que 
a propoJ.ente: 

a; Examinou criter:os<:mcaic ~odos os jocumentos co ::.a~.al, que os comparou êElre St e 
obteve do Contratante, irdorrr.açõe::. sob:-e qual~uer pomo duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo venceücrz da hcita,_;~o, assumirá :P.tegral responsabtlídade ~x:la perfeita e 
completa execução dos ser<·içcs etou forr;.ec!mento do ObJeto em toàas as Silas fas~s. 

c) Considerm' que os ::km .. ~r:.tos desta licrtação, lhe permitiram a elaoo!·ação de uma 
proposta totalmente sa:IsféiHS~·Ja . 

7 - LOCAL p,~~A ENT~G-~- ~ .... J OBETO E QTJ PRESTAÇ.Ã-0 ::::m SERVIÇO~~ 
CONDIÇÕES DO RECE.Bll'v1EI'~1 0: 

7.1 - Para os lotes 2:2~:-:_a, 2 .. ~n·~-=t,:::. :;s Cbje!o Jes~e eC:1t:d cb·reri ser r-;alizado em !ocal 
designado pela licitante c.. c a'~" .:i:ot ;e~p:,~i..;J..:;. 
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7.3 - Independentemen:e da ace~tação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado media!lte entrega, até o 5° (quinto) dia útil, mediante 
apresentação da fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-30.000,00 (Cinquenta 
Mil Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, através da seguinte Dotação Orçamer..tária: 

Dotação Secretaria 
0502.12361.0188-2015 - 33.90.30.14 Secretaria Municipal de Educação 
0506.12361.0188- 2051 - 33.90.30.14 

10 - DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas as sanções lega1s, a 
saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativ~., graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

seu total, o equivalente a 20% (Yime por cento) do valor do contrato, cumulávêl com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em liciração e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos dete_·minantes da pu::1içã.o ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei perante a autoridade que aplicou a per..alidade. 

10.2 - As penalidades serão <:!.plicadas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou 
penais, previstas na Lei 8.666/93. 

11 - IMPUGNAÇÃ~O DO ATO CONVOCATÓRIO: 

11.1 - Até dois Clias úteis 2!hes da dara fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o are ::c :~vccc.Ióric ào CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 
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11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos er.velo~es de proposta e habilitação. 

11.4 - A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação àJ impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada fora do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima 
especificados, não será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualqueí lici~é.Ete for!Tmlar observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos tr.1balhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde q1..1e 
interposto perante a Comissãc, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze -10 subir, devidamente informado, cievendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridadê, dentro à o p.:-azo de 02 ( aois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recLrso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4 - Os recursos inte1pcsros fora do prazo não serão considerados. 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GER.!-_lS 

13.1 - A PREFEITURA MUN!C!P AL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. -~9 (quaren~a e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas â esca licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem con1o as que es:ivcrêo em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Pe<!Tlane:::re de Lic~tação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas qtte ?Orventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 

13.4 - Somente terá clJreito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar atâ. apresenta:· recur3cs, cs representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de. Lic1tação. 
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- Uma vez :nü::."'da a abertura dos er.veiopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações yu-; poss::t!!'! i1n1u:.r no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A particip<:.ção Eesta lic~t3.ção, in:porta ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Conv1tc e demais d& L:i n°. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de , a seu exdusi·iO crité;:io, convocar as :icitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjud1cação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revoga~ãc a : i·:::a~i\.::) 

13.8 - Atendida a conve~Lênci2. ad:ninistrê.tiva, Scam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contramais ou àe fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo ó5, seus parágrafos e inc1sos da Le1 n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir ~ontrovérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Carr..pin:.. d:i .c~goa. Es:aao d0 Parar.á exdJído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFOR!.\I.IAÇÕES 

14.1 - A Divis3o de Lici.ações prestará toà.os os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, esrall.GG disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇü Municipal de Nova Cmtu -PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281/3527l3ó3- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 03 de Junho de 2014. 

ASS. COMPRAS E L:CIT.AÇÕES 

I lM·~ -/1;,.~ .do_~ 
P~Nrn~~OMISSAO C.P.L. 



(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de No\'8 Ca:u·u 
Comissão Permanente de Licitaçãü 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇ.Ã.O) N° 025/2014 
REF.: Edital de CARTA CONV!TE no 003/2014- PMNC. 

RELAC-~0 DOS ITENS 

ITEM UNO. i DISCRIMINAÇAO 
30 ex. lAPiS ?F: c, O 
10 ex. BORRACr-,A 
50 UNID. MAi=<C.~.DOR DE: I EXTO 
200 ex. C/12 LAP!S DE COh 
100 UNID. 1 CO!_r, BAS-:-AO 
20 UNID. I COíiRETI\ C 
100 UNID. I PAS I A ELAST!C,é 
50 UNID. PASTA PROUPOPIL::NO 5 CM. 
100 UNID. PAS 1 A CATALOGO 
50 UNID. I PAS I A S...J.SPENSA. 
50 UNID. j PASTA T!C I ...... c P/ PERFURAR 
20 UNID. I LIVRO ATA 
05 UNID. ( ROLO o:- PAPel COf\lTACT 
20 UNID. . TIN; ,.!. :--'P.~A IMPR.-SSORA HP 3535 N° 27?8 
10 ex. t PINC.::1 ,i;TQ~1!CC A.7UL 
1.000 UNID. I E.V.A COF.ES VARI.~DAS 
12 ROLO I TNT 
40 UNID. I APAGADORES 
iOO UNID. I ,=>!NC'=L AZUL Jc;;ARA QUADRO BRANCO) 
100 UNID. PINCEl VERMELHO (PARA QUADRO BRANCOl 
05 UNID. IINT,t.. r-Af;A REPOR PINCEL (CORES}_ 
1000 UNID. CA,JERNO PEQUF=NO 
500 UNI O. CAD'=RNO QUADRICULADO 
500 UNID. CJl.D:-Rr'IC PAuTA v::P..DE 
500 UNID. CADERNO G::iANDE 
10 ex. CANC IA t:SFEROGRAFICA tAZUI) 
10 ex. CANETA ESFEROGRAFICA_{VF=RMELHAl 
1.000 UNID. CARTOLIN.-'\S 
30 ex. PAPt:L 8U~rrn:: 
700 I UNID. CADERNO DE DEScNI-.0 
20 ex. : APONTADORES 
100 UNID. I COL~. BRPNCA 
1.000 UNI O. FO~r:A3 o::: P.~.P t::L Cr-.:4TAO {CORES) 
i O UN. G?.).,J1PE...,.DOR -S 
500 UN. c.:..::>-RNO O,_ C,~. iGRP.FIA 
10 ex. I CANETA C:Sr-EROGRAF!CA PRI=TA 

