
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, n° 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 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO n° 016/2016 
PREGÃO, na forma presencial n° 009/2016 

IDENTIFICACÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-
000, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, 
brasileira, solteira, Carteira de Identidade no 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME, com sede 
em Campo Mourão, na Rua Devete de Paula Xavier, n° 1348, Cep 87.302-190, no Estado 
do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o no 09.230.568/0001-73, neste ato representada 
pelo seu representante legal Sr. IVO DA SILVA, Brasileiro, casado, Comerciante, 
Carteira de Identidade n° 3.015.771-0, C.P.F. n° 414.132.969-04, residente e domiciliado 
no Município de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato, considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 
016/2016- Edital de Pregão, na forma presencial n° 009/2016, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a " EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS". 

Parágrafo único. Os ítens de que trata o referido Contrato, são os abaixo 
relacionados: 

ITEM QTDADE ESPECIFICAÇAO 
01 15 und. ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Aço, Com 

fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox. 1.58x080x040) 
02 02 und. REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 

Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 127V OU 
220V. 

07 13 und. Micro Computador- Computador com processador de dois ou mais núcleos 
a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB ou mais, HD de 
500 GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou superior bivolt, Monitor 
de 14" (mínimo) LED, Bivolt, Teclado e Mouse USB. 

12 05 und. BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 fechado, 

1\_J \ 



13 01 und. 
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Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés com ponteiras de borracha 
e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 
QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços 
prestados pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados 
por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os 
materiais entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
pelos itens, constante deste contrato é de R$-52.262,00 (Cinquenta e Dois Mil, Duzentos 
e Sessenta e Dois Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, 
enquanto perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
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inexecuçao ou rescisao pelas disposiçoes da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios 
do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2016, 
podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 
CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais 
em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, 
da Lei Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no art. 87, Oda Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser 
aplicadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se 
entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
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a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um 
contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato 
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Abril de 20/ 
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•• UN ISIL~OSPARA 
ESCRITÓRIO ME 

Contratante Contratado 

TESTEMUNHAS: 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 016/2016 
PREGÃO, na forma presencial no 009/2016 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-
000, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipal, 
brasileira, solteira, Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - M E MAQ 
MÓVEIS, com sede em Campo Mourão, na Rua Devete de Paula Xavier, n° 1348, Cep 
87.302-190, no Estado do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 05.060.654/0001-24, neste 
ato representada pelo seu representante legal Sr. WILSON DOS SANTOS, Brasileiro, 
casado, Comerciante, Carteira de Identidade n° 3.165.472-6, C.P.F. n° 448.248.159-91, 
residente e domiciliado no Município de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato, considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 
016/2016 - Edital de Pregão, na forma presencial n° 009/2016, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a "EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROE LETRÔNICOS E OUTROS". 

Parágrafo único. Os ítens de que trata o referido Contrato, são os abaixo 
relacionados : 

ITEM EMPRESA VENCEDORA 

03 M2W Comércio lmportllção e Exportação Ltda - ME MAQ MOVE IS 
CNPJ 11° 05.060.654/000 1-24 

04 M2W Comércio lmportaçi'io e Exportação Ltda- ME MAQ vt<5VEi"S 
CNPJ n° 05.060.654/000 1-24 

05 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05 .060 .654/0001 -24 

06 M2W Comércio Importação e Exportação Ltd a - ME MAQ MOV EIS 
CNP J no 05 .060.654/000 1-24 

08 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - M E MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05 .060.654/000 1-24 

09 1\12\Y Comérdo lmporta~·ão c Exportação Ltda- ME MAQ MÓVEIS 
CNP J n° 05.060 .654/0001 -24 

10 M2W Comércio Importação e Exportllçiio Ltd a - M E MAQ MÓVE IS 
CNP J n° 05.060.654/000 1-24 A. y IJ 
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11 M2W Comércio Importação c Exporta\·ão Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/0001-24 

14 M2W Comércio Importação c Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS 
CN PJ n° 05.060.654/0001 -24 

15 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME :YIAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/0001-24 

16 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n°05.060.654/000 I-24 

17 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CN P J n° 05.060.654/0001 -24 

18 M2W CométTio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNP J no 05 .060.654/0001-24 

19 M2W Comércio I mportaçiio e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/000I-24 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a) Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b) Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços 
prestados pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a, A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados 
por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços. 

Cláusula 4a, A CONTRATADA deverá reparar, comg1r, às suas expensas, os 
materiais entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
pelos itens, constante deste contrato é de R$-45.032,00 (Quarenta e Cinco Mil, Trinta e 
Dois Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 

especificado, objeto deste contrato. /" l 
/c:-
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Cláusula 7a, O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, 
enquanto perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, 
inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8666/93, de 21 de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios 
do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga, O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2016, 
podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 
CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 10a. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais 
em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art.78, 
da Lei Federal n° 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no art. 87, Oda Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis. 

Cláusula 13a, As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser 
aplicadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se 
entender as justif icativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas po~crito. 

- , ) 
DA FRAUDE E DA CORRUPÇAO: ~ I c 
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Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 

qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

II - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um 
contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato 
vir a ser f inanciado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 
contrato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 



, 
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Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Abril de 2016. 

Contratante 

TESTEMUNHAS: r }-0~ 

M2W Comércio 
ME MAQ MÓVEIS 

~~ 
ortação e\Exportação L~ 

Contratado 

7 
r 
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CONTRATO ADMINISTRATIVO 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 016/2016 
PREGÃO, na forma presencial n° 009/2016 

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, com sede 
administrativa na Rua Professor João Farias da Costa, s/n°, bairro Centro, CEP 87.330-
000, neste ato representado por AIRTON ANTONIO AGNOLIN, Prefeito Municipa l, 
brasileira, solteira, Carteira de Identidade n° 4.414.003-9 SSP-PR. 

CONTRATADA: I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO ME, com sede 
em Campo Mourão, na Rua Devete de Paula Xavier, n° 1348, Cep 87.302-190, no Estado 
do Paraná, inscrita no C.N.P.J. sob o n° 09.230.568/0001-73, neste ato representada 
pelo seu representante legal Sr. IVO DA SILVA, Brasileiro, casado, Comerciante, 
Carteira de Identidade n° 3.015.771-0, C.P.F. n° 414.132.969-04, residente e domiciliado 
no Município de Campo Mourão, Estado do Paraná. 

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente 
Contrato, considerando os expedientes constantes do Processo Licitatório n° 
016/2016 - Edital de Pregão, na forma presencial n° 009/2016, que se regerá 
pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objeto a " EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS". 

Parágrafo único. Os ítens de que trata o referido Contrato, são os abaixo 
relacionados: 

ITEM QTDADE ESPECIFICAÇAO 
01 15 und. ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Aço, Com 

fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox. 1.58x080x040) 
02 02 und. REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 

Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 127V OU 
220V. 

07 13 und. Micro Computador - Computador com processador de dois ou mais núcleos 
a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB ou mais, HD de 
500GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou superior bivolt, Monitor 
de 14" (mínimo) LED, Bivolt, Teclado e Mouse USB. 

12 05 und. BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1 ,80 x 1 ,90 aberto e 0,60 fechad_o, 

~ 



13 01 und. 
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Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés com ponteiras de borracha 
e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 
QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2a. A CONTRATANTE deverá: 

a} Efetuar o devido pagamento à CONTRATADA referente aos serviços executados; 

b} Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 

c) Indicar servidor da CONTRATANTE responsável pela fiscalização dos serviços 
prestados pela CONTRATADA. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

Cláusula 3a. A CONTRATADA responsabilizar-se-á por todos os danos causados 
por seus funcionários à CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, quando da execução dos serviços. 

Cláusula 4a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, às suas expensas, os 
materiais entregues em que verifique vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua 
execução. 

DO VALOR 

Cláusula sa. O valor a ser pago pela CONTRATANTE em favor da CONTRATADA 
pelos itens, constante deste contrato é de R$-52.262,00 (Cinquenta e Dois Mil, Duzentos 
e Sessenta e Dois Reais). 

DO PAGAMENTO 

Cláusula 6a. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal, referente ao material 
especificado, objeto deste contrato. 

Cláusula 7a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta comercial 
permanecerá fixo e inalterado durante toda a vigência do contrato e seus aditamentos, 
enquanto perdurar o contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula sa. O presente contrato regular-se-á no que concerne à sua execução, M 
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inexecuçao ou rescisao pelas disposiçoes da Lei no 8666/93, de 21 de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios 
do direito público. 

DO PRAZO 

Cláusula ga. O prazo de vigência do contrato será até 31 de Dezembro de 2016, 
podendo ser rescindido, independentemente de aviso ou notificação pela 
CONTRATANTE. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 1oa. Não será permitida a sub-contratação de serviços. 

Cláusula 11a. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais 
em desacordo com o previsto neste contrato, podendo rescindi-los, nos termos do art. 78, 
da Lei Federal no 8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 12a. Pelo descumprimento total ou parcial das condições previstas na 
proposta ou no contrato, a CONTRATANTE poderá aplicar à CONTRATADA as sanções 
previstas no art. 87, Oda Lei 8.666/93, sem prejuízo da responsabilização civil e penal 
cabíveis. 

Cláusula 13a. As penalidades previstas neste contrato poderão deixar de ser 
aplicadas, total ou parcialmente, a critério do (representante da CONTRATANTE), se 
entender as justificativas apresentadas pela CONTRATADA como relevantes. 

DAS COMUNICAÇÕES 

Cláusula 14a. As comunicações entre as partes contratantes, relacionadas com o 
acompanhamento e controle do presente Contrato, serão sempre feitas por escrito. 

DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por 
seus fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de 
ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto 
contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
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a) "pratica corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, 
qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no 
processo de licitação ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de 
influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 
licitantes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão 
licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, 
às pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um 
processo licitatório ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções 
ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro 
multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista, deste edital; (ii) atos cuja intenção seja impedir materialmente o 
exercício do direito de o organismo financei ro multilateral promover inspeção. 

li - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo financeiro 
multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção 
sobre uma empresa ou pessoa física, inclusive declarando-a inelegível, 
indefinidamente ou por prazo determinado, para a outorga de contratos financiados 
pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o envolvimento da empresa, 
diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, fraudulentas, 
colusivas, coercitivas ou obstrutivas ao participar da licitação ou da execução de um 
contrato financiado pelo organismo. 

III - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como 
condição para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato 
vir a ser financiado, em parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o organismo financeiro e/ou 
pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do 
cont rato e todos os documentos, contas e registros relacionados à licitação e à execução 
do contrato. 

DO FORO 

Cláusula 16a. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do Contrato, as partes 
elegem o foro da comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. 

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas 
vias de igual teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 07 de Abril de 2016. 
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TOS PARA 

Contratante Contratado 

TESTEMUNHAS: 
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EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 016/2016 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 
:;. 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃo, na forma presencial n° 
009/2016 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/0001-03 
M2W Comércio Importação e Exportação Ltda 
-ME MAQ MÓVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/0001-24 
Aquisição de Equipamentos de Informática, 
Móveis para Escritório, Elctroclctrôn i c os 
outros. 
R$-45.032,00 (Quarenta e Cinco Mil e Trinta e 
Dois Reais); 
07 DE Abril de 2.016. 
31 DE Dezembro de 2.016. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CA~JUo . .tao \ 
Estado do Paraná ~~ ·- .M -...c;_~~ 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ii. '".::.>'F----~ 
Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 "q c~ t o?---. 

Cl() u .'Ç 

Fones (44) 3527-1281- (44) 3527- 1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO no 016/2016 

CONTRATANTE: 

CONTRATADO: 

OBJETO: 

VALOR: 

ASSINATURA: 
VIGÊNCIA: 

EDITAL DE PREGÃo, na forma presencial no 
009/2016 
MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 
I.SILVA- Equipamentos para Escritório- MAQ SOL 
CNPJ n" 09.230.568/0001-73 

Aquisição de Equipamentos de Informática, 
Móveis para Escritório, Eletroeletrônicos 
outros. 
R$-52.262,00 (Cinquenta e Dois Mil, 
Quatrocentos e Sessenta e Quatro ReaisJ 
07 DE Abril de 2.016. 
31 DE Dezembro de 2.0 16. 

PUBLICADO EM ~f'/ I -/1 "'/ . 

JORN~~'-4"' .7..,~~ 

EDIÇÃO N.0 9z3 6"- o.\-
RESPONSÁVEL -~{_\T------
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGA CÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 016/2016- Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 009/2016, que tem como objeto a Aquisição de 
Equipamentos de Informática, Móveis para Escritório, Eletroeletrônicos e outros, conforme 
especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MÓVEIS, Inscrito no 
CNPJ sob o n° 05.060.654/0001 -24, nos itens 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 
18 e 19 no valor total de R$-45.032,00 (Quarenta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais); 

I.SILVA- Equipamentos para Escritório- MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o n° 
09.230.568/0001-73, nos itens 01, 02, 07, 12 e 13 no valor total de R$-52.262,00 
(Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Dois Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 04 de Abril de 2.0 16. 

Prefeito Municipal 
Nova Cantu - Pr. 



.,,_, . c .. ._..,_, •••• ~··""',..,,.., .. or .... ....... ,,"_••-... 
o -o<>~tl a. ........... ..... . . IUMX.., . .I<,_ w ; o o'to•0\<4 .. ._,. ... ._ .. - .... - ............. ,_,_.,.., __ , .... ~ ..... . 
..... ,. t...._.... .. ........ _ ....... ...... _. ........... - ... . 

"U<•IIt•II-'T" ,..._... • •• u ..... . _ ,.., 

C.t.B~HfQO PBEH!IO 

'- ,.. .. ~J~"•«.:. ~wc.o-.-,. ... ..-w i.C!Io(.lt;lo

- ·~ Jnoto-~ •-,.,•~-t N4~ 

~oco •. ...,._,~_..""' ;P.....,..,c.··-....... ~ 
v;•wo ... -...at» ~,.>&..a .. 1.~-~ :v• _._ • ...,~~14- -•-

.c;, •; • liJ'C• .. .... ..,.~~...,... • .,......,. .. _, ... ,, __ • 

......... .. -. ....... - ........ (A .. !> ...... ...__~.~ 

,.,"''""'"''''"""'~ ... --.. ..... ,, ... ,,o.,._ 

... (>_ ... _ . __ _ ____ .. ... ... ..... _ ... _ ... . 
,., ·-...... - ·--·· ·-~ · · .. -·-... ·----· .. 
M ..... - ... ............. - · ........................ 0 _ .. __ ,._ 

.... (OOQ004Ioli..e.o.. ........ . ~~·· ... ·-:~ ... ""'~ .. - • 

...... __ , ......... ~.- -... ·- -----·- ,_ 

... - ... . -.. ... ....... --... ··10 ... - _ ........... ..-.. ......... .. __ , ..... , ___ ,.. ........... --
... ... -................. _,., __ ,__, .-.. ---.. .. 
~--·---..... -..... -........ --.... ~ .. --..--

.,, ·-·-·--.. -....... , ... ........ , ___ _ .. _ . .,._,__,,_. .. ..... _ .. ......, ... .. _ .. _ .. 
-e,.o.o -"'""'- 1.1'( ...... ~-..::~,..u:o.- ,.»i·W'o 

... ... __ .......................... .. __ .... ,_ .... .. 
-·-~ ..... .,..- ; ... -~.- -................. . ........ -.. ....... - ....... -....... .. _ ... ,_ 
"' .... _ . .... .. c... .... l, ,u-.,.(_ ..... _ ·- -- ..... ... 

··-- .. - ·---··· .. ------·-
....... _ ......... ..- ....... ""! ....... __ ..... _,,,. _ .. 

--~ ..... :;. .... .,~ ... ...... .-..... ..,. ............... · 

MUNIC(PIO DE IRETAMA 

,..HlhC~•"'~ 0/10_• ,__,...,.., .. ,.__....,.~--• .. • •·• : • 
....... . ... ,,. ..,.. __,co"''~'"""..., , _.,,_ .. ,.., ..... .,_...,.. _ ........ -- ... -·- .. _. ........... :.. .. ~ .... -- .. .. _~. .......... ._ ................ -·~·-- .......... -

cw ...... ... ,," " ............... ,.~ .. ·--
,-:;:; M UNICiPIO DE PITANGA 

\~i::::._-::-:-·~::E·:~·:.~ .. ~ 

- --·-•""' .-.~ .. ~·- .......... ......_ ---·=--.. -... .._ .. .. _ .. ... -.. .... .-........ ., ... _ .. __ , ___ _ _._ ...... _ -- -·-·- --·- ....... ~-f-.· · --- --................. : .. "~"""- -~-..-- ................ -· -··- .. ··--""'·""~--·- .. , .. _,. 
··~· .. ·-····-· .. ~-. .. ·~· ----·-· .. --.. -.. -.. ~ ........ _ . ._ __ ,.. . .. ,.. ....... , . ... _ .. _ .. _,_-- .. -- ...... _ .... ~ 
-·---- ·----·· .. -----

~?-Ef~~~.:-:.:~~~~~~1 
: . ..,:. ·:----·;: •• ~·., ....... ~ .. • ~-· ...... 1 .. 
~o~o _____ _ 

.. _ ... _. __ ..,__ ....... -~· · -- .... .. -.. - ·,,.,..,. _ , .,.,,...,,.,,".,. .. , . ,.~_, .. _,..,., ,..,, • ., .,r, ,.. , 
·· ---.:.-.. . ........... ,,_,_ ._ .. .. , .. . .. j••;o ... ··-"•1"'< • ••·--· ... .. - .. _. .. __ 

,...,_._ ,. _,. .. ,_..., ,._..,_,_, _ou ,.,._ 
..... ~ .. h · .. ---- .. ·----.. -·-(')1 ... ... . ,.._ .. 

·--....... -......... - ...... ...._... ...... .., ... ........ .. 
'~··.....c~. , ,.. __ , •. , . ... _,_.,u-.... , •.• .... .,,,_,_ .., ... ........ ..,_ __ ............... ._. ...... ....... .. 

(..?. MUNICÍPIC2_f?! PITANGA t 
!rf'i •..• _,_··-· '" -~-"· ~-"· ~ ..... ""' ... " Q . .. _ ...... .... ........ 

Gy!N~te 00 refFE!IO 

,_..., ..... ~,._ .. -~r-..,.,. ...... ç.~oo
"""" ' ~;wn~......,.-""-..u .. u~ 
IOOo!IOI.QOOI'IWO.O"' •- ~·~'--"''""oNroO• ... ....,.._ 

~ .. -,. .. J9 oWI~'1~~ ···--· ... ~~~~~ ......... . 
ICofl to !(IM _,. - "" -- I -- 1;0~1~1""'lQ 1111 lOI•Uu 

'"'l(l~l·C~ItçloCitÇA.I,WfT~•W •rii!UIIl-C l '•Ot-:1 C• 

0.1(~0Wh10 A IJC""_...... .... ~10"1.-* -·- co""'COQ t ·~'-c'-'~ 
_,., ot~oÇ.I.:Tl CUI.TioliU. e-,., .. .,.., ..... , o_ • ..,, .. , 
_.....,, lo - I O .. IOHIIT<OI. 

MUNICÍPIO DE IRETAMA 

~_-::_-·'"':::'' '" .... -.::::::·" - '" .:.:"'''"' 

'""0«~"'-"'t"TO~ICifAlQ_W ,o ... :O• O 

11'1~< "~" "' UC"A(4u""11~11 1 1 

c.-............ - ... -._ .. ........ c.o.-... ""~..._. ............ . 
....... -..:~.o .. -.. .. ...... .... _ ,_ ..................... : . ........... . 
~~'-·' "" ••-••-·•..., .............. .. o .. oo,oç. ..... .......... ... 
-·'~· ..... _...._ ... ---· -..... ............ ,._, . 
f ( •f ... c .. ~oo. ~c . .... , .. ....,, ..... ., •. ..,.,."u••-•·"•"" 
.~ .......... ~· ··---·-...... -·---··-···- ... ·--·"0:'"-~·- ~ ... .--... •• - ....... ""' __ .. , .... ""Lo~ 

'"" ,., ,.,,,,.._, ,....,..,...,..,_. ... ,""' .......,.,. .. ......... n .. ..,.. 

- H t t , o oro• •- - H•ol - · ·-· ((·IY,- ' '""'' 1• 
~ .............. ... , ..... ~--.. "' ·~ ...................... ~~-
.. .... .... u .. ..-o~·u ,_,,_,, • • ., , •'•'•} ..,, J ~'"''•• f..- • ............... ··-· ............. --.. ···- ..... ._ ........ ·-
, , ..._ ..... , ....... " .. . ..... ..... .... . ...... 1 • "~'""'" ·- -

.. ... ................... , .. ... ~ .... .. . ~ .... ~·· -~ ··-· ... -.. ~ .. ... .. . , ....... ,, ... _,, .... . - .......... ,._.,,., ........... ....: ... 

._..,,_,. ___ 000 --..... .._,..._, ___ , , ..... w ........ _ ............ .-.._ .......... ____ . ........_ 

,,, e.-,., _ ___ ,... __ .w..,_ .............. - .. --·· .... -.,. ......... _ .•. ~- ......... ..,.. ... _ ... 
• • go, _ .. _. __ .. _ _ .... _ ............. , __ ............ . 

......... ___ .. , .... _ ... ,_ .......... -.. - .. 
,._ ...... ..... _ ........... --... "" ... __ ......... . 
............... _,,... ______ ..... 01 ................... ..._ 

"-.... ......._ ... __ .,_ ..... _.._ _ _ .. __ ,..__ ·llo:.lo ....... .. 

......... Go->'i•· ·-·--:-··'"''' 
l i :1<1_._._. ... 1<_~----·--........ .. _ .. _...... .. --.... .._ ... ~ 

·~·-·;.oo--........... -.....~ ....... _, ,_,.,w• .. --.... -- .. -....-..... .,, .. ,..__ .. _ .... _._,.,.._ ... ,, , ..,.._..., -................... __ .. ___ ... _.-. 

... ,_.,.._"""'" ________ ........ _, __ .. --···- ____ , ..... ._. -..... - .,._ .. 
•• o. ._ .. __ .... _ ........... -- ................. . .... ~ 

----.. ··-· - ... -~ .... ----r-.-...... ~--- ..... .. --.. -.... - ... ...-. .. -·--...-.. .... -., ......... ~ · ~ --.................... "·-···-
·-··----··· .. - ·-.. - · .. - · S..·· "'•'!>• ........ 

,~;ç~~-~~~.::~~~ . .g~_P I.~A~GA~ 
~ u ........................ .... ~ . --

ÇA§I'jtlE 00 J'~\fE!IO 

1.-,. ...,, • lo.Jt.o•o:.;.oo .. ~4>..,,.......,.,,.~~ .. -loc..lu~ &o-11 

- I ,_~ ...,. "-J- .-. .... .-.o --...... . ..-~ .... 
O<WlXO':iOQ......,•no"""".,''"''..,_.,,.,, .. _.,,.. ........ ,. •• -.,,,._.._ 
~"'"""" -~-~~ 1-...oo"' f'~ •• ..,,_.. o;,w u.• .....,..,.., .,. X.~~:o~o; 
• .... ............ ;o "' ,111~ ~ ...... "" !lo .... 9 ,..,_ ........ o .. ,. .... ...... .. . 
ll<. ... IOIOO, ___ ..... , .................... --... H I O- ••-

MUNICfPIO DE IRETAMA 

...... .. ,.,. ........ - ...... - ·-·· ~ .. oo- • • - *""IJO" 
o., .... . "'"""""..,. •• u :no.._ __ , _ ,.,.,..., .. ,..,~o- ,..,~, """"'" 

.,,... ·"-""• co ...... -~ ..... .. _,..., ,'l<',,•_.'-'...._,o _ ... 
... ~ . ...... ~ 0)111~ · ~- - · • _.._. _ .. .. --~~ ..... - .... - ~ ....... .. ~ • 
• ..,, • .,. f l.A,.< .... (O(AW "~•·:.O •rw (: 'fl' .. " ·""O.,.H.U~UliMOI 

• · .. ._ .... .. .. .. .... . . ·---··· ... ..... . ·-

.. ~~--....... ___ .... _ .......... ,_,., ___ .. ....... 

~1~:~):~Tt~f~~~ 
~~;;f~:~E~i~: -
.,, .. _______ ...... ~ ......................... -...... .. ·---.- ...... -...... -.. -....... -.. -. -.......... -~ .... -. -- .. ~· ........... -........ .... . 

.. ............ __ , .... _,..~-·-··-- ·o; ........ ~ . __ "'_, __ ._ .......... -.-..... - ·······----.. 

. ,, 
~ r;;o., 'i.:-;-;:r::: --r---

f~~{lljt{~';;!~\~ ·~~ 
l tj .......... _ ......... .......... ,.. .... ___ ._,,_....., __ ...., 

..._ . ..,_ ... ....__. ___ .. _, ....... ·--· ... ~ ~ .. -. 
10".......0. .. - -..... .,....-....... .. . ;- - .. - ........... ..... .............. __ .. , .... , ..... _ ..... . 
••o-....-.... .... ,. ............ 090.._,,.., __ ,,._....,_ 
., ......... ... , ..................................... .,._"-"-" ''"'""""' 
_...., ..... ·- .... -~ ......... -···--··- . 
... ..... r .. • .. "'-

• ...... on .... ... - _,..., - .......... ....,_ • .-.t·~- ... -. Dt; 

··~·· ..... M{._, - .......... -1 ......... .. 

,,..,__..,..,..,~_,.,.,._.. ... ., ..__.. __._.,._,.,- r 
,_," .. .---.... ~ ...... .............. , ·- ...... _,,._ ....... . 
•-.o-'"' ... _..,._,..,_,..,.__..,....,_"'""-·""''"'' __ ...... ,.. ... , ... b._ .... _ ........... _.. .. ,,..._, ..... 

Pr.:l~·itur..t Mtmidp:1l J~ ~0\:1l':111lu 
~,.llolo,. •'O'""" · ho o'll 1'11.•'1 .,1'"" 

{f/' H;/ oJC//f}I/'11/)( J(III 

" l'o.·· '" '''" ·1 ••lo '••~• · I "' ' • I ··•• <. , • 1.o- "' '• ,. , 
~~..., ~"*"·•-" 1 · "• _..J,• , ,.,.,,,,.,_,! ~ ... ·~ ,. Ml~;~l• • '~''" 
.l, r~>f,\l~o,L,..,rrt•••~.- ..to' • ~:OIO•" - -o,, '" ..... , ~ 

~~' f' "-.... ,.., .. ,...,, ~, 11- <~·r• • -·~"' ''' •L• ~···'• ·~~ .. .. 
.. .... J .... ~- .. , ..... 

, .. ........ ,,,u ... .l-;.0\""' "·• ~ ...... ,.,_,,.,,., " - ''"~' 

\ I!~ I ' ' "'" lo:l"'" l"" oloi"01'1'"' 1"'*- • •11 \IW \111\ llo, lo.,-, ,. 
I 'I J.olo~~·• •I·~'- \i·l·:•. ""''''" ............... "' I • +1, 11 1s;. 1o I' 
11, ,,.., , ,~o, "'o.l '' ~~ li -..l,"•" ' l•..,-•.,1•'•\l-'t I • ,,., , . ~~ .. 

1\lllo '"'"""-""''l-'' ~"" """ ' ' 11!)" •·""''" .. 1w.1 . • • 
·• ~ • ~• •• • • "' I. ~! . o• 1: • IJ .,, . ..... oo.J 11<-!.:.! • ~ 

.,.,.,, u..lo•IL II .. ,.o-· - ••~"""•" 

-.1 ·• 1 I ,.. ,- o'ol ~ , ., 

MUNicfPIO DE IRETAM A 

!'.:.k..~~W.:..Ut 

WIJ.IIla.ll1~_;~;.1 

~,B,.,;:'" .::'.:;...:-,.'::.::.,,:::."'~":::..:::.--w:: . .::,:::.:, ·~-::::.~; ,... 

w ::.::__ 

......... ;~ .... .... -... .• . .,.-- ~ ...... . . . - ~ ····"' ·" '· ~"'r .• 

..... ... . ... ,, ... ' -·· ""~'-"'"·~~~"' ... .. . ,,,. ..... _. ... .-.. .. 
•" ...... -.... , .... .. ~ ..... , ....... ... 



"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 019/2016. 
Processo Licitatório n°. 016/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 009/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 009/2016 Aquisição de 
equipamentos informática. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

~%fr~, s arma a 1 va 
Controladora Geral 

Nova Cantu, 04 de abril de 2016. 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N° - 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 prnncantu@ig.com.br 
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REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO N' O 16/2016 
EDITAL DE PREGÃO. na forma presencial n' 009/20 16 

TERMO DE ADJUD ICACÀO 

A Comissão Municipal de Licitações, após onálise e veritlcação da documentação e proposta apresentada, torna pública a Adjudicação. 
do processo licitatório em epígrafe às Empresas, conforme segue: 

M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MÓVEIS, Inscrito no CNPJ sob o n• 05.060.654/0001-24, nos itens 03, 04, 
05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no v:tlor tot>ll de R$-45.032,00 (Qu:1rent:1 c Cinco Mil e Trinta e Dois Reais); 

LSILVA- Eq uipamentos para Escritório- MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o n• 09.230.568/0001 -73, nos itens OI, 02, 07, 12 c 13 no valor 
total de R$-52.262 ,00 (Ci nq uenta e Dois Mil, Duzentos e Sessenta c Dois Reais); 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Março de 2.0 16. 

- ct4J f tJ.:l t '4?A')/G 
PUBL\C \DO EM--~ ~~ 
JC' ~~'~yw- ?to J,.., 

!) ;_:?.{. o./- . 
EDlÇ tJ 
RESr- ..... '• ...>,' 't:L __ .t.....J----



Terça-feira, 29 de março de 2016 
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ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N• 016/2016 

PREGÃO, na forma presencial n• 009/2016 

Às 09:30 hs (nove horas e trinta minutos) do dia 24 de Março de 2016, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão designados, com a final idade 
de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a DE 
EQUIPAM ENTOS DE INFORMÁTICA, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, ELETROELETRÔNICOS E OUTROS, 
para a Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a 

- 'bl" ti d d . b' d 1 sessao pu 1ca, e etuan o o cre enc1amento e rece nnento os enve opes, que teve como participante a empresa: 
EMPRESA /CNPJ 

M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MÓVEIS , 
CNPJ n° 05.060.654/0001 -24 
I.SILV A - Equipamentos para Escritório - MAQ SOL ,t 

CNPJ n° 09.230.568/0001 -73 
Anderson Ferreira de Jesus Armarinhos ME - CLEAN SOL )(--
CNPJ no 12.370.448/0001 -86 
F. P. Garaluz - ME - PAPIROS OFFICE --:< 
CNPJ n° 07.299.558/0001 -69 
JV Empreendimento L TDA- ME- INFOCENTER PORTO RICO 
CNPJ n° 10.359.275/0001 -70 

- . . 
Aberta a sessao pelo pres1dente, constatou-se que 05 empresas compareceram para part1c1par do certame, e, 

apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abe1iura do envelope contendo a proposta de preços, sendo 
da seguinte ~orma: 
LOTE 01 (Unico) - ITEM 01 (Unico) 
ÍTEM Valor EMPRESA VENCEDORA 

Unitário 

01 R$-540,00 I.SILVA - Equipamentos para Escritório - MAQ SOL 
CNPJ n° 09.230.568/000 1-73 

02 R$-2.761 ,00 I.SILVA- Equipamentos para Escritório- MAQ SOL 
CNPJ n° 09.230.568/0001 -73 

03 R$-3. 127,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060 .654/0001-24 

04 R$-469,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MÓVEIS 
CNPJ n° 05 .060 .654/0001 -24 

05. R$-265,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MÓVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/0001-24 

06 R$-150,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060.654/0001 -24 

07 R$-2.680 ,00 J.SILVA- Equipamentos pat·a Escritório- MAQ SOL 
CNPJ n° 09 .230.568/0001-73 

08 R$-706,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05.060 .654/0001-24 

09 R$-785,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MÓVEIS 
CNPJ n° 05 .060.654/0001 -24 

10 R$-435,00 M2W Comércio Impo•·tação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05 .060.654/0001 -24 

11 R$-630,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS 
CNPJ n° 05 .060.654/000 1-24 

12 R$-720,00 I.SILVA- Equipamentos para Escritório - MAQ SOL 
CNPJ n° 09.230.568/0001-73 

J-3- (3$-148,00 J.SILV A- Equipamentos para Escritório - MAQ SOL 

0 \;L . r· , . /} I 

-

~ 
0. 

. 
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Prefeitura Municipal de Nova q~ttJIW---~ 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 .., ~ ... J/2 ·-----· 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13 "i{.;.:>r .. ·•· ç«:-
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 0 va C;;;nt'J • 

CNPJ n• 09.230.568/0001-73 
14 R$-375 ,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 

CNPJ n• 05.060.654/0001-24 
15 R$-1 .765,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 

CNPJ n• 05.060.654/0001 -24 
16 R$-535,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS 

CNPJ n°05.060.654/000I -24 
17 R$-590,00 M2W Comét·cio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 

CNPJ n• 05.060.654/0001 -24 
18 R$-2 14,00 M2W Comércio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 

CNPJ n• 05.060.654/0001-24 

19 R$- M2W Comét'cio Importação e Exportação Ltda- ME MAQ MOVEIS 
19.885,00 CNPJ n• 05.060 .654/0001 -24 

Encerrada a fase de negociação de preços, foi declarada vencedora as propostas de: 
M2W Comércio Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MOVEIS, Inscrito no CNPJ sob o n• 

05.060.654/0001 -24, nos itens 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$-
45.032,00 (Quarenta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais); 
I.SILVA- Equipamentos para Escritório- MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o n• 09.230.568/0001 -73, nos 
itens 01, 02, 07, 12 e 13 no valor total de R$-52.262,00 (Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e 
Sessenta e Dois Reais); 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou
se que as Empresas apresentaram toda a documentação exigida em Edital. 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente com as decisões 
exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de 
procedimento. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de Licitação, que o objeto 
licitado seja ADJUDICADO aos vencedores: 

M2W Comérc io Importação e Exportação Ltda - ME MAQ MÓVEIS, Inscrito no CNPJ sob o n• 
05.060.654/0001-24, nos itens 03, 04, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 no valor total de R$-
45.032,00 (Quarenta e Cinco Mil e Trinta e Dois Reais); 
I.SILVA- Equipamentos para Escritório- MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o n• 09.230.568/0001-73, nos 
itens 01, 02, 07, 12 e 13 no valor total de R$-52.262,00 (Cinquenta e Dois Mil, Duzentos e 
Sessenta e Dois Reais); 

Nad~ havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que após lida e aprovada vai 
assinada. 

Comissão/Equipe de Apoio: 

~~ V\.C....cu.-J[J:!oj~ J) 

~~ 

Nova Cantu, Paraná, 24 de Março de 2.0 16. 
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Informática e Te/ecomunicaçõ 

Tei./Fax: [44J 3427·7357 Cel. [44J 9707·9575 msn: infacenterportarica@Jgmail.cam 
A V. JDÃD C A RRARD. 378. CENTRO. CEP: 87950-DDD PDRTD RICD - PR 

C NPJ: 1D.359.E!75/ DDD1-7D /.E. SD458E!88-3D 

ANEXO 111 
PROPOSTA 

PROC. LICITATÓRIO N.o: 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL N.o: 16/2016 

EMPRESA: JV EMPREENDIMENTOS LTDA- ME 
C.N.P.J . N. 0 : 10.359.275.0001-70 
ENDEREÇO: AV. JOAO CARRARO, N°378, CENTRO, PORTO RICO-PR 
REPRESENTANTE: JULIANA DE A LMEIDA FARIAS KOSHIBA 
CPF : 077 .668.709.32 E RG: 10.294.549.2 SESP-PR 
CONTA CORRENTE: 7282-6 AGÊNCIA: 4113-0 BANCO: BRASIL 

A EMPRESA ACIMA CITADA APRESENTA A SEGUIR A SUA PROPOSTA DE 
PREÇOS PARA O PROCESSO LICITATÓRIO EM EPIGRAFE , QUE TRATA DA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS D E INFORMÁTICA, MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO, 
ELETROELETRÔNICOS E OUTROS. 

UN DESCRIÇÃO MARCA P. UNIT. 

UN ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Martinucci 
Aço, Com fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox. 549,00 
1.58x080x040) 

UN REFRIGERADOR FROST FREE 327 L Controle independente de consul 2.770,00 
temperatura, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. t-

UN FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE - Cestos removíveis, electrolux 3.140,00 
Pés niveladores, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. 

UN Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de lSmm, Martinucci 
revestimento melaminico, bordas (todo perímetro), painel 
frontal em MDP BP de lSmm com revestimento em melaminico 
de baixa pressão, Estrutura metálica, sendo na parte superior 
e vertical com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 
29x58 e latera l em madeira com borda f rontal, com sapatas 475,00 
reguláveis, confeccionados em mdp de 15mm, revestimento 
melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 
0,45mm, com gaveta em aço ou em MDP, com chave e 
fechamento, (tamanho aprox. 120+ COM+080 + GAVETEIRO 2 
GAVETAS) 

UN Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com Martinucci 

\LJ tampo em MDP de 15mm, revestimento melaminico baixa 
pressão, bordas (todo perímetro) em perfil de PVC, painel frontal 
em MDP BP de lSmm com revestimento em melaminico de baixa " 
pressão. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical 

269,00 
com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e 
lateral em madeira com borda frontal, com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, revestimento melaminico 
de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com 
gaveta em aço ou em MDP, com chave e fechamento. 

UN Micro Computador - Computador com processador de dois Ntc/ Aoc 
ou mais núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM 2.690,00 
de 04 GB ou mais, HD de 500 GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 

- (\ 

JV EMPREENDIMENTOS L TDA ME 

/ )\ . 
-

P. TOTAL 

R$ 8.235,00 

R$ 5.540,00 

R$ 3.140,00 

R$ 1.900,00 

.0 
R$ 1.614,0 

I 

R$ 34.970~7. 

f'(./)~ 



8 5 

9 2 

10 8 

1J 4 

12 

/ 
5 

14 10 

15 1 

16 1 

17 1 

PREÇO TOTAL 

"'/lssistenciª T ecnic~ e Vendas de Fqui~am~ntos 
Tei./Fax: [441 34E7·13G7 Cel. [441 9107·9515 msn: infacenterpartarica&gmail.cam 

A V. JDÃD CARRARD. 378. CENTRO. CEP: B795D·DDD PDRTD RICD - PR 
CNPJ: 7D.359.275/DDD7-7D /.E. BD45B2BB-3D 

250w reais ou superior bivolt, Monitor de 14" (mínimo) LED, 
Bivolt, Teclado e Mouse USB. 

UN Impressora - Tecnologia Laser Monocromática, Velocidade de Samsung 
impressão: 18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi 

710,00 
(saída efetiva 1200 dpi), Tamanho suportado: A4; AS; A6; BS; 
cartões postais; envelopes (CS, DL, BS) 

UN Telefone Fax, llOV, Fax Papel Térmico. Panasonic 790,00 
UN CADEIRAS MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES Com encosto, Martiflex 

estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, chapa 
de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos, Pés 

444,00 
com travessas horizontais em tubo de aço, alongadas até os 
rodapés, Sapatas de proteção dos pés rebitadas na base da 
estrutura, pré-tratamento antiferruginoso . 

UN CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 LUGARES, com Martiflex 
encosto, Estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 
mm, chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos, 

635,00 
pés com travessas horizontais em tubo de aço alongadas até 
os rodapés, sapatas de proteção dos pés rebitadas na base 
da estrutura, pré-tratamento antiferruginoso. 

UN BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS Estrutura em Levita 
tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 fechado, 

725,00 
Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés com 
ponteiras de borracha e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 

UN LIXEIRA COM PEDAL INOX- 30 Altura 70,00 CM Largura 33,00 mor 380,00 
CM Profundidade 33,00 CM 

UN TV 32 POLEGADAS LED HD ao c 1.785,00 

UN MICRO-ONDAS 23 LITROS. Lg 544,00 

UN MICRO-ONDAS 32 LITROS Panasonic 595,00 

Setenta e seis mil e novecentos e setenta reais 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em 
questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura 
das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução 
do contrato, conforme edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do 
convocatório que rege a supracitada licitação. 

Porto Rico, 23 de março de 2016 

I 

instrumento 

JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

I ~ 

R$ 3.550,00 

R$ 1.580,00 

R$ 3.552,00 

R$ 2.540,00 

R$ 3.625,00 

R$ 3.800,00 

R$ 1.785,00 

R$ 544,00 

R$ 595,00 

76.970,00 



/1ssistencia T ecnica !; Vendªs d~ FQwí~~m!;ntos 
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(Diretor Financeiro) 

'1 0.359.275/0001· 7Õ 
JV EMPREENDIMENTOS LTDA. ME 

JV EMPREENDlMENTOS L TDA ME 
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AV. JOÃO CARRARO, N• 378 
CENTRO - CEP 87950-000 
PORTO RICO - PARANA -
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o F F c E 

ANEXO III PROPOSTA 

Pro c. Li citatório n. 0 : O 16/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 009/2016 

EMPRESA: F.P. GARALUZ-ME 

C.N.P.J. N.0
: 07.299.558/0001 - 69 

ENDEREÇO: RUA SANTOS DUMONT No 1406 CAMPO MOURÃO - PR 

REPRESENTANTE: FLAVIO PEREIRA 

GARALUZ contrato) CPF: 043.778.839.33 E 

RG: 7.604.345-0 

CONTA CORRENTE: 41150- 7 AGÊNCIA: 0406- 5 BANCO: BANCO DO BRASIL 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 
Licitatório em epígrafe , que trata da Aquisição de Equipamentos de Informática, Móveis 
para Escritório, Eletroeletrônicos e outros. 

QTDADE ESPECIFICAÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

v ARMAR! O ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Aço, 
OI I" 15 und. Com fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox. ATOS ' 549,00 8.235,00 

/ 1.58x080x040) 

v REFRJGERADOR FROST FREE 327 L 
CONSUL 

02 J 02 und. Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 
CRB 39' 

2.784,00 5.568,00 
I27V OU 220V. 

03 01 und. 
FREEZER VER TI CAL 218 LITROS FROST FREE • CONSUL 

3.150,00 3.150,00 
Cestos removíveis, Pés niveladores, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. CUU26EBA 

Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 
revestimento melaminico, bordas (todo perímetro), painel frontal em MDP 
BP de 15mm com revestimento em melaminico de baixa pressão, Estrutura 

04 I metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado 20x20 e 
04 und. inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira com borda frontal, com ATOS 480,00 1.920,00 

sapatas reguláveis, confeccionados em mdp de 15mm, revestimento 
melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PYC de 0,45mm, com 
gaveta em aço ou em MDP, com chave e fechamento, (tamanho aprox. 

120+ COM+080 + GAVETELRO 2 GAVETAS) 

Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com tampo em MDP 

05 .......... 06 und. de 15mm, revestimento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro) ATOS 270,00 1.620,00 
em perfil de PVC, painel 

06 ./ 
v CADEIRA MOD SECRETRIA, em espuma, base giratória com regulagem POLTRONAS 

158,00 632,00 04 und. 
de altura. PARANA 

07/ 

Micro Computador - Computador com processador de dois ou mais núcleos 
a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB ou mais, HD INTEL FAST 

2.706,00 35.178,00 13 und. 
de 500GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou superior bivolt, TOP 

Monitor de 14" (mínimo) LED, Bivolt, 

Impressora- Tecnologia Laser Monocromática, Velocidade de impressão: 

08_/ 
, 18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi (saída efetiva 1200 SAMSUNG 

719,00 3.595,00 05 und. 
dpi), Tamanho suportado: A4; AS; A6; 85; cartões postais; envelopes (CS, Sl2020 

DL, 85) 

09 ./ 02 und. Telefone Fax, llOV, Fax Papel Térmico. 

CADEIRAS MONTADA EM LONGARlNAS 4 LUGARES 

IO 08 und. 
Com encosto, estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, POLTRONAS 

445,00 3.560,00 ( 
chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos'~~es-rom......., PARANA 

J travessas horizontais em tubo de aço, alongadas até os odapés, Sapatas de 
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1~ ·-~,;:~~ Cep: 87.300-480- Campo Mourão .. , ;:... --- --- Fone: (44) 3016-2725 - 30~~j -, o F F I c E CNPJ: 07.299.558/0001-69 - In se. Est. . li'~ . 

proteção dos pés rebitadas na base da estrutura, pré-tratamento 
4 70,00antiferruginoso. 