I 
I 

~ 

I 
I 

J 
I 
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(lV!ODELO _.~:~NEXO IJ) 

PREFEITURA MUNICI? AL ~E ~-o.; A CA~TU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓR20 (::..!CI'IAÇÃO) No 025/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE l'ro ü02/2014 

DECLARA CiO DE IDONEIDrtDE 

Declaramos pé.ra ::JS de ;ióos fins de direito. na. qualiciaàe de proponente do 

procedimento licitatório, :;o:: a n:odalid::tde - CARTA CONVITE r{' J03/2014, instaurado pelo 

Município de Nova Cann.!. q!.l:- n?.G f.:rrr:os oecla:ados iniciô!leos pard licitar O<! concatar com ::: 

Poder Público, em qualquer de 5'Jas ::sier::..~ . 

Por ser expressão de. verdade, firmamos a :nese:!re 

~o fepnsent~ntê 1-::ga! 
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010DEL0 ANEXO 1H) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (:..IC:TAÇ_Ã_O) .'I0 025/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° ü03/2014 

DECLARACÃODEENTRECA 

Declaramos pa1a os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a r110dalidade - CARTA CONVITE n° 003/2014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, qu:; nos corr"ptemetemos a entregar os produtos ganhos por esta 

empresa, nos termos e nas CO!ldiç6es d() edit~l supra :efe:enciado. 

Por ser express2.8 -:~ ·;~rd:.de, Lr:::::amos a pres~ilte . 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

IJ.J represemante legal 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇ10 
PROCESSO LICITATÓ910 (!..ICI'l'AÇ.íi_O) No 025/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE 1 TC Z'03/2014 

DECLAR.t\.CAO 

DeclaramGs pa;a 0s devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatóriu, soo ê. rr:odalidade - CA.RTA CONVITE n° 003/2014 instaurado pelG 

Município de Nova Camu, q'Je a empresa propon.:;nte, :J.ão emprega menores 18 anos em trabalho 

noturno, perigoso ou iEsalubr~ .~ .:::11 -:;ualquer trabalho, menores de ló (dezesseis) anos, salvo na 

condição de aprendiz, g, ps.rtü· de l.é:< ~:-~torze) anos, em observância â Lei Fed~ral 9854/99 que 

acrescentou o inciso V ao ;-~rtlgo i..7 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão C:a v.=rdad&, fí::mamos a presente. 

:::..oC_!!._L S CATA) 

C"::.::-:r:óo e Assinatura 

Do representante legai 
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!MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇAO) No 025/2014 
EDITAL DE CARTA COl :VITE N° 003/2014 

DECLAR.~_CÃO 

Declaramo~ pa!a os <ievidos fins àe ó~eno, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a ~1oda!idade - CARTA C!.JNVITE n° 003/2014 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu. qt:.~ ú en;_YftSa ?roponente, contece wdos os termos da licitação bem 

como tomou conhecimento de todá.s as especificações concernemes ao objeto da licitação. 

declarando ainda que preencha todos os requ~.:;itos na habilitação. 

Por ser expressiio da veraade, fíri!lamos a presente. 

(LOCP.L E DATA) 

Carimbo e Assinat!.Lra 

::Jo represeErame legal 



~ 
~ -rv~ 

Prefeitura Municipal de Nova cioN __ ~~~----;: 
Rua Bah!a !!c tl5 ~ Ge:'!·~-·v - Nov3 Cantt.. - PR. - CEP: 87330-00 'V" <:<~ 

CNPJ N.0 77.f>:,,:.'39~.'0:JO·t -03 - fon~:- ,:144) 3~27-~281- Fone f ax (044) 3527-1363 va CantU. 
::-m<'.!l: f Ti:";:;::;.r-:u(@nctnail.c:>rr. :lu : mncamu@ia.e;om b1 

DEC{.At"U..;:AO DE ENTREGA DE :lOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA~ÓR!O (LIC!TP_Ç_~O) No 02S/20H 
EDITAL DE CARTA CQl\;VITE N° {)0312014 

Objeto: Aquisição de Materiaü: .çscohres e 9edagógicos !!ar2. as escol2s municipais. 

O Signatáric ~::. présente decla ra que o r:1esmo recebeu do li:!itador toda a 
documentação relatiYa z. !icii8:;Eo s1.1p:·t:li:~encior:ad2 . 

N.}\1;;. Clmm, Paraná, -----~u:::..e _ _ ____ _ de 2.014. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da emp_·esa 



PARA: 
,..------~----- ·---- ---·---· ··---------------, 
:DIVISÃO DE TJES.:J:.·;:::.A~IA ·- f:tt.S,GRit.J\1ACÃO FH~ANC'E1HA: I r ~-:~~v. -~-----~-----·--_- -~ 

i 
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