CADEIRAS ISO MONTADA OEM LONGARINAS 6 LUGARES, com 
encosto, Estrutura em tubo de açOo retangular de seção 50x30 mm, chapa 

POLTRONAS 04 und. de espessura I ,5 mm, para sustentação dos assentos, pés com travessas 640,00 2.560,00 
horizontais em tubo de aço alongadas até os rodapés, sapatas de proteção PARANA 

dos pés rebitadas na base da estrutura, pré-tratamento antiferruginoso. 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 

05 und. Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: I ,80 x 1,90 aberto e 0,60 fechado, 
Pintura epóxi com tratamento anti corrosivo, Pés com ponteiras de borracha 

e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 

OI und. QUADRO DE A VISO FELTRO 
120XIOO 

!----' I O und. LIXEIRA COM PEDAL IN OX- 30 Altura 70,00 CM Largura 33,00 CM 
MOR 394,00 3.940,00 Profundidade 33,00 CM - OI und. TV 32 POLEGADAS LED HD SAMSUNG 1.790,00 

OI und. MlCRO-ONDAS 23 LITROS. LG 545,00 

OI und. MlCRO-ONDAS 32 LITROS PANASONIC 598,00 

RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, Receptor de TV via satélite, 
OI und. Conexões OI x Saída AIV-RCA (Cabo incluso) OI x Entrada RF - antena EDTM 219,00 

parabólica (LN 

OI und. GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO MODELO RVV INDREL 19.980,00 
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido 

VALOR TOTAL: 93.090,00 {NOVENTA E TRES MIL E NOVENTA REAIS) 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A 

Proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

1.790,00 

545,00 

598,00 

219,00 

19.980,00 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 
/) 

Campo Mourão, 24 de fh~lço d 

F. P. Garaluz - ME 

RUA SM•TOS OUMONT, 14DG 
CENTRO - CEP 87300-480 "(\ I~ 

CAMPO MOURÃO • PR { ~ 
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ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

ANEXO 111 

PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.2: 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL n .2: 009/2016 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
EMPRESA:ANDERSON FERREIRA DE JES US ARMARINHOS ME 

C.N.P.J. N .2: ENDEREÇO: 12.370.448/0001-86 
REPRESENTANTE: ANDERSON FERREIRA DE JESUS 
CPF: 031.730.589-17 E RG: 8.044942-9 

CONTA CORRENTE: 03186-5 AGÊNCIA: 0386 OPERAÇÃO 003 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo 

Licitatório em epigrafe , que trata da Aquisição de Equipamentos de Informática, Móveis para 
Escritório, Eletroeletrônicos e outros. 

LOTE 01- ÚNICO. 

QTDADE ESPECI FI CAÇAO MARCA VALOR VALOR 

UNITÁRIO TOTAL 

15 und. ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Aço, ATOS 545,00 8.175,00 
Com fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox . MOVEIS 
1.58x080x040} 

02 und. REFRIGERADOR FROST FREE 327 L Controle independente de 2.780,00 5.560,00 
temperatura, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. CONTINELTAL 

01 und. FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE- Cestos removíveis, Pés ELETROLUX 3.140,00 3.140,00 
nive ladores, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. 

Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 

revestimento melaminico, bordas (todo perímetro}, pain el frontal 

em MDP BP de 15mm com revestimento em melaminico de baixa 

04 und. pressão, Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertica l com ATOS MOVEIS 480,00 1.920,00 
tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em 
madeira com borda fronta l, com sapatas reguláveis, confeccionados 

em mdp de 1Smm, revestimento melaminico de baixa pressão e 

bordas com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta em aço ou em MDP, 

com chave e fechamento, (tamanho aprox. 120+ COM+080 + 

l_lL GAVETEIRO 2 GAVETAS) 

06 und. Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com tampo em r-

MDP de 1Smm, revestimento melaminico baixa pressão, bordas . 
(todo perímetro) em perfil de PVC, painel frontal em MDP BP de 

lSmm com revestimento em melaminico de baixa pressão. ATOS MOVEIS 270,00 1.620,00 

Estrutura metál ica, sendo na parte superior e vertical com tubo 

quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e latera I em madeira 

com borda fronta l, com sapatas reguláve is, confeccionados em mdp 

de 1Smm, revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com 

fita de PVC de 0,4Smm, com gaveta em aço ou em MDP, com chave 

e fechamento. 

04 und. CADEIRA MOD SECRETRIA, em espuma, base giratória com VIFLEX 158,00 632,00 

regulagem de altura. ~ I 

~~ 
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07 13 und. 

08 OS und. 

09 02 und. 

10 08 und. 

11 04 und . 

.... v 

12 v OS und. 

/ 

13 01 und. 

14 10 und. 

15 _, 01 und . 

16 01 und . 

17 01 und. 

18 01 und. 

19 01 und. 

0 
S.:>lli(Uo ... ""' l'' rutluu .. ,. d•J 

Lln'\pC.,.o Prolili$10 nhl 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

Micro Computador - Computador com processador de dois ou ma is 
núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB 
ou mais, HD de 500GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou 
superior bivolt, Monitor de 14" (mínimo) LED, Bivolt, Teclado e 
Mouse USB. 

Impressora - Tecn ologia Laser Monocromática, Velocidade de 
impressão: 18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi 

(saída efetiva 1200 dpi), Tamanho suportado: A4; AS; A6; BS; cartões 
postais; envelopes (CS, DL, BS) 

Telefone Fax, llOV, Fax Papel Térmico. 

CADEIRAS MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES 
Com encosto, estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 
mm, chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos, 
Pés com travessas horizontais em tubo de aço, alongadas até os 
rodapés, Sapatas de proteção dos pés rebitadas na base da 
estrutura, pré-tratamento antiferruginoso. 

CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 LUGARES, com 
encosto, Estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos, pés 
com travessas horizontais em tubo de aço alongadas até os rodapés, 
sapatas de proteção dos pés rebitadas na base da estrutura, pré-
tratament o antiferruginoso. 

BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 
fechado, Pintura epóxi com tratamento anticor ros ivo, Pés com 
ponteiras de borracha e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua . 

QUADRO DE AVISO FELTRO 120X100 

LIXEIRA COM PEDAL I NOX- 30 Altura 70,00 CM 

Largura 33,00 CM Profundidade 33,00 CM 

TV 32 POLEGADAS LED HD 

MICRO-ONDAS 23 LITROS. 

M ICRO-ONDAS 32 LITROS 

RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, Receptor de TV v ia 
satélite, Conexões 01 x Saída A/V-RCA (Cabo incluso) 01 x Entrada RF 
- antena parabó lica (LN 

GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO MODELO RVV 
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, 

desenvolvido especificamente para a guarda científica de 

VACINAS. 

-Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 
16.000 doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo 
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar 
int erno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura 
interna. 

- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. 

- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita 
assepsia. 

- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com 

, 

ASUS/INTEL/MICRO 

SFOT /COLETEC/ LG/ 2.700,00 35.100,00 
AOC/WESTERN/ MU 

L TLASER/ SANSUNG/ 

WISECASE 

HP 719,00 3.595,00 

PANASONIC 790,00 1.580,00 

VIANFLEX 440,00 3.520,00 

VIANFLEX 640,00 2.560,00 

CHS 728,00 3.640,00 

-
STALO 149,00 ...... 149,0 

MOR 390,00 3:9DO;"OO 

AOC 1.790,00 1.790,00 

ELETROLUX 545,00 545,00 

LG 598,00 598,00 

INDRELL 19.900,00 19.900,00 
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contra portas em acrílico. 

- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado expandido livre de CFC. 

- Equipado com 4 rodízios especiais· com freio na parte frontal pa ra 
fáci l travamento. 

- Painel de comandos e controles fro ntal superior de fácil acesso, 
com sistema microprocessado pelo display em LCD, programável de 
2•c a a·c com temperatura controlada automaticamente a 42C por 
solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visua lização 
das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de 
eventos e nível de carga da bateria 

VALOR TOTAL NOVENTA E SETE MIL NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS R$97.924,00 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edita l em questão. 
A proposta terá val idade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 
O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 
edital de licitação. 
Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 
supracitada licitação. 

Nova Cantu, 24 de M arço de 2016. 

Atenciosamente, 

PROPRIETÁRIO 



MAQ-S~L 
I.SIL V A- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITO RIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 
H44-3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374-49 

Proc. Li citatório n. 0 : O 16/2016 

ANEXO IH 
PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 009/2016 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em 
epígrafe , que trata da Aquisição de Equipamentos de Informática, Móveis para Escritório, Eletroeletrônicos 
e outros. 

ITEM QT. DESCRIÇÃO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL 
ARMARIO ALTO FECHADO, Am1ário con-

1 15 
feccionado em l\1DP ou Aço, Com fechadura, 

MARTINUCCI R$ 546,00 R$ 8.190,00 3 prateleiras 2 polias . (Tamanho aprox. 
1.58x080x040) 
REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 

R$ 
2 2 Controle independente de temperatura, Fon- CONSUL 

2.779,00 
R$ 5.558,00 

te de Alimentação: 127V OU 220V. 
FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST 

~ 3 1 FREE - Cestos removíveis, Pés niveladores, ELETROLUX R$~,00 
Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. 
Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tam-
po em l\1DP de 15mm, revestimento melami-
nico, bordas (todo perímetro), painel frontal 
em l\1DP BP de 15mm com revestimento em 
melaminico de baixa pressão, Estrutura metá-
lica, sendo na parte superior e vertical com 
tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 

4 4 29x58 e lateral em madeira com borda frontal, MARTINUCCI R$ 478,00 R$ 1.912,00 
com sapatas reguláveis, confeccionados em 
mdp de 15mm, revestimento melaminico de 
baixa pressão e bordas com fita de PVC de 
0,45mm, com gaveta em aço ou em l\1DP, 
com chave e fechamento, (tamanho aprox. 
120+ COM+080 + GA VETE1RO 2 GA VE-
TAS) 
Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Aten-

~v 
dimento com tampo em MDP de 15mm, re-
vestimenta melaminico baixa pressão, bor-
das (todo perímetro) em perfil de PVC, pai-

~ ~ nel frontal em l\1DP BP de 15mm com reves-
timento em melaminico de baixa pressão. Es-

5 6 
trutura metálica, sendo na parte superior e 

MARTINUCCI R$ 269,00 R$ 1.614,00 
ve1iical com tubo quadrado 20x20 e inferior 
tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira 

80 
com borda frontal, com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, revesti-
mento melaminico de baixa pressão e bordas 
com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta em 

_Lv-~ aço ou em l\1DP, com chave e fechamento . 

I ~ \ ' J 

--l 

rs 
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8 5 

9 2 

10 8 

11 4 

v 
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344-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374-49 

CADEIRA MOD SECRETRIA, em espu
ma, base giratória com regulagem de altura. 

Micro Computador - Computador com pro
cessador de dois ou mais núcleos a no míni
mo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 
04 GB ou mais, HD de 500 GB, Drive de 
DVD-RW, Fonte de 250w reais ou superior 
bivolt, Monitor de 14" (mínimo) LED, 
Bivolt, Teclado e Mouse USB. 

Impressora - Tecnologia Laser Monocro
mática, Velocidade de impressão: 18 ppm, 
qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi 
(saída efetiva 1200 dpi), Tamanho suportado: 
A4; AS; A6; BS; cartões postais; envelopes 
(C5, DL, B5) 

Telefone Fax, 110V, Fax Papel Térmico. 

CADEIRAS MONTADA EM 
LONGARlNAS4LUGARES 
Com encosto, estrutura em tubo de 
aço retangular de seção 50x30 
mm, chapa de espessura I ,5 
mm, para sustentação dos as
sentos, Pés com travessas horizon
tais em tubo de aço, alongadas até 
os rodapés, Sapatas de proteção 
dos pés rebitadas na base da estru
tura, pré-tratamento antiferrugino
so. 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGA
RINAS 6 LUGARES, com encosto, Estrutura 
em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação 
dos assentos, pés com travessas horizontais 
em tubo de aço alongadas até os 
rodapés, sapatas de proteção dos pés rebi
tadas na base da estrutura, pré-tratamento 
antiferruginoso. 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E 

MARTIFLEX 

INTEL 
ASROCK 
SEAGATE 

KINGSTON 
AOC 

LITEON 
EVUS 

HARDLINE 

HP 

SHARP 

MARTIFLEX 

CERÂNTOLA 

R$ 157,00 

R$ 
2.698,00 

R$716,00 

R$ 795,00 

R$ 628,00 

R$ 35.074,00 

R$ 3 .580,00 

R$ 1.590,00 

..... v- ..... ~ 
R$ JA(O'o R$ ~o 

/ 

R$ 638,00 

I 
.J 

R$ 2.552,00 

RODIZIOS Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, 
Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 fechado, ~ 
Pintura epóxi com tratamento ant icorrosivo, RENASCER R$ 722,00 R$ 3.610,00 ) 

Pés com y 
ponteiras de boiTacha e rodízios nas laterais, ~ 

~----4-----~T~e~c~id~o~:~L~o~n~a~cr~u~a~·------------------~~-----------r--~~~~~r-~~~-~~ 

K((~ ~148~ 13 1 

14 10 

QUADRO DE AVISO FELTRO 120X100 

LIXEIRA COM PEDAL INOX- 30 
Altura: 70cm 

( 

WMILL 

~OR 
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16 

17 

18 

19 

H44-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374- 49 

Largura: 33cm 
Profundidade: 33cm 

TV 32 POLEGADAS LED HD 

MICRO-ONDAS 23 LITROS. 

MICRO-ONDAS 32 LITROS 

RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, 
Receptor de TV via satélite, Conexões O 1 
x Saída AIV-RCA (Cabo incluso) 01 x 
Entrada RF - antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE 
VIDRO MODELO RVV Equipamento verti
cal, de formato externo e interno retangu
lar, desenvolvido especificamente para 
a guarda científica de VACINAS. 
- Capacidade para armazenamento mínimo de 
120 litros úteis ou 16.000 doses de 5 ml. 
Refrigeração por compressor hennético, 
selado, de baixo consumo de energia, com 
sistema de circulação forçado de ar interno, 
garantindo uma maior homogeneidade na 
temperatura interna. - Degelo automático seco 
com evaporação de condensado sem trabalho 
adicional. - Câmara interna em aço inoxidável 
para longa vida útil e perfeita assepsia. 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em 
aço inoxidável com contra portas em acríl ico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso 
ve1tical. - Isolamento térmico mínimo de 
70 mm nas paredes em poliuretano injeta
do expandido livre de CFC. - Equ ipado com 4 
rodízios especiais com freio na parte frontal 
para fácil travamento. - Painel de comandos e 
controles frontal superior de fácil acesso, com 
sistema microprocessado pelo display em 
LCD, programável de 2°C a 8°C com tempera
tura controlada automaticamente a 4°C por 
solução diatérmica, apresentando s imulta
neamente a visualização das temperaturas 
de momento, máxima e mínima, descrição de 
eventos e nível de carga da bateria 

SAMSUNG 

PANASONIC 

PANASONIC 

CENTURY 

INDREL 

. 
'-...) 

R$ 
1.786,00 

R$ 544,00 

R$ 596,00 

~~18,0~ 

R$ 
19.980,00 

~ 

R$ 1.786,00 

R$ 544,00 

R$ 596,00 

~$218,0~ D 

R$ 19.980,00 

"' ~ 

) 
.) 

0() 
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!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 
fi44-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374-49 

Valor total da proposta: R$ 94.772,00 (noventa e quatro mil setecentos e setenta e dois reais). 

CONTA CORRENTE: 39.129-8 AGÊNCIA: 406-5 BANCO: BRASIL 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 
A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 
O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licita
ção. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. 

Campo Mourão - PR, 24 de março de 2016. 

I. ~-Equipamentos para Escritório 
Ivo da Silva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR r: :i 
CPF: 414.132.969-04 09230568/0001-7? 

L 

S~va - Equipam 
Ec;cnt o- 1 

\~ 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: (44}-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208- CEP 87301-000- Campo Mourão - PR 

E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

ANEXO III 
PROPOSTA 

Proc. Licitatório n. 0 : 016/2016 PREGÃO PRESENCIAL n. 0 : 009/2016. 

EMPRESA: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME 
C.N.P.J. N.0

: 05.060.654/0001-24 
ENDEREÇO: Av: Capitão Indio Bandeira, 620B - Centro- Campo Mourão- PR. 
REPRESENTANTE: WILSON DOS SANTOS 
CPF: 448.248.159-91 I RG 3165472-6 SSP/PR 
CONTA CORRENTE: 16.080-6 - AGÊNCIA: 0406-5 - BANCO: DO BRASIL 

A Empresa acima c itada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatór io 
em epigrafe , que trata da Aquisição de Equipamentos de Informática, Móveis para Escr itório, 
Eletroeletrônicos e outros. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

UNIT R$ 
TOTAL R$ 

01 UN 

02 UN 

03 UN 

04 UN 

15 

02 

01 

04 

ARMA RIO ALTO FECHADO, Armário 
confeccionado em MDP ou Aço, Com 
fechadura, 3 prateleiras 2 portas. 
(Tamanho aprox. 1.58x080x040) 
REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 
Controle independente de 
temperatura, Fonte de Alimentação: 
127V OU 220V. 
FREEZER VERTICAL 218 LITROS 
FROST FREE-
Cestos removíveis, Pés niveladores, 
Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. 
Mesa em "L" e Mesa Atendimento com 
tampo em MDP de 15mm, revestimento 
melaminico, bordas (todo perímetro), 
painel frontal em MDP BP de 15mm 
com revestimento em melaminico de 
baixa pressão, Estrutura metál ica, 
sendo na parte superior e vertical com 
tubo quadrado 20x20 e inferior tubo 
oblongo 29x58 e lateral em madeira 
com borda frontal, com sapatas 
regu láveis, confeccionados em mdp de 
15mm, revestimento melaminico de 
baixa pressão e bordas com f ita de 
PVC de 0,45mm, com gaveta em aço ou 
em MDP, com chave e fechamento, 
(tamanho aprox. 120+ COM+080 + 
GAVETEIRO 2 GAVETAS) 

I NCOFLEX R$ 545,00 R$ 8175,00 

CONSUL R$ 2779,00 R$ 5558,00 

ELECTROLUX R$ 3147,00 R$ 3147,00 

INCOFLEX R$ 476,00 R$ 1904,00 

rr 
/~ 



o5 I UN 

06 UN 

07 UN 

08 UN 

09 / 
/ 

UN 

10 UN 

Av: Capitão Índio Bandeira, 6208- CEP 87301-000- Campo Mourão - PR 
E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 

CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 
Atendimento com tampo em MDP de 
15mm, revestimento melaminico baixa 
pressão, bordas (todo perímetro) em 
perfil de PVC, painel frontal em MDP 
BP de 15mm com revestimento em 
melaminico de baixa pressão. 
Est rutura metálica, sendo na parte 

06 superior e vertical com tubo quadrado INCOFLEX R$ 268,00 
20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 
e lateral em madeira com borda 
frontal , com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, 
revestimento melaminico de baixa 
pressão e bordas com fita de PVC de 
0,45mm, com gaveta em aço ou em 
MDP, com chave e fechamento. 
CADEIRA MOD SECRETRIA, em 

04 espuma, base giratória com regulagem VIANFLEX R$ 151,00 
de altura. 
Micro Computador - Computador com INTEL 
processador de dois ou mais núcleos a ASROCK 
no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. MARKVISIO 

13 
Memória RAM de 04 GB ou mais, HD N 

R$ 2698,00 
de 500GB, Drive de DVD-RW, Fonte SEAGATE 
de 250w reais ou superior bivolt, LG 
Monitor de 14" (mínimo) LED, Bivolt , AOC 
Teclado e Mouse USB. VINIK 
Impressora- Tecnologia Laser 
Monocromática, Velocidade de 
impressão: 18 ppm, qualidade de 

05 impressão: Até 600 x 600 x 2dpi HP R$ 719,00 
(saída efetiva 1200 dpi), Tamanho 
suportado: A4; A5; A6; B5; cartões 
postais; envelopes (C5, DL, B5) 
Telefone Fax, 110V, Fax Papel 

02 
Térmico. 

PANASONIC R$ 790,00 

CADEIRAS MONTADA EM 
LONGARINAS 4 LUGARES Com 
encosto, estrutura em tubo de aço 
retangular de seção 50x30 mm, chapa 

08 de espessura 1,5 mm, para sustentação VIANFLEX R$ 440,00 
dos assentos, Pés com travessas 
horizontais em tubo de aço, alongadas \\;- ft até os rodapés , Sapatas de proteção 
dos pés rebitadas na base da ' 

I ~ , 

J2p 

R$ 1608,00 

R$ 604,00 

R$ 
35074,00 

R$ 3595,00 

R$ 1580,00 

t\ ~ 
R$ 3520,00 

/ 

/\ 

f< 
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12 UN 

13 UN 

14 UN 

/"" 

15 ........ ,..UN 
16 ....... UN 
17 UN 

18 UN 

19 UN 

~~<2~é>~~I 
Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: (44)-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208 - CEP 87301-000 - Campo Mourão- PR 

E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

estrutura, pré-tratamento 
ant ifer ruginoso. 

CA DEIRAS ISO MONTADA EM 
LONGARI NAS 6 LUGARES, com 
encosto, Estrutura em tubo de aço 
retangular de seção 50x30 mm, chapa 
de espessura 1,5 mm, para sustentação 

04 dos assentos, pés com t r avessas FRISOKAR R$ 636,00 
horizontais em tubo de aço alongadas 
até os rodapés, sapatas de proteção 
dos pés rebitadas na base da 
estrutura, pré-tratamento 
antiferruginoso. 
BI OMBO TRIPLO PINTADO COM 
PANO E RODIZIOS Estrutura em 
t ubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 

05 
1,90 aberto e 0,60 fechado , Pintura 

N/ C N/ C 
epóxi com tratamento anticorrosivo, 
Pés com ponteiras de borracha e 
rodízios nas laterais, Tecido: Lona 
crua. 

01 
QUADRO DE AVISO FELTRO 

N/ C N/ C 
120X100 
LIXEIRA COM PEDAL INOX - 30 

10 Altura 70,00 CM Largura 33,00 CM MOR R$ 390,00 
Profundidade 33,00 CM 

01 TV 32 POLEGADAS LED HD AOC R$ 1784,00 

01 MICRO-ONDAS 23 LITROS. LG R$ 540,00 

01 MICRO-ONDAS 32 LITROS PANASONIC R$ 598,00 

RECEPTOR DE ANTENA 
PARABOLICA, Receptor de TV via 

01 satélite , Conexões 01 x Saída A/V- BEDIN SAT R$ 214,00 
RCA (Cabo incluso) 01 x Entrada RF-
antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA 
DE VIDRO MODELO RVV \ v Equipamento vertical, de formato 
externo e inter no retangu lar , 
desenvolvido especificamente para a 

REFRIMED 
01 guarda científica de VACINAS. 

INDREL 
R$ 19970,00 

- Capacidade para armazenamento 
mínimo de 120 litros úteis ou 16.000 
doses de 5 ml. 

~ -- Refrigeração por compressor / [\ hermético , se lado, de baixo consumo 

l 

R$ 2544,00 

N/ C 

N/ C 

R$ 3900,00 

R$ 1784,00 
R$ 540,00 
R$ 598,00 

R$ 214,00 

i""' 

~ 
('\ 

R$ 
19970,00 

d 
' ~ - / ' I 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: {44}-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208- CEP 87301-000- Campo Mourão- PR 

E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

de energia, com sistema de circulação 

forçado de ar interno, garantindo uma 
maior homogeneidade na temperatura 

interna. 

- Degelo automático seco com 

evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. 

- Câmara interna em aço inoxidável 

para longa vida útil e perfeita 

assepsia. 

- Duas gavetas deslizantes fabricadas 
em aço inoxidável com contra portas 

em acrílico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por 
acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 

mm nas paredes em poliuretano 

injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especiais 

com freio na parte frontal para fácil 

travamento. 
- Painel de comandos e controles 
frontal superior de fácil acesso, com 

sistema microprocessado pelo display 

em LCD, programável de 2°C a 8°C com 
temperatura controlada 
automaticamente a 4°C por solução 

diatérmica, apresentando 

simultaneamente a visualização das 
temperaturas de momento, máxima e 
mínima, descrição de eventos e nível 

de carga da bateria. 

TOTAL 
R$ 

94.315,00 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, confor e 
--....... 

edital de licitação. ~ 

~ 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: {44}-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208 - CEP 87301-000 - Campo Mourão- PR 

E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 
supracitada licitação. 

Campo Mourão, 24 de Março de 2016. 

r05060654/0001-241 

M2W Comércio Importação e 
Exportação Ltda. - ME 

AV. CAP. íNDIO BANDEIRA. 620-B 
CENTRO - CEP 87301-000 

CAMPO MOURÃO- PR .J 

Wilson os Santos 
CPF: 448.248.159-91 RG 3165472-6 SSP/PR 



14/03/2016 

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

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

Nome: I. SILVA-EQU IPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federat ivo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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>. 

Cert idão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751. de 02/ 10/2014. 
Er1it ida às ~ 5.33:54 do dia 04/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
'Jálida até 31.108/2016. 
Código de controle da certidão: 2C67.6023.918D.0804 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

1/1 



16/03/2016 https:/lwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/C rf/C r f/F geC FSimpri mi rPapel.asp?VAR PessoaM atriz= 14812262& VAR Pessoa= 14812262&V.A ~...,..,~~ 

C.~IX~.; :.CONO~.·l c..c., FECE R.O:..L 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0923056810001-73 

' Razão Social: I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO ME 
Endereço: RUA PREF DEVETE DE P XAVIER 1348 FUNDOS I CENTRO I CAM PO 

MOURAO I PR I 87302-190 

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 ejou encargos dev idos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 16/03/2016 a 14/04/2016 · 

Certificação Número: 2016031609370377987695 

Informação obtida em 16/03/2016, às 09:37:03. 

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

·'"' 



11 • PARANÁ 
GOV(RNO 00 ESTI\00 

Stcmm• oe ~ettno• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014085384-63 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.230.568/0001-73 
Nome: I SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

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

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

Página roer 

Válida até 13/04/2016 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via tntemet Publica (1511212015 0&:18:38) 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N .P.J.: 09.230.568/0001-73 

Código: 1106538 
Contribuinte: I. SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - ME 

Endereço: AV MANOEL MENDES CAMARGO, 1071 -FUNDOS 

Bairro: 

Cidade: 
Estado: 

CEP: 

CENTRO 
CAMPO MOURAO 

PR 
87302190 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIV ERSOS 

N° 3319 /2016 

Cemfico, para os devidos f1ns que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Mun1cípais, 
inscritos ou não em D fvida Ativa. err1 nome do contribuinte acima c1tado até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda 1.1unicipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO . 

. A ac.e;tnç ão da presente certidão está c oncJ 1c 10nacJéJ a ve11flc ação de sua va l1 uacle 11a 1nternet no 
·endertço \\'WW campornourao.p1 .gov br (Servtços-Onl ine) 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Va lidade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 09/03/2016 às 16:46:30 



. ',: - -· 
'•' ! 

CERTIDÃO NEGATI VA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : I . SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 09 . 230.568/000 1-73 
Ce rtidão n° : 206410051/2015 
Expedição : 14/12/20 15, às 17:28:52 
Va l i dade: 10/06/2016 - 180 (cento e oitenta) d ias , contados da data 
de s ua e xpedição. 

Certifica- se que I . SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n° 0 9 . 2 3 0 .5 68/0001 - 73, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Deved6res Trabalhistas. 
Ce rtidão emi tida com base no a r t. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Res ol ução Admin i strativa n~ 1 470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 201 1 . 
Os dados co nstantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr i bunais do Traba l ho e estão atu alizados até 2 (dois) dias 
a n teriores à data da sua e xped i çã o . 
No caso de pessoa jurídica, a Cert idão a t esta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou f i liais. 
A aceitação dest a certidã o co n d i c i ona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I nter n e t (h ttp://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitame nte. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedo r e s Trabalhistas constam os dados 
ne ce s sá r ios à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nad implente s perante a J ustiça do Trabalho quanto às obrigações 
e s tabelec i das em sentença condenatória trans i tada em julgado ou em 
ac ordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
r e co lhi mentos pr e videnc i á ri os, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a r e colhimentos dete r minados e m lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados pera nte o Ministério 
Tr a b a lho ou Comissão de Conc iliação Prévia. 

...... \jV 

Púb~ do 

~ 



VJIVLJL.U IO Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

~ ... ~ Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

~À~ ... REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

- . 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

' 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANT~ DE INSCRIÇÃO E DE j DATADEABERTURA 

09.230.568/0001 -73 22/11/2007 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MAQSOL 

CóDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÚMICAS SECUNDÁRIAS 

47.51 -2-01 -Comérc io varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61 -0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.73-3-00- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
47.51 -2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
95.11 -8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
. R PREF. DEVETE DE P. XAVIER I l NÜMERO 

1348 J I COMPLEMENTO 
FUNDOS 

I CEP 
. 87.302-190 I 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO I I MUNICÍPIO 
. CAMPO MOURAO I ~~~ 

i ENDEREÇO ELETRÚNICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 3523-5862 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

"'"'"'"""' 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
22/11/2007 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~!:~~::o ESPECIAL I 
I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

,. ........ 

62 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 03/02/2016 às 09:16:33 (data e hora de Brasília). 

: Consulta QSA I Capital Social 
·- -·· 

Voltar 

\ Página1/~ 

\ "' http://Www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 
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~-r~·· MINISTÉRIO DA FAZENDA i}·--~ ~Ç~~ Secretaria da Receita Federal do Brasil 
~~~ Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ·ME 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 00:38:47 do dia 17/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/07/2016. 
Código de controle da certidão: BAF2.5E32.D66A.96FA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

}~ 
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21/0312016 https://www.sifge.caixa.gov.br /Empresa/C rf/C rf/FgeC F Sim prim 1rPapel.asp?VARPessoaM atriz= 11495994& V AR Pessoa= 114959 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 05060654I0001-24 

Razão Social: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME 

Nome Fantasia:MAQMOVEIS 

Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 620 B I CENTRO I CAMPO 
MOURAO I PR I 87301-000 

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 Certi ficado não servi rá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 21/03/2016 a 19/04/2016 

Certificação Número: 2016032110391342918061 

Informação obtida em 21/ 03/2016, às 10:39 :13. 

A utilização deste Certificado para os f i ns previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

i /( 
https ://www.s~f~.caixa.~v<~:!~~eCrf/Crf/FgcCFSimprimirPapel.asp?VARPcssoaMatriz=11495994&VARPessoa=11495994&VARUf:PR&V~ Inscr . .. 
·- .fÁ ~ 

·-- <../ 
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GOVE~NO DO EST/100 
StcrttiM!Iaflt•nde 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014209251 -61 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.060.654/0001-24 
Nome: M2W COMERCIO , IMPORTACAO E EXPORTACAO 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 contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Págma 1 de 1 

Válida até 20/05/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

Em•tKio via Internet Publ•ca (2110112016 1612 41) 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.060.654/0001 -24 
Código: 350389 
Contribuinte: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA - ME 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 620-B 
Bairro: CENTRO 
Cidade : CAMPO MOURAO 

Estado: 

CEP: 

PR 

87301000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 1 

N° 2669 /2016 

Ce11ifico para os devidos fins. que INEXISTE rvl DÉBITOS referentes a Tributos r,-lunicipais 
insuitos ou não em Dívida Ativa ern norne do contribuinte acima citado até a p1·esente data 

co 

Rese1-va-se o direito da Fazenda f·/lunicipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da p1·esente ce1iidão esta condicionada a verific.a,;ao de sua v·alidade na internet no 
endereço· w wvv campomourao pr gov.br (Se1viços-Online) 

Observação: Esta ce11idâo é va lida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 26/02/2016 às 15:19:59 

...., I r , 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHI STAS 

Nome : M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 05.060 . 654/0001 - 24 
Cer t i dão no : 11854124/2016 
Expedição : 17/01/2016, às 00 : 05:34 
Val idade : 13/07/2016 - 180 (cen to e oitenta) dias, contados da data 
de sua e xpedição. 

Certifica- se que M2 W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (MATRIZ 

E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o n o 05.060 . 654/0001-24 , NÃO 

CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Ce rtidão e mitida com base no art. 64 2-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de j ulho de 2011, e 
na Resolução Admi nistrativa no 1470/2011 do Tribuna l Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de r e sponsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurí dica, 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 
au t entic i dade no porta l do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n t ernet (http : I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessár i os à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl e ntes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
reco l himentos 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 
Traba l ho ou Comi ssão de Conciliação Prévia. 

•I 



01/12/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

~~ 
~ Recerta Federc1l 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

-----------
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

05.060.654/0001 -24 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

M2W COMERCIO IMPORT ACAO E EXPORT ACAO L TOA - ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOMC DE FANTASIA) 

MAQMOVEIS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

47 .89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

17/05/2002 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
33 .19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
47.61 -0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrôn icos e equipamentos de telefon ia e comunicação 
95.11 -8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
47.51 -2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

LOGRADOURO 

AV CAP INDIO BANDEIRA 

CEP 
87.301-000 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÀVEL (EFR) 

NUMERO 

620-8 

MUNICÍPIO 

COMPLEMENTO 

CAMPO MOURAO 

TELEFONC 

(44) 5234-192 

7 
UF 
PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/04/2003 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SI rUAÇÃO ESPECIAL 
11'11'tlr'llr!lr11''lilr'!lr 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014 
COMJ 

Emitido no dia 01/12/2015 às 17:47:56 (data e hora de Brasília). 

I 
Página\1111 

~~~~.?.;;A.c.:(~~ 
http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 1/2 



Er. Pr.f.SA 

Agência 406-5 
Conta corrente 16080-6 M2W COM IMP EXP L TOA ME 

Data 23/03/2016 Valor R$ 654.00 D 
Importe referente a Pagamento de Título, GABRIELA 
PINHO EIRELI - EPP, agência de origem 0406, 
documento 32.301 , lote 00406, lançado a débito em sua 
conta corrente, na data acima. 
(Seiscentos e cinqüenta e quatro reais) 

* Este aviso de lançamento não é válido como 
comprovante da operação e demonstra apenas que 
houve um lançamento em conta corrente. 

~-
23/03/2016 16:13 

Documento emitido por: WILSON DOS SANTOS em 23/03/2016 16:13:04 



·~ A CODO RASIL 

JW COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TOA· ME 

PROPOSTA BNDES 

31/01/2016 A 01/03/2016 

00.005.060.654/0001 24 
WILSON DOS SANTOS 

BNDES VIS_A DISTRIBU!.CAO 

Limite global da empresa 
Llm1te do Centro de Custo 

L\m1te d~_Po~~dor 

I • 

I 30 d1as 
60 d1as 
90 d1as 
120 d1as 
150 d1as 
180 d1as 
21 O d1as 
240 d1as 
270 d1as 
300 dias 
330 d1as 
360 d1as 

... 350 d1as 

Protecao Ouro - SUSEP 
, 5414.004663/2004-41 

Oesp-- - • 

1 527,50 

0.00 

3. 900,00 
80.000,00 

60.00•),00 

NO BRASIL ·R$ 
Pagamento 
Compras a v1 sta 
Compras parceladas 
Saques 

Cred1to Rotativo 
Cred1to Parcelado 
Taxa Permanenc1a 
Multa 

Ou1tacao ante:c1pada ot- saques 
Anuidades 
Descontos de anuidades 
Protecao Ouro 
AJuste vanacao camb1al conta anter1or 
Mllltas 
EncargoslT antas 
Outros cred1tos/deb1tos/Pagamento de contas 
Total no Brasil -R$ 

No Exterior- US$ 
Compras 
Saques 
Tanfas sobre s<~queslcompras 
Outros Creo1tos 'Debito~ 
Total no Exrenor- US$ 

1 527,50 1 527.50 

G OC 4,0990 '"n 01 03.:2016 0,00 

001-9 

15,25~. 449,15 ·> 

1,32< ,I 17 .04~. 
14 05'·,: 384,33~. 

2 co Jtl 

1 527 50 

1.527,50 

15.25~~ 

1,32'd 

14,05'1'~ 
2.00"'> 

... 
449,1 5 ~·, 

17,04.,. 

384.33'-o 

1 527 ,50 

1.527,50 

Pagame ' o mtr.uno- S 

1,!)2/ ,50 

-~r---------~-----1 • 

--~----
M2W COMERC: :O IMP'JRTACAO E I"XPOR ... A.CAO L TDA ·Me · CNPJ -00.005.060 65-110001 2'1 · WILSON O 
AV C'-F' ltlOóO BANOE IRA 620.8 · ·CENTRO ·87301.{)()() ·CAMPO MOURAO • PR 

''I 'I 

64213280 --- - - ,- ___ c_f_ 
Bonco do BraSil S A. CNP J n• 00 000 .;(.()100001 91 

4700-7 31027-91-10-9 
.. .. . .. .. .. . ......... - -

·~DOBRASil 001-9 - -·--- ----· ---
• ... I lj 

PagQve~m qunl~er .!J ... ª-.n.co ~te o ve 

. 01 03.2016 
l 

_j_ __ 
I 

66 

16/')312016 

I~ (jl •J3 2016 

o 

O valor mformado no campo Valor Documento correspt ·:c:•: ao Valor· otat desta F3tura :onsulte 
na Fatura lambem as opções de Pagamento M1mrno r; e>2rcela:nen1.o e efebJe o poga'nentc do 
valor deseJ<ldo com este mesmo boleto Coosul:;:: la:T:D<>Ir, .m~ \'tw-.V bb com bt n0s .::lixas 
eletron1cos. ou ligue para 0800-979.0909 

M2W COMERCIO IMPORTACAO 'e EXPORTACAO L i DA. r.,r. 
WILSON DOS SANl OS 
AV CAP INOIO BANDEIRA 620.8. ·CENTRO 
87301·000 ·CAMPO MOURAO- PR 

1.527._50 

' ,, 
16/03/2016 

4700-7 31027-9.1::10=.9 ... 

642j3260_ 

----- -;;1:._~ 

____ 1_ ---------
1\ - ... - -- -

FATURA DEBITADA Er~ CC'NTA CORRE!I!TE ... NAO RECEBE 

-= = 
= 



UfAOOCINL 

CASADO 

·- . jsm:r.::.. LUZ!A PEREIRA GARP.LUZ 

ln:!!tT~X~ 1 

~ESP 
Cl'f'-

043 . 718.839-33 I -.60~ 345-o 
C..t.U.HeiD•o.>ACA I -··~~,..-.. - •• - .. - ... - ... --------1-----------l ____ J_ _________ __._! 

PUA ~rS~ 

J.;RDIM LA? ?ARANA 87305-350 
.........:lh:l 
CAMPO MOUR1>.0 

declara. sob as penas da le1. n~o estar imped1do de exercer atív1dade empresaria 
empresário e requer à Junta Comerc•al do Parana: 
COI"'tGGCOATO 

080 lNSCRIÇM 

F. P. GARP.LUZ - ME 

RJA S.:l.N':'OS OU!·:Otl'!' 

1
1"-MOICtS.UttO 

Ji-.d.'!t-1 JvANA c· AF.C 

100 . 000,00 CEM M:L REA!S 
O€:t'-"" Ao CO QloiCTO 

4761-0/03 

n61-0/0l 
162t-9 n 
1613- 0/01 
47 41-5/00 
.;742-3/00 

COK::RCIO VAR.EJ!S'!'A DF. PAPELARI.~, LIVRARIA, PRODUTOS GRAFICOS DE. TODOS 
'l'lPOS, CONF:.CÇ;..o DE BANNE?S, FAIXAS E CONF'ECÇOES DE CA.'11SETAS, COMERCIO 
OE: 'l'!~:TAS H~OS::LIARI!>.S, !·:.;:-::B:JI.!S ELETP.ICOS, CO!·ERCIO VAREJISTA DE 
ARTiGOS DE .:.Pl1ARINHOS E:·! GE:R.;L E AR'!'IGOS P.;K,:l.. ?RESE!.TES INCLUINDO- SE 
E!1Bi,iJ\GE!IS, NA~Ei\IA!': DE !..I~PEZA, HIGIENE, LOUç.c..s, PRODUTOS METALfJRG!COS 
DE USO M~2T:COS, OU':'?.OS P!'l.01JU'!'OS !:'0 GENt:RO E COMERCIO VAREJISTA Dt: 
u·:- :L !DADES C:'>!·:ES'!'!Çf,S,CO~ERCIO VARSJISTA DE !!:.F.RAGENS E FERRPJ1EN'!'AS, 
COI1Ei<CIO VAREJISTA DE: !-IOVEIS E:-1 GERr\L, t-';.1\QU!NAS, E:QU!PA!1ENTOS E MATER- hTS 
DE !.lFOtu~_;:-ICil, E!..t:'!'~O-ELETRC>NICOS, CO~lERCIO VAREJISTA ESPECIA::.IZADO .1E 
ELE'!'ROOO~ESTiCOS !:. E.QUIPJI.MEN':OS DE AU!EO E 'JIDEO, 0:763601 aRINQUEOOS E 

HV\'lPOCC INSCSW"'..AO•.:>Ch"J 

0/.29~.558/0001;~ 
'~"Uk(tft4/o, ot stOC ou O( '".IAl ()( OIJTitA. .... 
hOII!-

CARTa. RIO AZEVE' 00 BASTOS ,. OFICIO DE REGIS1RO CML DAS PEsso•s N•nuws ;.~ 
~ E TABELIONATO DE NOTAS. -Código CNJ 06.170-ll ~ 

.. ,..,....~,._,_ t•.S·IMI:;. ·~-~~~.11~-!~t ......... ·ltt. áli~U.")I·fll A.~~ ~.k 
I r-:- Autent1cacao D1a1tal -r; 
[ , .... .....;,. o. ecordO cem 01 ert;gos 1•. 3• e 7- inc. V&-. 4t e 52 da Leil'eOcral .8.9351199' • Art. 61nc. XII ~:.., 

da Lei ess.dual 8.72112008 aYienbCO a presen\6 trnaoem d~gtta.Rzada, repfOduçao f\el ~t.., 
do óoo.lmentc apresentado • oonlerido ne110 aiO. O referido é vordade. Dou f4 ::I .... 

Cód. Autenticação: 384321 08151114470629-1· Data: 21/08/2015 11 :14:~1 
Selo Dlgilal de Fiscaliza~ão Tipo Norm~l C: ABY64665·XUK7; ::: 

Valor Tolal do Ato: 2 99. . . . 1~ 
Confira os dados do ato em: https~ selodiQI!al.tjpb.Jus.br : •. 

Bel. \/tlbef Mirandl Cavak.arltl ;. .. "' 
'Tllulat a .: 



CASADO 

IA LUZIA PEREIRA GARALUZ 

' -7 . 604 . 3~5-0 SESP 043.778.839-33 

_. .. 

RvA MISS YOLhNDA 

lJ\R ?ARA. 'A 

declara, sob as penas da l.:1, njo estar imped1do de exercer atividade empresária, que nao possui outro registro de 
empresário e requer â Junta Comercial do Para na: 

----------------rt~õOO~~TIX~~~~Nroo~------------------~ 
I~SCRIÇAO E'OPJ-A.AÇAO 

l VIitnO 00~0 

f.?. GF-.RA:..UZ. - !~E 

·•vt..,•c.l 

Rt. , S.-'\t'TOS DLIMONT 

!L 

~·!.'-'.'!E R:!J\.:!S ?E;D;..GO,..ICOS, 4530703 CO:-IERC I O V;..REJTS':'r DE PEÇ.r:.s E ACC:SSORIOS 
!KNOS PAAA VS!CULOS AU'rOMOTORE:S, .n32600 CCt1Eil.CIO VAR2JISTA DE 
L!JPF:iF~CANTES PJ\.Rr\ USO AU'!'Ot·lOTIVO E PARA OUTROS USOS,175l202 RECARG~. E 
RE~ANUFATURJ\ DE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMA':'!CA, 
~744099 CvMERC:O VrlREJ:STA úE MATERIA!S DE SONSTRUÇP.O CIVIL, 4763602 

RC~O '.'f,REJISTfl DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 46~2702 COto!ERCIO ATACADISTA 
DE ROUF-!\" E ACESSOR"!OS ?ARA USO PROf!SS:ONr.L E DE SEGURANÇA DO TR.Z::. 

·1754 - 7/01 EE':, 4773300 CO~EP.C:!:O VAREJ!STA DE MO'I!EIS , EQUIPAMENTOS MEDICOS 
4751-2/0l ODONTICOS E OR'i'O?ED:C~S, 477250C COHE?.CIO VAREJISTA 

172S699 COMEFC:O VARE.JIS'!'Il, DE ?RODU':'OS ALH-:ENT!C!OS 

CARTÓRIO AZEVÊOO BASTOS ,. OfiCIO DE REG·STRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS~-· 
~''"t:i:t!" wu E TABELIONATO DE NOTAS- Código CHJ 06.870.0 :-,.._ ....... ~,.__,!!~ .,.,._...!!,:.C!.,!iiUW.~-:!.,...~~-r,. JSl!~!'-5ol~~-r.u:~_u•sw ~~:' 

AuTeiiticacão Diaitar :·; 
De eco«1o com 01 ertigot 1•, 31 e T-Ine. V e•, •1 e 52 da Leil'edenJJ 8.93~1 gg.& • M. &Inc. XII ~·; 

dli lei Estldual 8.7211200& ~ntico 1 presente imagem digit:ahzaóa, repn)duçào r.- . •. 
do doc:umet~to apres:ei'Udo • confet'tdo nestfl iiO. O referido 6 ver<!ade. Dou fé ::::. 

Cód. Autenticação: 38432108151114470629·2· Data: 21/08/2015 11 :14:~1 
Selo Digital de Fiscaliz~ão Tipo Nor~al C: ABY84664-50ZE; : :• 

Valor Total do Alo: 2 99 . . . . ~~ 
Confira os dados do ato em: https~ selodiQital.tJpb.Jus.br ~.' 

a.. Vtlber ~ ca~• ~ 
~ . 



CASADO 

PARCIAL 

LUZIA PEREIRA GARALUZ 

I .......... OJ 

SESP 043.778.839-33 

M (\.OOAAOOVRO -IUI, ev. do.) N\JUOIO 

YOLMDA PEREIRP. 
~~'? I QlSt1'fTO 

JARDIM LAR PARANA 87305-350 

F . P. GARALOZ - ME 

RUA SANTOS DUMONT 

CIO Vil.REJISTA DE PAPELARIA, LlVRARlA, PRODUTOS GRAFICOS DE 
, COM' SCÇAO DE BANNERS, FAIXAS E CONFECÇOES DE CAMISETAS, COMERCIO 

TINTAS UIOBILIARIAS , MATERIAIS ELETRICOS, COt·1ERCIO VAREJISTA DE 
DE A..~MARINHOS EM GERAL E ARTIGOS PARA PRESENTES INCLUINDO-SE 

EMBALAGE}·s 

t"'\ CARTÓRIO AZEV~Q,Q,~.~âT,~~ ,. o;~~gfL~o'lf..~gr0~ow~•\~•UJ;.sg,!J :S~RJ"'s? 
~~ t.....,.!f:U':eP\.,_t•AS~..!.-~·»~~~~~1i~·!~ftW~!,:ltl: !W~!W)l·f~tll4.MU ~ 
f Autentrcacao Drartal t) 
I Oe acordo com os arligos 11. 3° e rt inc. V a•. •1 e 52 da Lei1!'cderai8.93511SI94 • Art. 6 Inc. XII .... 

O. lei E.sUKhal &.721f2008 ~utendco a prewnte imagem digi!ali:.acia, teproô.lçto fiel ~;· 
do doo.meoiO apresentado e OOf'lf.OOO nes&o 810. O rei~ • verdade. Dou'' ·~ 

Cód. Autentlcacão: 38432108151114470629-3· Data: 21/08/2015 11 :14:~1 
,..- Selo Digital de Flscalizacão Tipo Norm~ l C: ABY84663-Q4KB; _ -~ 

Valor Total do Ato: 2 99 :·, 
Confira os dados do ato em: https~ selodigitai.IJ'pb.J'us.br ''; u. v Mirlndl cavek:ani ~ ~. 

Ti'dar ~ ~~ 



GARALUZ 

CASADO 

M C0~1UNHAO PARCIAL 
,, .. ,., 
SONIA LUZIA PEREIRA GJ\RALUZ 

AASCIOOfW tcbU .. ..a~Mol 
13-04 - 1985 

(l.OGAAOOURO - rw n', li~:.. I 

7.604.3'15-0 

YOLANDA PEREIRA 

JARDlN LAR PARANA 

MOUR.l\0 

cPf' !rwMrto) 

SESP 043.778.639-33 

IMIU!O 

c c• 

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 Parana: 

COOoGO 00 ATO 

002 
OESCI'oÇI.O DO ,I. TO 

ALTERAÇAO 021 ALT8RAÇAO DE DADOS 
cOotoo oo t\'EUJO OE SCAIC"'Q 00 EVWTO COOIGODOtVEtiTO Ott;CRIÇAOOO(VE.tiTO 

F.P. GARALUZ - ME 

DUMONT 

CENTRO 

MOURÃO 

100. 000 , 00 CEN MIL REAIS 
OE'-Cftf(AO CO QO..;[TO 

P<IS 

BRAS!!.. 

MATERIAIS PEDAGOGICOS, 4530703 COMERCIO VAREJ-STA DE PEÇAS F. 

--47 55- 5/ 02 
4759-8/ 99 
4744-0 / 01 
4754 - 7/01 
47 51 - 2/01 
4753-9/ 00 

NOVOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES, 4732600 COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES PARA USO AUTOMOTlVO E PARA OUTROS USOS,4751202 RECARGA 
REHJI.NUFATURA DB CARTUCHOS E fONNER PARA EQUIPAMENTOS DE Il~FORMATICA, 
4744099 COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL, 4763602 
C0!1ERCIO vAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4642702 CO!'!ERCIO ATACADI STA 
DE ROUPAS E .".CESSORIOS P RA USO ?ROfiSSiOHAL E DE !";EC:URANCA C:O TRAB/'LI-!0 
EPI, 4773300 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS MED'COS 
ODO~~ICOS E ORTOPEDICOS 1772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, 
4729699 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL . 

OATA OE INCIO OAI ~TMOAOES TR.UI:F(Itt'CiAot :.€0&: OUQ( Fll.JJI DE OUlfltA LF 
f':A.Eit~(if101' 

31- 03 - 2005 07.299.556/0001-69 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS ,. OFiciO DE REGISTRO CML DAS PESSOAS NATURJ.IS õ. 
ll!J:htt4U!SI)ll E TABELIONATO DE NOTAS - Codlgo CHJ OU!~ = ' 

.._,..._.;ee-h..al"'·lbmDM~·.bM~·CE'SI!)I...:.(J)' .. ~JO:t--· flt r1l)l:.~·F11. tu~ru.S&A :Z"\ 
- - AüTentiCã- ão Di- ital - -·- ---- ~\i 

O. aOOido com OllliÜgos 1', 3' • ~Inc. V 8', •Te 52 da Lal9ederai8.93 Sf19!W e Alt. S lne. XII : .~ 
da l ei Esl8dual&.n 11200B IUtentico a pres.en1o imagM'I digltalluda, rel)t'Oduç:Ao fiO! !' •: 

do dao.lmfn!O apo~Sontldo • c:orten:to ntllt 110. O rolerklo 6 VOtdiCie. Dou'' .., •;, 
Cód. Autentica ão: 38432108151114470629-4· Data: 21/08/2015 11:14:41 

Selo Digital de Fit~~~~af;1~11JgoA~~'W.!I'Fét'BY84662-NSG5; t;~ 
Confira os dados do ato em: https:/Tselodigital.tjpb.jus.br : ~ 

Bel. V tbt M.fandl Cê'tlk:ani ~ '"' 
~ ·~ 



REGVJ~ J;:. BE'S t~,. .- ~;), 

COMUI~HAO P'<RCIA.L 

;,.,At 
SONIA LUZIA PEREIRA GAAALUZ 

""SCIOOEV(O.UOOI\OWI! .. t\lOI C.GI: ;:,..., Q>r(IUNO) 

h1~3~~M4~11~9~~~~~~~~~=-~~~~~----------~~~~--sE~·-p--------------~----L~--3-.7-7B_._a3_&_·3_3----------~ 
at/Af\'CfP.\00 PQA (fc_.(f'!\,8 eM Ol"' ... .,:,,.aç.k ~- :I' 

J C.N >CIUADO 1-.A 1.0G'U.tY'J1.'10..., ,... ,,, ) 

RUA MISS YOLAIIJDA PEREIRA 

LtL,."""!CIPCI 

CA.r.•PO MOURAO 

BNPr. :> { ::;,.~T"'""O 
JAROII.I LAR PAAANA 

Cc 

873Cf>31i0 

I declsrs, sob as penas da lei, não t~lar .mpedtdo db exercer at•vtdade empresa ria ,l'qllle não possui outro regtstro de emp•~sario, e 
requer à Jur.ta Comercial do Estado co Paramt 
~~o OéSCRJC 00 .<TO E\fft-11~ C':SC!'<!Ç;.OOQê\lt'•IO 
()()2 ALTERACAO 021 •L TERACAO Oi: OA!>O~ tEf.CETO NOMêõ EMPRESA;<!IAL) 

I()I.4E E.\I>A:sA.RIIo.l 

F. P. GARALUZ · ME 

RUA 

l -

4781003 

<:76 11)01 
18229t>ll 
1813001 
4 74~500 

4747.300 
<:755502 
.;7~9899 

(CONTINUA) 

C0~1ERCIO VAREJIST 1-. DE PAPELARIA. LIVRARIA, PRODuTOS GRAFICOS OE TODOS OS TIPOS, CONFEC~.)E::> DE 
BANNERS. FAIXAS E CONFECÇÕES DE CAMISETAS cm.1cRCIO OE TINTAS iM091LIARIAS, MATF.RIAIS ElETRICOS. 
COMÉRCIO VAREJIS 1 A DE ARTIGOS DE ARMARINHOS EM GERAL E ARTIGOS CJ E PRESE'· Tf=S INCLUINDO-SE 
EMBALAGENS IJATERIAtS OE Ll'.I?EZA. HIGIENE. LOUÇAS PRODUTOS 1-.IETA~úRGICOS r,E USO DOMiÕSTICOS, 
OUTROS PRODUTOS DO GCNERO E COMERCIO VAREJIST' O!' UTUOADES DOIJÊSTICAS. COMERCIO VARl'JISTA. DE 
FERRAGENS, FERRA1.1E"'TAS, COMÊRCIO VAREJISTA Dê MÓVEIS EM GERAL, MAQUINAS. EQUIPAMENTOS, E 
MATERIAIS DE 11\~0R'.IÀTICA;ELE TRO ELE TROr-ICOS CO'li:RCIO VARE JISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETROCOMES-ICOS::. : OUIPAMEI'\TO$ De ~.i...DIO E Vli::EO, BRINQUEOOS t MATERIAIS PEDAGÓGICOS, CC ... tRCIO 
VAREJISTA DE PEÇAS E IICESSCRIOS NOVOS PARA VEICULO$ AUTOMOTORES COMéRCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFICANTES PJl.'<A USO AUTOII.OTIVO E PARA OUTROS USOS, RECARG" E:. REt.lANUFA-uRA DE CARTUCHOS E 
TONNER PARA EOUIPA\IENTOS DE INFORMATICA, COM~RCIO VAREJISTA DE '.-IATERIAIS DE CO:--!STi<u_;l.O CIVIL 
Cm)ERCIO VAREJtS~A iJE ARTIGOS ESPOR"riVOS CO\ITINUA NA PKÚXI~A PÁGiNA) 

CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS ,. oFic•o DE REGISTRo c. ML DAs Pesso•s NA ruRAis r.·. 
~W E TABELIONATO DE NOTAS- Código CNJ 06.810.0 ;. I ----------------------------• _......_=,._n45 . ..,_0olt.'*·ilrlf,._,.·C9· :J.i .. .,,.__...........,._..~~~l.IUW.s.&l·'ü U~"-~i I• 

-I_-- -~Aütentiêãcão Diãitãr - -- - -· :'~ 
~~ Deectlf'OocomOi af\igos 1•, 3•e7" ine. va-.•1 e 5:2 da l et 'l!edelal8.93511994 e M. 61nc. XII ir: 

dli Lei Es~Mtual 8.72112008 aulentk:a • presente magem <ftgi\a\iuda, rcPfO(Suçéo r~ .. •., 
do documento apreson~.a~do • oonfet1do nes1o ato. O rorerldo 6 v<lrdaoe. Doure .. ~:. 

Cód. Autentlcacão: 38432108151114470629·5· Data: 21/08/2015 11:14:..:1 
Selo Digi tal de Fiscalizafao Tjfco Norm~l C~ ABY84661-4UHQ; ~f~ 
Confira os dado~ad~' at~1~mftfll~:s5fs~loa i gital.tjpb.jus.br ~~ 

Bel, V lbe itWIÔI Caveleilnlt ~ "' 
~r -~ 



LlJZIA P~REIRA GARALUZ 

.o. e 

476100~ 

, COMERCIO ATACADIS 1,\ OE ROJPAS E ACESSCRIOS PARA USO I"ROFISSION.AL E DE SEGU:tA~ÇA 00 TRAtlkt.."'iO 
EPI,COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS. CQUIPAMENTOS MEDICOS. 0001\ TICOS E ORTOP~OlCOS COMIÕ RCIO 
VAREJISTA DE COSMETICOS, COMERCIO VARE..,ISTA De PRODUTOS ALIP.IENTiCIOS EM GE RA~. 

47-1-1001 
4754701 
4751201 
4753900 

JUNTA COMERCIÁL 00 PARANA . 
AGENCIA REGIONAl. DE GOIOERE 
CERTIFICO O REGISTRO EM~ 0 3 / 0 6/2 
SOB NU~ER0:20 1 4 3530640 
Protoçolo: 1413~3064..0 , OE 03/0612014.1?'.n.m'7T 

Empreae:~l 1 0736 ~2 1 
~"!:· 

•"'.r•n""'',., ,. 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 1' OF ICIO DE ~EG.STRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS :;,1 

~ E TABELIONATO DE NOTAS - Código CNJ 06.1170.0 :.~ I - ----------------------------ldrtWHMf!taCA"--1\t!~~·»'~CE'Wllr-'"l'Sn!.~~ ~·Tii·rt~t.;.4$.-SUI·F•~}~wc..l~ ~ l-
- ~ Autentica~ão Di~ ital ~~ 

O.~~~~~~~~::~~~·;.,:!! ~~alg~m ~~1.!:d3a~::::u~ ~=c. XII j; ~ 
do dOcumento apresent.c~o e conferido neslc alo. O refortdo 6 vetdackt. Oou 16 ~ : • 

Cód. Autentlcacão: 38432108151114470629-6· Data : 21/08/2015 11 :14:"-1 
Selo Digital de Fiscaliza__cao Tipo Norm1sl C: ABY84660-H5S5: , :• 

Valor Total do Ato: R 2 99 : ~ 
Confira os dados do ato em: https:/ selodigital.tjpb.jus.br :,1 

Bel. V'l ..,.andl Cavak:antJ 1., 
,.,....~ ~ 





18103/2016 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=1 3019146&VARPessoa=1 3019146&VARUf=PR&V .. . 

c 
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0729955810001 -69 

Razão Social: F P GARALUZ ME 

Nome Fantasia:PAPIROS 
Endereço: RUA SANTOS DUMONT 1406 SALA 01 I JD JOANA DARCI 

CAMPO MOURAO I PR I 87300-000 

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

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

Validade: 15/ 03/ 2016 a 13/ 04/ 2016 

Certificação Número: 2016031509462405070268 

Informação obtida em 18/03/ 2016, às 10:55:20. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 13019146&VARPessoa=13019146&VARUf=PR&VARinsc ... ~ 



'I<!/WI:O::U1t; 

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

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

Nome: F.P. GARALUZ- ME 
CNPJ: 07.299.558/0001-69 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento· matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inciL:tSive as contribuições soc iais previstas 

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 11 :01:1 5 do dia 20/01/2016 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 18/07/2016. '' 
Código de controle da certidão: 2033.5FEB.25F4.8030 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\ \ . 

1/' 
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PARANÁ 
GOVERNO 00 fSTAOO 

hCfU.tr1•CJa,aunCS4 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado' da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014349289-76 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.299.558/0001-69 
Nome: F.P. GARALUZ 

. 
Ressalvado o direito da Fazenda' Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão e'ngloba todqs ·OS estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária , bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias . 

PIIQinot do 1 

• 

Válida até 29/06/2016- Fornecimento Gratuito 

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

.. ... 

Emitido vio Jnrem ot PvMce (0 1/0J/2016 08:49:38) 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 07.299.558/0001-69 
Código: 373494 

Contribu inte: F. P. GARALUZ ·ME 
Endereço: RUA SANTOS DUMONT, 1406 • SALA 01 

Bairro: JARDIM JOANA D ARC 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: PR 
CEP: 87300480 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Página 1 de 

N° 3488/201 

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

Rese1va-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente .apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nes~a eERTIDÂO. 

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuir1te acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 14/03/2016 às 08:56:07 

\ \ 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: F.P. GARALUZ - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ : O 7 . 2 9~~ 55 8/ O O O 1 - 6 9 
Certidão no: 23635322 / 2016 
Expedição: 07 /03 / 2016 , às 09: 58:07 
Validade: 02 / 09/ 2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se que F.P. GARALUZ- ME (MATRIZ E FILIAIS ), inscrito (a) no 
CNPJ sob O$o.iU 0 07 . 299 . 558 /00 01-69 , NÃO C®NSTA 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 d e j u lho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa n o 1470/2011 do Tr ibunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais • do Trabalho e ~s tão atual iz ados 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 Traba lho na 
Internet (http: //www . tst . jus. br) 
Certidão e~ida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ide'n tificação da s pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõe s 
estabeleci~s em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusiv e no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados e m lei ; ou decorrentes 
de exe6ução de acordos firmados pera n te o Mini~tério Püblico do 
Trabalho ou Comissão de Concil iação Prévia. 

\ 

Dúvidas e sugestões : cndtGt st. jus. b1· 



8/03/20'. l Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

• Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

07.299.558/0001 -69 
MATRIZ 

I "OME EMPRESARIAL 

>. GARALUZ • ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

PAPIRO'S 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÕMICA PRINCIPAL 

47 .61·0·03 ·Comércio varejista de artigos de papelaria 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 

47.61-0-01 ·Comércio varejista de livros 
18.22-9-99 · Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
18.13-0-01 ·Impressão de material para uso publicitário 
47.41-5-00 ·Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.42-3-00 ·Comércio varejista de material elétrico 
47.55-5-02 ·Comercio varejista de artigos de armarinho 

DATA DE ABERTURA 

31/03/2005 

47.59-8-99 · Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.44-0-01 ·Comércio varejista de ferragens e f erramentas 
47.54-7-01 • Comércio varejista de móveis 
47.53·9·00 ·Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.51-2-01 ·Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.63-6-01 ·Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
45.30-7-03 ·Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 
47.32-6-00 ·Comércio varejista de lubrificantes 
47.51 ·2·02 ·Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 

· .44-0-99 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
.. . 63-6-02 ·Comércio varejista de artigos esportivos 
46.42-7-02 ·Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
47.73-3-00 ·Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.72-5-00 · Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

'LOGRADOURO 
R SANTOS DUMONT 

I CEP 
87.300-480 

ENDEREÇO ELETRÕNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

shirlene esquema@hotmai l.com 

I ~FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 
CAMPO MOURAO 

I TELEFONE 
(44) 3523-6565 

~ 
~ 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

.ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/03/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I ~o ESPECIAL I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressadlmprimePagina.asp 1/3 

~ 



,8/03/20 '3 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 18/03/2016 às 10:39:05 (data e hora de Brasília). 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp 



;8/03120"6 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

07.299.558/0001-69 
MATRIZ 

I NOME EMPRESARIAL 
F.P. GARALUZ - ME 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

31/03/2005 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECON0MICAS SECUNDÁRIAS 

47.29-6-99- Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
R SANTOS DUMONT 

I COMPLEMENTO 

I CEP 
87.300-480 

ENDEREÇO ELETRONICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO 

shirlene esquema@hotmail.com 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

"** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

I MUNICIPIO 
CAMPO MOURAO 

I TELEFONE 
(44) 3523-6565 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 18/03/2016 às 10:39:05 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

31/03/2005 

I ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Página: 2/2 

j Voltar j 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 18/03/2016 

http://www.receita.fazenda.gov.brlprepararlmpressao/lmprimePagina.asp 3/3 



PODER JUDICIARIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paranâ 

IIT&DO 00 ~AAAHÁ 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador, Partidor, Depositário e Avaliador Judicial 

Gerson Guimaraes do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
-·11111111111111111111111111111 

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu 

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NAO haver sido distribuldo 

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca , ação alguma de: 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra : 

F P GARALUZ ME 

CPF I CNPJ • 07.299.558/0001-69 

RG /INSC.EST • N/C 

Referente periodo dos ultimos : (05) CINCO ANOS 

Çerson {;uim-;;;;;;·-;riJ ·iJak1 
CPF04181 4339-00 I 

(..AMPO MOURÃC ~ART0RIO I 
DISTRIBUIDOR PUBLICO E ANEXOS 

Av Jose CuslC~:liO de Ohve~ra. 2065 I 
FORUM - Fooe I W 3016-488-1 

CEP 871-'lC-020 Camoo M':lt.llàC' PR 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão - Pr, 09/03/16 

Cartório Distribuidor Público e anexos 
Gerson Guomarâes do Vale -Titular 
Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado 

Cristiano Roberto Carraro -Funcionário Juramentado 

Douglas Carraro -Funcionário Juramentado 
Fernanda Pinheiro Nascimento - Funcionária Juramentada 

Jif' CARTÓRIO AZEVÉDO BASTOS ,. OFICIO DE REGISTRO CML DAS PESSOAS NATURAIS 1·. 

~ ltiP~fpUc.~tP.eilllllle·EwfoOoi~~Ol-.5·WMtx-ott$orftllf"'~MtOII• TIL~J tt.u.~~;,~ .flr llll2c.w.M .:... 
lj,. IJC~!D E TABELIONATO DE kOTAS- Código CNJ 06.370.0 r 
- ---AütêííticacãÕDíãitãl___ . -- ~ é custódiO de Ol1veira n• 2065- CentrO 

0e ecordo com osal'llgos 1•. 3° e 7' inc-. V 8', 4f e 52 da Leil'ed&ral 8.93511994 e An. 6 1nc. XU J•, ~~=~~~~~~~~~==========~~=::::~) da Lel Estadual 8. 721/2008 autentico a presente Imagem d!glta1118da, reprodução t'lel i' 
do documento apresentado e oonferldo neste ato. O referido é verdade. Dou fé i ... 

Cód. Autentica ão: 38431803160921310671·1· Data: 18/03/2016 09:21: • 
Selo Digital de Fiscalizacão Tipo Norm1sl C: ADB21447-CIHQ; ~~· 

Valor Total do Ato: R 3 78 . ;~· 
Confira os dados do ato em: https:/ selodigotal.tjpb.jus.br ~" 

Bel. V ende Cavalcanti • ~ . 
n~u~or t, 



11/0312016 Emissão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CADIICMS 

90333704-47 

Inscrição CNPJ 

07.2,99.558/0001..{39 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial F .P. GARALUZ 

Título do Estabelecimento PAPIRO'S 

Início das Atividades 

04/2005 

Endereço do Estabelecimento RUA SANTOS Dl!MONT, 1406- CENTRO - CEP 87300-480 
FONE: (44) 3523:6565 

Município de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 04/2005 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Atual ~~~~E-0~1/~b;7ES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL· PRAZO NAO APLICAVEL, 

Natureza Jurídica 213-5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL ) 

Atividade Econômica Principal do 4761 -0/03 · COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELAR IA 
Estabelecimento 

4751-2/01- CO~ERCIO VAR EJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

4761-0/01 • COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 

1822-9/99 • SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO 
ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO 

1813-0/01- IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 
Atividade(s) Econômica(s) 

Secundária(s) do Estabelecimento 4741-5/00 ·COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
4742 -3/00. COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO 

Tipo 

CPF 

Inscrição 

043.778.839-33 

4763-6/01- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
RECREATIVOS 

4755-5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 

4759-8/99. COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO 
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

FLAVIO PEREIRA GARALUZ 

Qualificação 

EMPRESARIO 

Este CICAD tem validade até 10/04/2016. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

. CAD/ICMS N° 90333704-47 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

Emitido Eletronicamente via Internet 
11/03/2016 9:34:03 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternel.pr .gov.br/cadlcms/_ce_CIFS11D.asp?elncludelinkFacii=S&eCadicms=9033370447&eUser=180497 1/1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO. 
SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORI.À 

CMC Mllnoro elo 11 

1187 5 94/2005 
liXE CI 10 D.i'.TA DE 11-'liDAOf 

2016 31/12/2016 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LO.CALIZAÇÃC 

•' 

. .. . RIN GfO.~ . ::.-.Y . · 
COM. VAREJ. DE" . IA\$ E~COLARES. ESCRITORfO 
COM. VAREJ. ~E MAQ. E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORI · 

· ~, ' .,.;' \. 

COM. VAREJ:~:~"f!l8ii;'T. DE U,Jil.. OOMEST.ICAS, · PI~ESENT 
SERV. GRAFIQ:~y:·· · ~ :· 
COM. DE MA't'E1.a:A,.ls DE UMP.E.ZA . 
COM. VAREJ. QÉ~~J;.E;RIAIS · ~LETRICOS: E, HIDRAULICQ.S· . 
COM. VAREJ. DE .. flf.~RAGENS E FERRAMENTAS .. ,. 
COM. VAREJ. QE .MOVEIS, UTENSILIOS E UTILIDADES DOMESTI 

COM. VAREJ. DÉ TiNTAS ·.E MATERIAIS DE. PtNTUf~ ~ . 

SSORIA CONTABIL i:: TI~l TARIA GARCIA 

o P'RESENTE ALVAftÁ, AUTORIZA A EXPt.OTMÇÃGYÓE·\ ·. .· 
DESCRITO ENQUANTO SATISFAZ~::R AS EXIGt:NCIAS QUE 
CONCESSÃO, DE ACORDO COM A l..ECISLAÇÀO VIGENTE . . 

MANTER EM LOCAL VISiVEL AO PÚBLICO ~Wli~imlillmll~ml~IIIMI~IDIII 
~O::::BS-::-:E.R::-:-VA:-=-Ç("Llf:-,, ,:::-,N:;::!.l'::;;.n~:-:-;1f.c;;-. 6 -.1...---------- ----·-- ···- • . . 

1) De conformidade com a legislação v;gente cteverão ser. comunicados ao Setor de Tnbutaç~o da pr:efertllra 
em prazo inferior a JO clias quaisquer ,1/leraçOes cadaSir<:II.S ,.....-::----:----;------::----:-:-:-::::=:-::-::--:-::-::::-::-::-::-::':::":":::-::::'1 



... 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 

Secretar"a <la Receita Federal elo Brasil 

Procurac:oria-Geral ela Fazenoa r .... acio•1al 

CER.,.. DÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA 

DA UNIÃO 

Nome : A•JC ERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME 

C-J?~: 1:.370. l-.8/COO -2G 

Ressal\'c:do o dtretto de a Fazenca Nactonal cobrar e tnscrever quatsquer dividas de responsabilidade 
do s• ws •o ç.as:;t• o ::;c1r1a tcie:~ttkado que vterem a ser apuradas é certtftcado que não constam 
penjenc•as em seu no,11e. l"elauvas a créditos tnbutarios admintslrados pela Secretana da Recetta 
Fed eral do Brastl (RFB) e a inscrições em Divida Altva da União junto a Procuradoria-Geral da 
F:."JZ2t ..13 f~:3cional (PGF!' \ 

Esta ce,·t,dão é valida para o estabelecimento malnz e suas filiais e. no caso de ente federattvo para 
todos os orgãos e fundos .JLJbticos da administl"ação dtreta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito ·Jas,ivo nc ãmctt'J da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contributções sociais previstas 

nas a meas a· a 'd' do paragrafo úntco do art. 11 dô Let n~ 8 212, de 24 de JUlho de 1991 

,'\ aceita•;ãc desta cerl tdão está concl tcionada 8 ve t·ificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endet·eços <ht lp //wvN/ receita.fazenda.gov.br> ou <ilttp·//vvww.pgftl fazenda .gov.br>. 

C-:;r~tdão emittca gratuitamente com base na Portar ta ConJunta RFB/PGFN n° 1. 751, de 02/10/2014 
Emtt:c!a éJs ~s - :3 r;· Cio ~i a 21, '2/2015 <l1ora e data d:: Brastl.a>. 
vé td:o atç 18t06/2016 
Código de controle da certidão· 817D. EC24.247D.677F 
Ou:~lquor :<sum ou e tr(:.n•~J tn·,ahdara este documento 

os·o:. ~.u9 · 1'1 
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Cert;riccHio de l{egul:lrid: dl· do FCTS - CRF 

!nscriç5o: : :!370·1·1',/000 1-ns, J:.U70'l'IS/OOOJ-f36 

.(~z.;'o So;::iul: /,JIDE:Z501J FE~'(~:IR/\ D= JESUS 1\ RI'ifiRlf·IHO S ~IE 

dome F?ntasia:CLEAi'l SO L SOLuCOES cf· l PRO D DE LI IVIPEZ/\ PROFISSIONAL 
EndEreço· AV Cf\PITAO 1 ~10!0 [,f\ [ !DE IRA 2623/ Jf\RD I I"l L;>.URA I CAMPO 

f•IO UR/\) / \) ;' '73C I -I' o 

/\ Cc-w<3 Ecc·nÔ. rliu F2re: ·;o:, no Lts :; c1a c;tri'Ju ição que llle confere o 
,•rl ' ,_,~ I ei 0 o :::G, _1\.._ ~: ·J. • li ::O IO ( L 1 '9Co, -:en irrc:J quL', nesta 
cla l a, a 2 r npr.:~s:. c-rc:m::1 iderll ficdi<r encor1lra -s e E:JJI situação regL1Iar 
pe r-:'IPle o Funcio cic Gu r ant ia elo T·~llllJ d'2 Ser"iro - FGTS 

O presente Cr:-rtifrcado não servir·il ele prova cont ra cobrança de 
1 qu~ IS'Juer C: ::~Jilos rdaen,es u co:-1triouJc.:Jes e/ou enca rg os rlev idos, 

. leco1 renre::. cas oL:. r·tgJções C.Jtn o '-'GT~ . 

V ali dade: 14/03/ 20 16 a 12/0!1/201E 

\ ' ! " IJZ217C · C••2 -·t' Cr:1 tiri,:;o; · .., p:Héi c.s í1n s pr.::t is l os em L2i está 
co ,id':rorlíd:J :- ~_, ,_:r i r ':ação cl :> :,uce Jltr < .-i l L~ c. iü =ite du Caixa: 
W\·v1 .. c a ix<i .gov. ~);-

14 il~ 17 . 12 
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PARAI'! Á 
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f '''•l.i t+ ' I , t ;t ~ j, 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

C e i·ti dão Negativa 
de Débitos Trit)u lârios e de Div ida At iva Estadual 

~o J14278?34-89 

Cert1dão fornecida para o CNPJ/MF: 12.370.448/0001 -86 
Nome: ANDERSON FERREIRA DE JESUS kRf ,.'-\Rt~~HOS 

Ress:Jivado o direito da Faze•1da Publ:ca Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados. certificamos que. verificando os registros da Secretana de 
Estado da Fazenda. constatamos não existir pendências em nome do contribuin te acima identificado, 
resta d1.a 

Obs.: Esta Ccrtid5o engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
na•.ureza tributEvia e não tributãna. bem como ao descumpnmento de obrigações tr ibutárias acessórias. 

Válida até 11/06/2016 - Fornecimento Gratuito 

A <Jutenticidade dest8 certidão deverá ser confirmada via Internet 
www. f a~~J)_r,SJQ:Lbl 



' ' 

29'0212016 Errissãu do CICAD 

I , 
R EUI r:. ES TADlb\L 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

l·1scrição no CAD/ICMS 

90529217-05 

Inscrição CNPJ 

12.370.448/0001 -86 

Empresa I Estabelecimento 

Início das Atividades 

08/2010 

Nome Empresarial ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS 

Titulo do Estabelecimento CLEAN SOL SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL 

End.;reço do Estabelecimento AV C APITAO INDIO BANDEIRA, 2623, LOJA - JARDIM CURITIBA - CEP 87300-
005 
FONE: (44) 3523-6565 - FAX: (44) 3523-6565 

Município de Instalação CAMPO MOURAO - PR, DESDE 08/2010 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

s·t - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 08/2010 

Nntureza JiJri<"tica 213-5- EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Econõm1ca Prtnc,pal do 4755- 5/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
Estabelecimento 

4744-0/99- COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM 
GERAL 

4761-0/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

4744-0/01- COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

4781 -4100 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 
ACESSORIOS 

1\tividade(s) Econõmica(s) 4642 -7102- COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 
Secundária(s) do Eslabelec•mento PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 

T1p0 

CPF 

4789-0105 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 
DOMISSANITARIOS 

4751 -2/01 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO 
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE 

Quadro Societário 

lnscriçiio Nome Con,plclo 1 Nome Empresnnal 

031.730.589-17 ANDERSON FERREIR A DE JESUS 

Este CICAD tem validade até 30/03/2016. 

Ounlificr~çiio 

EMPRESÁRIO 

LSlJÓU UU I'JrJI'j 

.;; Secretana c.l.! Estado tla Fazenda 
PARANA Coordennçiio da Receiw elo Estudo 

CAD/ICMS N° 90529217-05 

Os dados cadastr<Jis deste eslabelecu"TICillü puderiio ser conlirrnudos via 
Internei w•Nw.fazendn.pr.gov.br 

Emitido Eletronict~mcnt~ via Internet 
29/02/ 2016 16:26:56 

Dados tran~mititlus ve forma segura 
T<:c~,oloçl.l CELErAR 

hllps:l/www.arintcrnel.pr .gov.br/cadicms/_ce_C IFS 11 D .asp?elncluclclinkF acil= S&eCadicm s =9052921/05&cUscr= 18().197 1/1 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J. 

Cód1go 

12.370.448/0001-86 

6048129 

Contnbumte ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME 

Elldereco· AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2623 

Bairro JARDIM CURITIBA 

Cidade· CAMPO MOURAO 

Estado PR 

CEP 87300005 

Fina lidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 3697 /2016 

Ceniii•:t:• pa1·a os deviclos fins que INEXIS TE M DÉBITOS referentes a Tributos f.;lunicipais 
insUIJ(•S ounao em :•J·v"Jcla Atl'.'a erY1 norne elo contnlx11nte acirna citaclo atê a presente data 

.=:.ese1-va-se .:• cl11-e 1t•:' ela .= azeml a l.lun1•: i pai c•:d:•ra1· eli-,'ICias poste1·1ormente apuradas rnesmo as 
,-êfe:·ernes a per·,:u:!.:•s •: . :.JYI~"·.:;r:nclt,j,:.s ne::.ta C ER TI DÃO. 

~. ac:::rtaç à o ela pre ::;ente o: e111clào esta c oncllo:t.:,nacla a '/enfie a•; à.:• ele sua ·i allclacle na tnternet no 
encle1·e·;o: '.'.''.\''-'' campornourao pr.ÇJov br (Se 1vi·~·:.s-Onlinei 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 16/03/2016 às 16:02:38 



,. I t tI 

PREFI::. lTURJ\ ~·J1UNICIP '\'- J=: :~.t..MPD MOURl~C 

-,,- . -. .. 

,., 

::A ' li.'-:!·:.. ... 

J.'· -'J I 
' I ,. I -

• ' _ lj ·' 

1 •• .; . :) .· .. ;.~ ..... _ - .:: ~. 

t: ._.~ .. ·.:. :sJ :.~ [ J ·i-:~; :.~r.r;;,~)·_-

f= :=~· · ~:.:: í.·1 ~ i ::-~i!,'~:. L::~ _,r ... 1:.=z~. 
~ .. [~' \·· : :E L · .. iPE,..:.:..:: \:._:::--.~:c:-\ ~I· ~;:. 

,_-_. ~· ··~J :'.-~ .. E. -

.. : :-. ~-= ':J 
I ____ - - ' 

(" "";:._· .'-\•-'1: i):: c::.:_c-::•.,, ,f · ·.i'~· f:: ~ -t•· F . , ',·-:;.-.·:. 

I .· ~.~: '·.•'o ' o \~·c: -· 0 = . ..i-· i t: -· 1 :. i·:; ::S.' 1.".1 ." •. ~ ·: ;,: :: J - ' Í •: C' • ·~ I ' JF ·::f..; ';1,·· i . .:r·. 
•· :, ~~- _ ::'1 i: /'r~ T ''= ::. .. · ~- :)~~~ '·:E :1 .. L. :..1~· i 1) :: ,.:.,,_ ~- ~: -: ·. ~~) F,l ,-_. :· 

- ... •I 
.' r.= j -. r- [.:_ ;:_,.._:l t-: ·.:., •:~-: f·,- ~-, :~~'C jr ... ·-- ;:f •.:..,- ._. L .. 

r .·:· \ .· /'..- . 

,. ' 

... f, 

'·- L :, '• I 

' t- ~ ~I[_ i . ;-E -. - \·' ; .. :.:- -· .- 1_. : l : : :: • .:. ~. l .. r-· - .. c;~ .... •·: '·!r .-,.~·c :J:. 
I - ' • ~ .. ~ ' J '. I ., -~ l_ : - E .. :~. I : 

:·~ .:. ~- ·-. ·-~_~ · ~E: ~-JTC 

: f"J:3.;:~ :.~I T.:: f:. i·, (~ J.::\'\~ f.:~· ~;.l. TI~:::=,o .. z:r:· .. : 
I c. .. Jt~~ :::: .:,:·~ .z. .. ·J cr:: .c .. ~~~~~k.~~ : ! l.>.:.r 1. L:.:~ .... 

.: .. :- •·., ', •.: 

c.:_~~::dr..,(,~ ~[t·() :- ·- -. =':.:. ' ' \ 11.: ... ~ í, l·, ~:C.~ ~- i~ .. :-- i ,,. l.- ~-.. ~~::!· :...:::: ... r~:.-< ... i,_·_:i=-:t· ~~ •. : 

· -·ú c:,~ ·,~,: t· !L).~ ~,r '· ' :~r r):.; . .-·_,:~~:..-~=: .. :_'.\·:: -~ .C;·\, .... ) J:~ .·.\·;rJ oc :::~_:-:: -~-=~·-.·_:,..-.·~ 

~~ :.. • o i 1.;.1 :·· I/ ;• I ... .,"'• o -: -, j'";, \o o • 

11111 111 ll ll I! 1111111 
1 11, 

·'' 
'• ~ • I ' 

~10 AZEVEDO ~~~~.J.9:R ,. o;~~g[l~O~;;;•ga;? .. ~:~\o."J"~~~s2.~; ;:··[r,~~~~ 
•· •· .!·~· ·• •· . ,Â ~teA·li~a'Ç ii o Diai'tal ·• ·' 

!).;) ncltiO'lCt!'n o:"~ U(10Cf"'ll I', J*~ 1" ·,_; V 0 I I ~· ~2' ,, l nr'cd-:o ·o! !I J] oil:,).'l. c;..,, r_ lw )(li 
il,olr•iF· t. IO) I,tl{l 7;;!!1oJI,I\ ,,lt1,!1 '" ' l • t ... ·rw. o•l· •j•.,hri~.J o)., .. ,j,~u·li'''~~·'' • 

1~ V., "l.ln:t1n ,...,,..,,~l · iíln l,n.-J"'""'' •~··'•• ,.to. O rd'•., ~lt' , . ... 1.ot\>: 1)-~ 1 :.! 

.· 

Có d. Aute ntica cào: 4252070116 1713130843-1; Data: 07/01/2016 17:13:1·5 
- / '.";ç!p f)i~ jtla l de F1 5Cólht;•ç;lo T1po Nunn.1. C I\CR34025-E9NP; 
~ /f V;•oor 1 otal C0 Ato: r<; 3 IC 

'"' ·vou ,.:~, .• .,,c~.,,"S.on for o os dodos do o to crn: hllps:llsr.lodogll ol. t;pb.; us.br 
l 11ul1r 

··~ .,,_ ·- : • ·• c_:. ·•~t '·L :. ' ... J ' I ·.·. ' 

.·., ":•. t r • • - .' •. 1 _ ··, _ ... , 

•.·., .,, , ... 

i\ 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : ANDERSON FE RREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 12.370.448/0001-86 
Certidão no : 20063853/2016 
Expedição: 17/02/20 1 6 , às 17:26:58 
Validade : 14/08/2016 - 18 0 (cen t o e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certif ica-se que ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME (MATRIZ E 

FILIAIS), i nscri to( a) no CNPJ sob o n o 12 .370 . 448/0001-86 , NÃO CONSTA 

do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação da~ Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei n o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resol ução Administrativa n o 1 470/20 1 1 do Tribunal Superior do 
Traba l ho, ,de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desca Certidão são de responsabilidade dos 
Tribu nais do Trabalho e estão atualizados até 2 (do is) dias 
anterio r es à data da sua expea 1 ção . 
No caso de pessoa jurídica, a Cercidão atesta a emçresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou fi~iais. 
A aceitação desta cer tidão condiciona - se à verificação de sua 
autent i cidade no portal do Tribuna l Superior do Trabalho na 
Internet (hc t p://www . ts t . jus . br) 
Cercidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimp~entes perante a Justiça do Trabalho quanco às obrigações 
es cabe lec idas· em sentença condena tória transita da em julgado ou em 
acordos j u dicia i s trabalh is ta s, inc lu sive no concernente aos 
recolh i mentos previdenciários, a h onorários, a custas, a 
emolumencos ou a recolhimentos decerminados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Minis té rio Póblico do 
Trabalho ou Comissão de Conci l iação Prévia. 

--



!lt: p: :' ! 11· 11 11'. rccc i ta . l;tz.c 11d:1.go 1'. br.' prl' p<l r:l r lmpres s ~oi Jmpr i me l,n g 111:1 , \ 

""".t:· •. 

-<<(~~E:.> r; I_' CC rt (I F c (I c r:! I ,,, 

Comprovante de Insc rição e de Situação Cadastral 

Contribu inte. 

Conf1ra os dados de ldentií1cação da Pessoa Juridica e. se houver qualquer divergência. providencie JLnto b 
RFG a s.1a atuatizaçZ!o cadastral. 

~-------------------------------------------------------------------. 

R EPÚ BLIC A FE D ER AT IVA DO B RASI L 

CA DASTRO ~~ ACIONA L DA PESSOA JURÍDICA 

1 .. ,...,, .•.. ~ .. ·.• .. ·r·n,, · 'O • . '1: •• ·,I!, .-. • • ... ~· 

12 .3 70.~~ 61000 1-06 

I MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

:J · .s·:,li;:LEC:II-.li:N -I QH, '·.~- [ ;J; \,..,1_. 
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CLiõA;, SOL SOLUCOES Erll PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL 

I . ~![; :("',•,, l: .H.:::c-. H r( / ,,") ~I\ /\T !VI~) ;"-!)E ~co · :n:. t c.\ : ·H :o"JCa•;, 

LI '2~·.5 ·02 - Comercio vMcjista ctc art ig o s d e armarinl1 o 

r·.:. 'I : ,..,t" ~ :;r:u::i :'o :..:~ t,ll'/1()/..tir: ~ ccc~. Jl.l (:t.s S[C\..1/.I):J(t.".: 

I -1 .. :.l.(• -~·9 - Co1nérdo v:Jrcjis t:~ oc m:Jtcri:~ is de constn.ç5o t·m gcr:JI 

-~ ~ - •i~-v-'•3- Comcrc.o v<Jrejcs::~ tlc :Jr'l•gos ele fl.lpcl :~ rt:t 
.: ~.~ ,, ·~~-o ·. Cvnd•rr.•o v:1rc• st:1 ele fc r r.JÇJC t \~ c f crr0tPCttt~lS 
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NU•.F<O DE INSCRIÇÃO 

12.370.448/0001-86 
MATRIZ 

CO MPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

Nl)r:r: c · 'r>nESili"liAt 

ANDERS ON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - M E 

) L :;,cscntÇÃ::> DAS 1\T.\110/\DES i..C C1' .. 6t .. t(.~\s sr:cu ... zc:.,n,,\S 
47 .51·2-02- Reca rga de cartuchos para equipamentos de informática 
47 .89-0-06 - Comércio varejista ele fogos ele ;:~rt ificio e artigos pirotécnicos 
47.51-2-01 ·C omércio varejista especializado cJc equipamentos c suprimentos cJe informática 
81.22·2·00 -Imunização e controle cJe pragas urbanas 

CCC•:G0 E OESCfHÇAO DANATUREZ,\ .J l.J~·OICA 

213-5 - Er.1PRESARIO !INDIVIDUAL) 

CO~li'LE1,1EN TO 

DATA DE ABERTURA 

11/08/2010 

LOJA OUADRA2 LOTE 24 

TELErO~~ 

(44) 3523-6565/ (44) 3523-6565 

Q/,T/1 011 SITU,\Ç i>O Cf,')IISTfil•t 

11/08/20 1 o 

I :; '\ :,·,: .'.(J ESI'f- CI,',_ 
I .... . -.. 

Apro.aclo pela Instrução Normat va RFB n° 1 470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 18/02/2016 às 14 :58:00 (data e hora de Brasília) 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 

© Copyright Rece1ta Federal do Brasil - 18/02/2016 
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ARMARINHOS· ME 

A.;. Capitão Í. Bandeira, 2623, Centro 
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ANDERSON FERREIRA DE J'~s,Üs ·Ã~MA.~INHOS M E liJ <1 ~ ~ 
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AV.CAPITAO INDIO BANDEIRA N"2623 -JD.CURITIBA- CENTRO- CAMPO MOURÃO- PR l o ,l. 
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~-- , 1\,V, 
ANEXO I lvova ca.(\ 

Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS M E 
CNPJ: 12.370.448/0001-86 

END EREÇO: AVENIDA CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2623 - CEP: 87300-005- CAMPO 
MOURÃO/PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para f ins de participação no procedimento 
licitatório Pregão nº 09/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comp robatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 
presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como 
não utilizamos, para qua lquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a part ir de 14 (quatorze) anos. (conforme 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos 
termos constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efe ito para todos os 
fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o 
proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado in idônio pa ra licitar com a Admin istração 
Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Naciona l. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Atenciosamente, 

Nova Cantu, 24 de M arço de 2016. 

sp:~~:~~~·:,~
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ANDERSON FERREIRA DE JESUS 

ARtltARINHOS - ME 

Av. Capitão í. Bandeira, 2623, Centro 
lCEP B73D0-005- Campo Mourão- PR J 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS M E 
AV. CAPITÃO IN DIO BANDEIRA N"2623- JD.CURITIBA - CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR 

FONE: (44)3525-8387 1 9992-5626l lnscr.Est: 905.2917-05 ICNPJ :12.370.448I 0001-86 E-mail:cleansol@hotmail.com.br 



15/03/2016 

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

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

Nome: JV EMPREENDIMENTOS LTDA -ME 
CNPJ: 10.359.275/0001-70 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art . 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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 gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02110/2014. 
Emitida às 10:09:24 do dia 15/03/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/09/2016. 
Código de controle da certidão: 9802. 7DD3.3D94.8ACE 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



14/03/2016 

CA 
CA IXft. ::CONór-llc . ..; FED ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1035927510001-70 

Razão Sociai:JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME 
Endereço: AV JOAO CARRARO 378 TERREO I CENTRO I PORTO RICO I PR I 

87950-000 

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: 01/03/2016 a 30/03/2016 

Certificação Número: 2016030102430042738900 

Informação obtida em 14/03/2016, às 05:11 :20. 

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=15522659&VARPessoa=15522659&VARUf=PR&VARins .. . 
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-PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Stcrt~ne ~ '•undl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014127115-45 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.359.275/0001-70 
Nome: JV EMPREENDIMENTOS L TOA ME 

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

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 26/04/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via lntemet Pública (2811212015 14:09:28) 
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~:~T PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ,· 
ESTADO DO PARANÁ 

Av. João Carraro, 557- CEP 87.950-000 - Fone: (044) 3427-1 
CNPJ no 75.461.970/0001-93 

portorico@pref.pr.gov.br 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 005/2016 
CADASTRO MUNICIPAL - 373 

E/izeu Miranda, Encarregado de Cadastro e Tributação da Prefeitura J\lfunicipal 
de Porto Rico, usando das suas atribuições legais, e, atendendo pedido de parte 
, 1teressada: 

CERTIFICA 

Oue de acordo com o cadastro Mobiliário desta Prefeitura 
Municipal, verifiquei que, em nome da empresa: J. V. EMPREENDIMENTOS LTDA -
ME, inscrita no CNPJI MF 11° 10.359.27510001-70, instalada na Avenida João CarTaro, 
378, Centro, neste Municipio, Estado do Paraná, NADA CONSTA, com relação a débito 
com os cofres do Município de Porto Rico, Comarca de Loanda, Estado do Paraná. 

ESTA CERTIDÃO TEM VALIDADE DE 60 (SESSENTA) DIAS. 

O Refet·ido é verdade e dou fé. 

Porto Rico, 18 de Janeiro de 2016. 

Elizeu Miranda 
Chefe de Cadastro e Tributação 



?ODER JU~ICIÁRIO 
,JUSTIÇA D(l TR;.B_li_::OHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.359.275/0001- 70 
Certidão n°: 21175300/2016 
Expedição: 23/02/2016, às 07: 10:04 
Val idade: 20/08/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 10. 3 59.27 5 /0001 - 70, 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 dado s 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 Ce rtidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta c ertidão condiciona - se à verificação de sua 
autentic i dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus .br) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO I MPORTANTE 
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. 
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comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão 

-"crta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

;«,fi.:~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA ~ 

' 

I NUMERO DE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 
10.359.275/0001-70 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
01 /09/2008 

MATRIZ 

I 
·, 
f 
1 

NOME EMPRESARIAL 

JV EMPREENDIMENTOS L TOA • ME 

I TITULO DO ESTASELECIMENTO(NOME DE FANTASIA) 

INFOCENTER PORTO RICO 

I CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

95.11-8-00 ·Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 

CÚDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDÁRIAS 

85.99-6-04- Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 
62.09-1-00 ·Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
61.10-8-02 - Serviços de redes de transportes de teleco municações- SRTT 
47.51-2-02- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
61.90-6-01 - Provedores de acesso às redes de comunicações 
63.11 -9-00 ·Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet 
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 
90.01 -9-02- Produção musical 
95.12-6-00- Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação 
90.01 -9-03- Prod ução de espetáculos de dança 
82.30-0-01 -Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
90.03-5-00 -Gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras at ividades artísticas 
93.29-8-99 - Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente 
85.99-6-03- Treinamento em informática 

-== 
73.19-0-03- Marketing direto 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
43.29-1 -99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 
81 .29-0-00- Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de s istemas cen trais de ar condicionado, de venti lação e ref rigeração 
46.49-4-99 - Comércio atacadista de out ros equ ipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especif icados 
anteriormente 

I CQDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. AV JOAO CARRARO I I NÚMERO 

378 I I COMPLEMENTO 
TERREO 

I CEP 
. 87.950-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I I MUNICIPIO 

PORTO RICO I ~~~ 
I ENDEREÇO ELETRONICO 

victor.a.koshiba@gmail.com 
I I TELEFONE 

(44) 3427-1367 / (44) 9107-9515 

I ~FEDERATIVO RESPONSÀVEL (EFR) 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

01 /09/2008 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL ........ I I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

httpJ/www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressaollmprimePagina.asp 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 

1{4 



10/02/2016 

Dados consultados 
Contrato 1329905 JV EMPREENDIMENTOS L TOA 

Contas 
Agência 

4113-0 
Conta Cliente 

7282-6 JV EMPREENDIMENTOS L TOA 

Banco do Brasil 

https://aapj .bb.com.br/aapjlhomeV2.bb?tokenSessao=ae1dOOc6147cd3992d890b556985e2n# 
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, CAMPO MOURÃO PR 
----------------------- '"''""''"''-----------'----------! 

I declara,_sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possul outro registro de 

1 empresano e requer á Junta Comercial do Paraná: 
r;JOIGO DO .\TÕ___ , OESCRiÇ.lG co ATO 

. [-'"=oo~~-~To ... ~:;;,~~~~" 
- ------·------------------~----, 

! ~~~~,"~~~~-~-~UI PAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

~c:;;~~~'·;;c~VETE DE;_ ~VIER --- --- -------- 1':0.;8;'0~~4c1 -~---

- :.: ;_; 87302-190 _.J~:O::n,COHoC<Oó~ • li cF·c_-,'J~PI.Nr.r._·:.",oN.'~--- . J~'E""N-0 ITOIRSTORITC' ---------~~-C-~P------ ~i:iiiiG:JõiiMüi'iiclPJO 
~ IL'~ ~ciP!O----·-~---- luFPR cORi=IE•Or::tETRóNI<:O\E·M"-JL} ~ 
C.A.MPO rvlou ,·-.. \c~ I 
-_.-":.-C-FH-lC-~Pm.l.l~~·--· ------'!CI ,:-::,,::-1!..<...:-::c,f:c-< n:::DO:-C:c-A:-::P:::IT:-::AL:--1:--po-.--c):l:--c-no--co)c-----'-· -------·~·- ,, ,. ~ · ·-------1 

10.C~O.OO I DEZ MIL REAIS . ------- : 
có:nc;o OE A1!V10t~ce 1 oE~CRi çl:c) co OSJETO ~ 
EcwOM~~~AEFi~an COM~RCIO V.A.REJISTA DE MÓVEI S E EQ~IPAMENTOS PARA ESCRITÓR!O; 
""'

1"'' rnnc;,,., COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS; 
4789-0/07 

4753-9/00 
95'11-8/00 
9521-5/00 

CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
ELETRODOMESTICOS; 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS: 
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BRA.:.lLEIRA ·-------'-'-FSTAlJO CIVI_ ca:-
0
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ITERES.A. ROSA DA SILVA -J 
lõ~;,,, ,,.,." SS P ----r, ..,.,,w,--P-R-~1-::-::c•• , •. '~'~ 4 1 32969-0~-__ J 

I RUA PREF. OE\~ET._E_D_E_= _P_r.;-X;c;:;A:::-.:V:-IE;;;::R=::---------
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---------- ---r/.-'U/-,ICkO----~ 
1348 

,;';~~~~CJ fvlOURÃO -" PR -~ 

PR 

17,w.m<:;J;~r;r;L~ F:~0~;-----j:;~~~·=r~ ~~~~'-'' 
; (~.;:G3'i:-:" ;, :iVóÃCE ___ í'C!_$CI11ÇÃO a:> O eJETO .•.. ; . 

lscc,::w~~:~,..E ,·•-,.,, ,, COM. VAREJIS.TA DE EQUIPA~ENTOS PARA ESCRITÓRIO. IN FORMÁTICA é 
·'·"J·''"~"'"' APARELI:iOS D.E COMUNICAÇAO. INCLUSIVE SUPRIMENTOS: 

------·-----------~ 
i 

4189-ü/07 COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PA.PELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUED~)S. 
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REQUERIMENTO DE EMPRESÁ 
N$T'~L'ÇÓ!:'S lJE Pfk>:I'.Cf-W.1EN10 1'.0 VI· lS0 

r-,~·:ili:Z•:7",; ;.~~~~)~O !6<. "TI a::·:~ ~i.,j\.:. ,1': 

IVO DA SILVA 
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1 "PR JANIOPOLIS 

,--------- ----- ----
Casado 

l•e'c M~ F ~1~~~~~E~~~~·;~~~ial __ _ 

,, .... , .•• ''''" BRASILEIRA r .• "'' ,, 

~~'~"~~.~~:,~;.A ~""~"-::,~-::.,:::,..:::-, -------+~::-,~ .. -:-~-.~-.~-.. ~---A_ROSA DA S_l L,V_A _____ ,-. -. ,-:-

!25107/1960 30157i'1 -0 SSP PR 1,1,1132969-01 
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I 
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XAVIER 134S 
1 crr~ -~c~;-;:cO 00 /. IUM:.:t-.·;-----~ ; ,_;~,.~~·~ t ,_ \! ·:;) 

i CASA 
r-··-----------·--1r.,t•N,(.'•''e 

!CAMPO MOURÃO 

j . (IJsn o,, JurHa Ct\n., r ... i.lh 

I Si 302-~.90 -- -· ·-·--·-·--- I 
•I 

-· --- ----· _..J 

i oeclara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer aliv1daae empresana, que não possUI outro reg1slro de 
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ANEXO I 
Declaração para Habilitação 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão n° 
09/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a documenta
~ão comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitató
rio, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
m - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quator
ze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro 
geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para 
aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera 
do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão - PR, 24 de março de 2016. 

09230568/0001-7 ~ 
I S~v os 
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Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

CNPJ: 12.370.448/0001-86 

ENDEREÇO: AVENIDA CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA, 2623 - CEP: 87300-005- CAMPO 
MOURÃO/PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Pregão n2 09/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 

11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 

presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 
(dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como 
não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na cond ição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme 
inciso V do art. 27 da Lei n .2 8.666/93). 

IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos 
termos constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os 
fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o 

proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 

V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração 
Pública de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, f irmo o presente. 

Nova Cantu, 24 de Março de 2016. 

Atenciosamentea 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS RG N2 8.044942-

PROPRIETÁRIO 

r,-2.370.448/0001-861 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS 

ARMARINHOS - ME 

A.v. capitão Í. fk!ndeiro, 2€.23, Centro 

I~P 87300-<XlS . Campo Mourão- rR J 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV.CAPITÃO IN DIO BANDEIRA N•2623- JD .CURITIBA- CENTRO - CAMPO MOURÃO - PR 

FONE : (44)3525-8387 1 9992-5626 1 lnscr.Est: 905.2917-05 I CNPJ: 12.370.448/0001-86 E-mail :cleansol@hotmai l.com. br 
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Oêlhl d~ consu11c1: l::'I03:2Dl( 
In Identificdç5o do Contribuinte 

CNP): 12.370.448/0001-86 
Nom., Smpres.anal : ANOERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS · ME 

ID Situ.açio Atu~l 

Sttua-ção no SWEI: NÃO optllnte pelo SU4EI 

(!) Periodos Anteriores 

<X>\Ó\tS pelo SU·lEI em P•~riodos Antcnor<:s: N3o Exl~~nl 

ID Agendtlmenlo-s (Simpt~s Nadon~l) 

AO~ndamentos r)O s.moles Naoonal: Nl§o Existem 

ID Evet~tos Futuros (SimpJes NC~donal) 

Eventos FLJturos no Simples Naoonal: Não Existem 

ID Eventos Futuros (SJNEI) 
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7.28'5. 085-8 

VICTOR AKIHITO KOSHISA 

SADAO KOSH IBA 
ALVIN!\ KOSHIBA 
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HAR rNGA/PR !2/ 12/1978 
COHARCA~KAR INGA/PR, t OfiCIO 

C.IIASC U846.LIVRO=A97 .FOLHA=22 J " ;; 
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+ ) 
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..._(c /orr. P J{i t/, )o 

Cadastro de Pessoas Físicas 

Nome 

Nas.camcnto 

/ 

Em~ 

!!' - CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS ,. OfiCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS '·'1 
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JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME 
AlTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO N° 05 

CNPJ/MF n°: 10.359.275/0001 -70 / 
NIR E: 412.067.281 -43 

1) VICTOR AKIHITO KOSHIBA. brasileiro. casado sob o 

regime de comunhão parcial de bens. nascido em 12/12/ 197R. 

empresário. ponador da Cédula de Identidade com o RG n° 

7.285.085-8 SSP'PR. expedida em 07/08/1995. e do CPF/MF n.0 

022.094.009-61. residente e domiciliado na Rua João 

\1an~ialardo. n• 417. ca::.a. Centro. cidade de Pono Rico. Estado 

do Purana. CEP: 87.950-000. e: 

JULIAT\A DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA. brasileira. 

casada sob o regime comunhão parcial de bens, nascida em 

2311 1/1991. empresária. portadora da Cédula de Identidade com o 

RG n" 10.29-\.549-2 SSP/PR c:xpedida em 14/07/2009. e do 

CPFIMF n.• 077.668.709-32. residente e domiciliada na Rua 

João Mangialardo. n° 417. casa. Centro. cidade de Porto Rico, 

Estado do Paraná. CEP: 87.950-000, 

Unicos sócios componentes da sociedade empresana limitada. 

denominada JV EMPREENDII\IE~TOS L TDA - ME. com sede na A,·enida João Carraro. 

n" 378. Centro. cidadt:: de Porto Rico. Estado do Paraná. CEP: 87.950-000. e foro na Comarca 

de Loanda. com contrato social arqui,·ado na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE: 

-ll2.067.281 --l3 em 19/03.'2010. e ultima alt:!raçào contratual registrada sob o n° 

20136300936 em 3Jtl0 12013 . inscrita no CNPJ!rv!F sob o n.0 10.359.275/0001-70. 

RESOLVEM. alterar c consolidar seu contrato social mediante as condições estabelecidas 

nas cláusulas seguintes: 

CLÁCSULA PRI:VIEIRA: Do Aummto do Capital Social: O capital social que é subscrito 

e realizado no Yalor de R$ 15.000.00 (quinze mil reais), divididos em 15.000 (quinze mil) 

qL.Otas de R$ 1.00 (um real l cada uma delas. neste ato tica elevado para R$ 90.000.00 

(novem::~ mil reai~ l. senJu o aumento de R$ 75.000.00 (setenta e cinco mil reais) aproveitado 

de reservas de capital e lucros acumulados existentes na sociedade. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Nova Distribuição do Capital Social: Em decorrência das 

alterações ora havidas. o caoÍ'-<'11 ~o\: ia] no' alor de RS 90.000.00 (noventa mil reais) divididos 

em 90.000 (no' entJ mil) quota~ Je R$ l.Uú 1 um real 1 cada. integralizadas em moeda corrente 

do País. fica assim distribuído emre os sócios: 

SÓCIOS CAPITAL 

VICTOR AKll I !TO KOSHlB.-\ RS 45.000.00 
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JV EM PREENDIMENTOS LTDA - ME 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO N° 05 

CNP J/MF no: 10.359.275/0001 -70 
NIRE: 412.067.281-43 

9001-9/03, 8230-0/01' 9003-5/00, 9329-8/99, 8599-6/03, 7319-0/03. 7733-1100, 4329-l/99, 

8129-0/00, -B22-3/02, -1649-4/99, -1669-9/99, 4759-8/99, 4672-9/00, 4649-4/05, 4649-4/99: 

4754-7/01, 4751 -2/01 , 4752-1/00. 4753-9/00, 4761-0/03, 4756-3/00, 4763-6/01, 4781 -4/00, 

4 755-5/01, 4 782-2/01, 4782-2/01, 4763-6/02, 4649--1/01, 4661-3/00, 4664-8/00, 4686-9/02, 

4759-8/99, 4642-7/02, 4755-5/03, 4754-7/02, 4723-7/00, 4712-1100, 4789-0/05; -1530-7/03, 

4732-6/00,4530-7/05,4761-0/01,4789-0/01,4773-3/00. 

CLÁUSULA QVART A: Das Demais Cláumlas: Permanecem inalteradas as demais 

cláusulas e condições vigentes que colidirem com a~ disposições do presente instrumento. 

CL.ÁLSULA QlllNT A: Da Consolidação: À vista das modificações ora ajustadas c em 

consonância com o que determina o artigo 203 1 da Lei n° 10.406/2002. os sócios 

RESOL VE:\1. por este instrumento. atualizar e consolidar o contrato social. tomando assim 

sem efeito. a pat1ir desta data. as cláusulas c condições contidas no contrato primitivo que. 

adequado às disposições da referida Lei n" I 0.406/2002 aplicáveis a este tipo societário. passa 

a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
JV EM PREENDIMENTOS LTDA - M E 
CNPJ/MF n° 10.359.275/0001-70 

NIRE: 412.067.281-43 

1) VICTOR AKIHITO KOSHIBA, brasileiro, casado sob o reg ime de 

comunhão parcial de bens, nascido em 12/12/1978, empresário, 

portador da Cédula de Identidade com o RG n° 7.285.085-8 SSP/PR, 

expedida em 07/08/1995, e do CPF/MF n.0 022 094.009-61, residente e 

domiciliado na Rua João Mangialardo, n° 417 casa, Centro, cidade de 

Porto R1co, Estado do Paraná, CEP: 87.950-000, e; 

2) JULIANA DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA, brasileira, casada sob o 

regime comunhão parcial de bens, nascida em 23/11/1991, empresária, 

portadora da Cédula de Identidade com o RG n° 10.294.549-2 SSP/PR 

expedida em 14/07/2009, e do CPF/MF n.0 077.668.709-32, residente e 

domiciliada na Rua João Mangialardo, n° 417, casa, Centro, cidade de 

Porto Rico, Estado do Paraná, CEP: 87.950-000, 

Únicos sócios componentes da sociedad mpresária limitada, denominada JV 

EMPREENDIMENTOS LTDA • ME, com sede na Avenida ao Carraro, n° 378, Centro, cidade de 

r 
v 
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~•!013:\íjT·~II JV EMPR EE NDIMENTOS LTDA - M E 
DO PARANÁ A LTERAÇÃO E CONSO LIDAÇÃO DE CONTRATO W 05 
./.C\~ R€(:~ CNPJ/MF no: 10.359.275/0001 -70 

0~,~~~.\ NIRE: 412.067.281 -43 I"! --~~.... . . 
( ~~~~ eqpipamentos, periféricos e suprimentos de informática, Equipamentos da telefonia e 

\ ~~ comunicação, Eletrodomésticos e Equipamentos de Audio e Video, Artigos d~ papelaria 

~~/;'<"fnstrumentos musicais e acessórios; Brinquedos e Artigos Recreativos·, Artigos do Ve~tuário,· .... ~.c~JR~ .. 

Calçados, Artigos Esportivos, Artigos de Viagem e Acessórios em Geral; Materiais e 

equipamentos de segurança, Uniformes, Tecidos e Confecções em Geral; Artigos de Armarinho, 

Cama, Mesa e Banho; Artigos de Colchoaria; Bebidas em Geral; Utilidades Domésticas; 

Mercadorias em Geral, Com Predominância de Produtos Alimentícios - Minimercado; Materiais 

para Construção em Geral; Produtos Saneantes Domissanitários; Peças e Equipamentos de 

Veículos Automotivos Leves e Pesados; Baterias Automotivas; Lubrificantes; Pneus e Câmaras 

de Ar; Livros; Bijuterias, suvenires e artesanatos e Artigos médicos e ortopédicos. CNAE: 9511-

8/00, 85996-04, 6209-1/00, 6110-8/02, 4751·2/02, 6190-6/01, 6311-9/00, 5920-1/00, 9001-9/02; 9512-

6/00, 9001 -9/03, 8230-0/01 , 9003-5/00, 9329-8/99, 8599-6/03, 7319-0/03, 7733-1/00, 4329-1/99, 8129-

0100, 4322-3/02, 4649-4/99, 4669-9/99, 4759-8/99, 4672-9/00, 4649-4/05, 4649-4/99; 4754-7/01, 4751-

2/01, 4752-1/00, 4753-9/00, 4761-0/03, 4756-3/00, 4763-6/01, 4781-4/00, 4755-5/01, 4782-2/01, 4782-

2/02, 4763-6/02,4649-4/01, 4661-3/00,4664-8/00, 4686-9/02, 4759-8/99, 4642-7/02,4755-5/03, 4754-

7/02, 4723-7/00, 4712-1/00, 4789-0/05; 4530-7/03, 4732-6/00, 4530-7/05, 4761 -0/01, 4789-0/01, 4773-

3/00. 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) 

divididos em 15.000 (quinze mil) quotas de RS 1.00 (um real) cada, integralizadas em moeda corrente 

do Pais, fica assim distribuído entre os sócios. 

SÓCIOS I QUOTAS CAPITAL 

VICTOR AKIH ITO KOSHIBA I 45.000 R$ 45.000,00 

JULIANA DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA I 45.000 RS 45.000,00 I 

TOTAL 90.000 R$ 90.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é 

restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital 

social. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são ind1visiveis 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 dire1to de preferência para a sua aquisição se postas 

a venda. formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertmente. 

CLÁUSULA OITAVA: DA ADMINISTRAÇÃO E USO DO NO EMPRESARIAL: A administração da 

sociedade caberá aos sóc1os VICTOR AKIHITO KOSHI e ou JULIANA DE ALMEIDA FARIAS 
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JV EMPREE NDIMENTOS LTDA - ME 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO W 05 

CNP J/MF n°: 10.359.275/0001-70 
NIRE: 412.067.281 -43 

E por estarem assim. jusros e contratados. laYram e assinam a 

presente alteração. em 04 (quatro) vias de igual teor e fon11a, devidamente rubticadas pelos 

sócios em todas as su~ folhas . obrigando-se tielmente por si, seus herdeiros e sucessores 
legais a cumpri-lo em todo os seus tem1os. 

Lo anda - (PR ). 'm 11 d• ago~ d' ' O l5 

f 'L L 

----------------------------------------------------------------
VICTOR~~~ 

------------~-~~-~--------------------~ 
JCLIA:'IIA DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA 

.. 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páaina: 001/ 002 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedição. 

Nome Empresarial 
JV EMPREENDIMENTOS L TOA - ME 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade 
41 2 0672814-3 10.359.275/0001-70 01 /09/2008 01/09/2008 

Endereço Co!,Tipleto (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AVENIDA JOAO CARRARO, 378, CENTRO, PORTO RICO, PR, 87.950-000 

Objeto Social 
Serviços de reparação e manutenção de computadores, inclusive portáteis e de equipamentos de informática e periféricos; 
Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; Instalação de softwares com suporte técnico; Serviços de redes 
de transporte de telecomunicações (SRTT); Recarga de cartuchos para impressoras; Provedor de internet; Atividades de 
gravação de som e edição de músicas; Produção musical; Instalação, reparação e manutenção de equipamentos de telefonia 
e comunicação; Promoção, organização, produção, agenciamento, programação e execução de eventos esportivos, 
artísticos, culturais, shows e espetáculos de qualquer espécie ou gênero, bailados e líricos, exposições, leilões, festivais de 
músicas, criações cinematográficas e teatrais, eventos sociais, e promocionais, inclusive filantrópicos e ou beneficentes; 
Cursos de informática; Serviços de Marketing Direto; Aluguel e leasing operacional de curta ou longa duração de todo o tipo 
de máquinas e equipamentos para escritórios, tais como computadores e periféricos, reprodutoras de cópias, projetores, 
data-show, equipamentos de telefonia e comunicação; Prestação de serviços de conservação e limpeza em geral (urbana e 
predial); Limpeza de Dutos de Ventilação e Refrigeração de Ar; Instalação, manutenção e reparação de aparelhos de ar 
condicionado; Comércio Atacadista de Máquinas de Costura, Máquinas e Equipamentos de Artigos de Uso Pessoal e 
Doméstico; Máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário (partes e peças), Máquinas, aparelhos e 
equipamentos para uso odonto-médico hospitalar (partes e peças), Embalagens, Aparelhos de Ar Condicionado, Toldos, 
Alambrados e Telas, Cortinas e Persianas e Material Pedagógico; Comércio varejista Móveis em geral, Computadores, 
inclusive portáteis, equipamentos, periféricos e suprimentos de informática, Equipamentos de telefonia e comunicação, 
Eletrodomésticos e Equipamentos de Audio e Vídeo, Artigos de papelaria, Instrumentos musicais e acessórios; Brinquedos 
e Artigos Recreativos; Artigos do Vestuário, Calçados, Artigos Esportivos, Artigos de Viagem e Acessórios em Geral; 
Materiais e equipamentos de segurança, Uniformes, Tecidos e Confecções em Geral; Artigos de Armarinho, Cama, Mesa e 
Banho; Artigos de Colchoaria; Bebidas em Geral; Utilidades Domésticas; Mercadorias em Geral, Com Predominância de 
Produtos Alimentícios<. Minimercado; Materiais para Construção em Geral; Produtos Saneantes Domissanitários; Peças e 
Equipamentos de Veículos Automotivos Leves e Pesados; Baterias Automotivas; Lubrificantes; Pneus e Câmaras de Ar; 
Livros; Bijuterias, suvenires e artesanatos e Artigos médicos e ortopédicos. 

Capital: R$ 90.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração 
(NOVENTA MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte 

(Lei ne 123/2006) 

Capital Integralizado: R$ 90.000,00 
Indeterminado 

Microempresa 
(NOVENTA MIL REAIS) 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 
Nome/CPF ou CNPJ 

VICTOR AKIHITO KOSHIBA 

022.094.009-61 

JULIANA DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA 
077.668.709-32 

16/163022· 7 

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br 

e informe o número 161630227 na Consulta de Autenticidade 

Consul1a disponível por 30 dias 

ParticiQação no caQital {R~l EsQécie de Sócio 

45.000,00 SOCIO 

45.000,00 SOCIO 

CURITIBA- PR, 11 de marco de 2016 

~-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETA RIA GERAL 

Administrador Mandato 

Administrador xxxxxxxxxx 

Administrador xxxxxxxxxx 

,~...,. ............ """"""'. Documento Assinado Digitalmente 11/03/2016 
,, ..... .tdt..,.IM-•H.IooNI*'~' ......... uu Junta Comercial do Paraná 

P•esidb>eiad• Ropúbllco CNPJ:77.968.170/0001-99 
Cas,.,Ovil 

MtdidfProvis6r1a ~UOCH. • 1 'fi d d JUCE\.... .... 
do 24 d•agostodo 2001 Você deve 1nsta ar o cert11ca o a :t'T 

www.juntacomercial.pr.gov.br/certificado 



/.E. SD45Bé!BB-3D 

À Prefeitura Municipal de Nova Cantu-PR 

Pregão Presencial nº 16/2016 

DECLARAÇÃO DE M ICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

DECLARO, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 

convocatório, que a empresa JV EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob 

nº10.359.275.0001-70 , e Inscrição Estadual sob nº 90.458.288.30, com sede na AV. 

JOAO CARRARO, na cidade de PORTO RICO, Estado PARANA, é (Microempresa)*, nos 

termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro 

de 2006 e alterações posteriores, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando 

apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no 

procedimento licitatório do Pregão Presencial nº 16/2016, realizado pela Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu 

Por ser verdade, o signatário assume responsabilidade civil e crimi 

falsidade. 

Porto Rico, 23 de março de 2016 

JV EMPREENDIMENTOS L TDA ME 

(Diretor Financeiro) 

q 0.359.275/0001· 7Õ 
JV EMPREENDIMENTOS L TOA· ME 

AV. JOÃO CARRARO, N4' 378 
CENTRO - CEP 87950-000 

PORTO RICO - PARANA -



/1ssistenciii3 T ecnic; ~ Vendi;3s de EQui~ªmentos 
Tet./Fax: (441 34ê7·1367 Cet. (441 9707·9575 msn: infacenterpartarica~Egmail.cam 

A V. J D AD C ARR ARD. 3 7 8 . CENTRO. CEP: 87!35 0 -DDD PDRTD R ICO - PR 
C NPJ: 1D.35!3.é!7 5 /DDD7-7D /.E. BD458é!BB-3D 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: JV EMPREENDIMENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 10.359.275.0001-70 
ENDEREÇO: AV. JOÃO CARRARO, N°378, CENTRO, PORTO RICO-PR 

DECLARAMOS SOB AS PENAS DA LEI, PARA FINS DE PARTICIPAÇÃO NO 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PREGÃO NO 09/ 2016, QUE: 

I - O PROPONENTE ATENDE PLENAMENTE AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À HABILITAÇÃO, 
POSSUINDO TODA A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA EXIGIDA NO CONVOCATÓRIO. 

II - ATÉ A PRESENTE DATA, I NEXISTEM FATOS I MPEDITIVOS PARA A HABILITAÇÃO, NO PRESENTE 
PROCESSO LICITATÓRI O, BEM COMO, DE QUE ESTAMOS CIENTES DA OBRIGATORI EDADE DE 
DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES. 

III - NÃO UTILIZAMOS DE MÃO-DE-OBRA DIRETA OU I NDIRETA DE MENORES DE 18 (DEZOITO) ANOS 
PARA A REALIZAÇÃO DE TRABALHO NOTURNO, PERI GOSOS OU INSALUBRES, BEM COMO NÃO 
UTILIZAMOS, PARA QUALQUER TRABALHO, MÃO-DE-OBRA DIRETA OU INDIRETA DE MENORES DE 16 
(DEZESSEIS) ANOS, EXCETO NA CONDIÇÃO DE APRENDIZ, A PARTI R DE 14 (QUATORZE) ANOS. 
(CONFORME I NCISO V DO ART. 27 DA LEI N. o 8 .666/93). 

IV - O PROPONENTE OBEDECERÁ O PRAZO DE CONTRATAÇÃO, QUANDO CONVOCADO, NOS TERMOS 
CONSTANTES NO QUADRO GERAL DO CAPÍTULO I DESTE EDITAL, QUE TERÁ EFEITO PARA TODOS OS 
FINS ESTABELECIDOS NESTE CERTAME, INCLUSIVE PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADES, CASO O 
PROPONENTE NÃO CUMPRA RIGOROSAMENTE AS DATAS NELES ESTABELECIDAS. 

V - O PROPONENTE NÃO FOI DECLARADO INIDÔNIO PARA LICITAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
DE QUALQUER ESFERA DO PODER, EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. 

POR SER A EXPRESSÃO MÁXIMA DA VERDADE, FIRMO O PRESENTE. 

Porto Rico, 23 de março de 2016 

q 0.359.275/0001· 7' ~ 
JV EMPREENDIMENTOS LTDA • Mt 

AV. JOÃO CARRARO, N• 378 
CENTRO - CEP 87950-000 

POR.TO RICO - PARANA 

JV EMPREENDIMENTOS LTDA ME 

e almeida Farias Koshiba 
Rg: 10.294.549.2 SESP·PR 

CPF: 077.668.709.32 
(Diretor Financeiro) 



Tei./Fax: [441 3427·1367 Cel. [441 9707·9575 msn: infocenterportorico&gmai/.com 
A V. JDÀD C:ARRARD. 378. C:ENTRD. C:EP: B795D-DDD PDRTD RIC:D - PR 

C:NPJ: 1D.359.275/DDD1-7D /.E. 9D45Bé!!BB-3D 

ANEXO II 

CREDENCIAMENTO 

ATRAVÉS DA PRESENTE, CREDENCIAMOS O(A) SR.(A) VICTOR AKIHITO KOSHIBA, 
PORTADOR(A) DA CÉDULA DE IDENTIDADE NO 7 .285 .085 .8 SESP-PRE CPF SOB 
N° 022.094.009.61, A PARTICIPAR DA LICITAÇÃO I NSTAURADA PELOS ÓRGÃOS 
DO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL NO 
16/2016, NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL, OUTORGANDO-LHE 
PODERES PARA PRONUNCIAR-SE EM NOME DE JV EMPREENDIMENTOS LTDA-ME, 
INSCRITA SOB O CNPJ/CPF N010.359.275.0001-70 CONFERINDO-LHE(S) 
PODERES AMPLOS PARA ATUAR EM TODAS AS FASES DO PROCEDIMENTO 
LICITATÓRIO, INCLUSIVE PARA RECEBER INTIMAÇÕES E, EVENTUALMENTE, 
DESISTIR DE RECURSOS, FORMULAR PROPOSTAS/LANCES VERBAIS, RECORRER 
E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS INERENTES AO CERTAME. 

Porto Rico, 23 de março de 2016 

JV EMPREENDIMENTOS L TDA ME 

~~~:.aHl=ma Farias Koshiba 
Rg: 10.294.549.2 SESP-PR 

CPF: 077.668.709.32 
(Diretor Financeiro) 

-
f1 0.359.27510001· 70 
JV EMPREEHD\MEMTOS L lD~ · ME 

AV. JOÃO CARRARO. ~ 378 
CENTRO - CEP 67960.000 

' PORTO RICO - PARANA .. -
• 



~~<2~Ó~~I.!S 
Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: (44)-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208- CEP 87301-000 - Campo Mourão - PR 

E-mail: fi nanceiro.maqmoveis@hotmail.com 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

ANEXO I 
Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: M2W COMÉRCIO I MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME 
CNPJ: 05.060.654/ 0001-24 
ENDEREÇO: Av: Capitão Ind io Bandeira, 620B- Centro- Campo Mourão - PR. 

DECLARAMOS sob as penas da Lei , para fins de participação no procedimento licitatório Pregão 
n° 09/2016, que: 
I- O Proponente atende plenamente aos requisitos necessár ios à Habilitação , possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
II - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licit atório , bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
III- Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos , para qualquer 
trabalho , mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos , exceto na condição 
de aprend iz , a partir de 14 (quatorze) anos . (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
I V - O Proponente obedecerá o prazo de cont ratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital , que terá efeito para todos os fins estabelecidos 
neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra 
rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidôn io para li cit ar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão, 24 de Março de 2016. 

:-1 
r05060654/000l-24 

J 

M2W Comércio Importação e 
E-xportação Ltda.- ME 

AV. CAP. \NDIO S.A.• 'O EIRA. 62Q-B 
CENTRO - CEP 87301-0CO 

CAMPO MOUP.ÃO- PR _j 

CPF: 448.248.159-91 RG 3165472-6 SSP/PR 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA- ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

Os abaixo identificados e qualificados. 

I 
1) WILSON DOS SANTOS brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens natural de Janiopolis-PR, proprietário, inscrito no 
CPF/MF sob n° 448 248.159-91 , portador da carte ira de identidade RG n° 
3.165.472-6/SSP-PR residente e domiciliado na Rua devete de Paula 
Xavier. 288, Centr o '~amao Mourão-PR CEP: 87301 -000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS , brasileiro, solteiro, nascido em 
16/12/1983, natu t ai de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF /MF sob n° J46 282. 119-65 po1iador da carteira de identidade RG n° 
8.124.403-0/SSP-PR. residente e domiciliado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier, 288, Centro Campo Mourão-PR. CEP: 87301-100 

3) WEL THON MARK SANTOS. brasileiro solteiro , nasc1do em 
17/04/1985. natural de Campo Mourão-PR. empresário. inscrito no 
CPF/MF sob n<• í; 5·1 631.149-21 , por1ador da carteira de identidade RG n°. 
7.987.637 -3/SSP-P':'--~ res1dente e domiciliado na Rua São Josafat, 1162, 
Centro . Campo Mcurão-PR CEP: 87301-090 

Tem constituída em~e s• urna soc1eaade empresária limitada que giré, 
nesta praça sc.b o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L IDA - rviE . corr sede ··1a Avenida Capitao írK!i o Bandeira 
620, B, Centro Campc> Mourão-f-'R, CEP 87301-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob ,,- J5.06Cl654/0001 -24 reg istrada na Junta Comerc1al do 
Paraná sob n° 412 0751054-1 em 28/12/2012e última alteração contratual 
registrada sol: r.· 20'~ 25073780 e1-:1 11/07/2012; resolvem alterar o 
contrato social mediank as ::::ondiçoes estabelecidas nas cláusulas 
seg u mtes · 

!CLÁUSULA PRIMEIRA- DA RETIRACA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se 
:da sociedade o sócio WELTHOr-J MARK SANTOS, acima qualificado, vendendo e 
transferindo, com o consentimento dos outros sóctos as 140.000 (cento e quarenta mil) 
quotas integralizadas, em moecl<? çorrente do Pa1s qL.e possui pelo valor nominal de RS 
1,00 (hum real ) cada uma. ~ c·a::zando RS 140 000.00 tcento e quarenta mil reais). 
inteiramente subscrito e mteg•ai lado r.este ato err. moeda corrente do País , ao sócio 
WILSON DOS SANTOS , acima qual.ftcaclo danao ptena quitação das quotas cedidas. 

~~· 
CLÁUSULA SEGUNDA - NOV J-\ DI:3TRIBU!ÇÃO DO CAPITAL: Em virtude daS 
modificações havidas, o captta i 30C icli .rte1ramente tntegrallzado em moeda nacional , fica .) 
assim dividido entre os sócios · 1 

~ ·;~ ·~( 
\ Nome ·· - -:-~~~S">-77'""-j ___ _ -~- -cÕtãS ' ~- Valor R$1 

WILSON DOS SANTOS --- ~2~~_>~: ~ -/.1 ~~2t 560 000 I 560.000 O~ 
MI<:H_EL~A-tt SANTOS ___ ___ . ..! ..__..._;..:. ~~------ ~ 140.000 140.000~ ; 

t ro • AL. __ _ _ _ _ :._ - -1oo.oo _z.oJ.OO_Q_.__ ___ 7oo.ooo1Jo j 

\• 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ~ÍJRÃ. -~?v~ 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA- ME [.J~F'-·tv.o~ ~ 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 ··t..V 1J 

NIRE: 412.0751054-1 ·>,.dJ ··~ .. :J:> 

I • • Foi ~ l--J}J~Ei···· ••. 
!cLAUSULA TERCEIRA- RESPONSABILIDADE DOS SOCIOS: A responsabilida ~ -~~ 

lcada sócio é restrita ao valor de suas quotas. mas todos respondem sol idariamente pe a 
Integralização do capital social , conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram , sob as penas da lei cue não estão impedidos de exercerem a administração da 
sociedade. por lei especial. ou e rT' v1rtude de condenação criminal. ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede amda que temporariamente. o acesso a cargos 
públ icos; ou por crime falimenta ' , de pre'Jaricação, pe1ta ou suborno. concussão, peculato , 
ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da soc1edade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS , com os poderes e atnbuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade representá-la at1va e passivamente, judicial e extra judicialmente 
perante órgãos públicos, instituições financeiras . entidades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demats atos necessários á consecução dos objetivos ou à 
'defesa dos interesses e direitos da sor:iedade autonzado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1 .0 
- É vedado o uso do nome ernpresanal em atividades estranhas ao interesse social 

ou assurn1r obrigações seja er 1 favor je qualque1 dos quotistas ou de tercetros, bem 
como onerar ou alienar bens 1move1s da soc1edaae sem autorização do outro sóc1o. 

I §2.0 
- Faculta-se ao administrador atuando isoladamente, constituir em nome da 

·sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados 

,CLÁUSULA SEXTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS : Ao termino do exercicto social em 
31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração , 

\

procedendo á elaboração do Inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela leg1slação societária. elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporçãc das quotas de capital que possuem~ 

~--
Parágrafo único - A sociedade ;Joderá levantar balanços ou balancetes Pãtrimoniais em 
períodos inferiores hà um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios , a título de Antecipação de Lucros. 
proporcionalmente às quotas de capita de cada um. Nesse caso será observada a 

! reposição dos lucros quando a d stribu1cão afetar o capita l social conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002 -\ui' "" ' ~/,_r-

~- 'r /::) ,' / 

!CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação 
1 ora ajustada, consolida-se o contrato social que passa a ter a seguinte redação. 

(\ , 
. ,.~~· 

I 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO l.TOA -ME 

CNPJ/MF : n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
M2W COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA- ME 

CNPJIMF: 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

F 

1) WILSON DOS SANTOS bras1le1ro. casado sob o regime de comunhão 
universal de bens. natural de Janiopolis-PR, proprietário, inscrito no 
CPF/MF sob n° 448 248 159-91 portador da carteira de identidade RG n°. 
3.165.472-6/SSP-PR, res1dente e dorr11ciliado na Rua devete de Paula 
Xavier, 288 Centro Campo Mourão-PR, CEP: 87301-000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS, brasileiro, solteiro , nascido em 
16/12/1983 natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n° 046.282 119-65, portador da carte ira de identidade RG n°. 
8.124.403-0/SSP-PR. res dente e domiciliado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier. 288 Centrv Campo Mourão-PR CEP: 87301-100. 

Tem const1tU1da em e s1. Jma soc1eaade empresána lim1tada que gira 
nesta praça sob o notne de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L TOA - ME, com sede na Avenida Capitão índio Bandeira. 
620, B, Centro , Campo Mourão-PR , CEP 87301 -000, e 1nscrita no 
CNPJ/MF sob n° 05.060.654/0001-24. registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0751 054-1 em 28/12/2012e últ1ma alteração contratual 
registrada sob r 0 20125073780 em 11/07/2012; resolvem consolidar o 
contrato social ,..ned1ante as cond1ções estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
ME e tem sede e domicílio n::=t A..,Prtrl~ r:élpltão 1nd1o Bandeira, 620 8 , Centro Campo 
Mourão-PR, CEP 87301-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abnr ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade imc1ou suas at1v1dades e!T' 15/05/20~~---d.e. duração 
é por tempo indeterminado. L ·P-?~- ..... 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem po~~~ão no 
ramo de . Comércio atacadista e varej ista de equipamentos para escritório. 
eletrodomésticos e equipame·ltos ~ áudio e viaeo. art1gos de colchoaria , instrumentos 

1 musicais e acessórios. equipamentos de telefonia e comunicação . art1gos médicos e 
ortopédicos. material elétrico. a111gos de papelana artigos de cama mesa e banho 
equipamentos de informática -: c:~cessorios e reparação e manutenção de computadores 
s~r:vtços de.~n~ag~ns de move1s de qualquer matenal instalação e manutenção de 
s1ste_mas de a'~nd1c1onado. ae ventliayão e de refrigeração, reca;)ga d cartuchos para 
equipamen & de Informática 

"10' \ ! ~ ;......., I , ,. ,•, ~ ._.,__r 1:-
1 ., -' \\ .• ~ ') 1-SJ- , \y,ii 1 ~\ 

r:ovA~ j~ ::!:!!;~~ if A ~ 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TI').A -ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 

íNoffie -- ----
1 WILSON DOS SANTOS 
MICHEL GLAUBER SANTOS 
TOTAL 

NIRE: 412.0751054-1 

(%)! 
80 00 
20 00 

1 oo.o[l 

Cotas I 
560 000 
'40 000 

- ---:-t-
700.000 1 

Valor R$1 
560 000 ,')0 
140 000 00 
700.000,00 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 

1
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indiv1sive1s e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros socios , a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o d1re1to 
de preferência para a sua aquis1ção se postas à venda, formalizando, se realtzada a 
cessão delas, a alteração contratual pert1nente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
aeverá notificar por escrito aos outros sócios d1scrimmando a quantidade de quotas 
postas a venda, o preço fon- 3 e prazo de pagamento para que estes exerçam ou 
renunciem ao dire1to de prefe ;:; Je1a. c, que deverao fazer dentro de 30 (tnnta) d1as. 
contados do recebimento da not1f1cação ou em prazo ma1or a criterio do sóc1o alienante 
Se todos os socios manifestare·11 seu d1retto de preferência, a cessão das quotas se farà 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência as quotas poderão ser livremente transferidas 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
, EMPRESARIAL: A administracao da sociedade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atnbuições de gerir e administrar os 

1 negócios da sociedade , representa-la at1va e pass1vamente , judicial e extra judicialmente. 
I perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e tercetros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessàrios à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e dire1tos da soc1edade . autorizado o uso do nome empresanal 
Isoladamente. 

§1.0 
- É vedado o uso do non1 e empresa·1al em atividades estranhas ao interesse soc1al 

ou assumir obrigações seja em favor ::le qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens i1T16veis da sociedade , sem autorização do outro sócio. 

§2.0 
- Facu lta-se ao administrador atuando Isoladamente. constituir em nome da 

sociedade. procuradores para per~odo determmado. devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados 

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os s6c1os poderão de comum acordo 
1 f1xar uma !_etirada mensal a título de "pr · -labore", observadas as disposições 
regulan1en~ar~ , ertinentes. 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇÃC L TI') A - ME 

CNPJ/MF : n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

F 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCE 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS : Ao termino do exercício sacia q~-'--
131 de dezembro, os admin istradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
!procedendo à elaboração do inventário. do balanço patrimonial e dema1s demonstrações 
!contábeis requeridas pela legislação societária elaboradas em conformidade com as 
INormas Brasileiras de Contabil idade, part1c1pando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados , na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade 

!Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 

!
períodos inferiores ha um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios , a titulo de Antecipação de Lucros . 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n° 10.406/2002 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao térmtno do exerctc1o social , os soc1os deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Ate 30 (tnnta' dias antes da data marcada para a reuntão o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento. à dispos1ção dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou mterditado qualquer sócio. a sociedade continuará suas atividades com os 

1 herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
1 dos sócios remanescentes . o va lor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único- O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu soc1o. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
, Ad ministradores declaram. sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade por lei especial . ou em v1rtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporanamente , o 
acesso a cargos públicos; ou por crime fa limentar. de prevaricação , peita ou suborno, 
concussão peculato. ou contra a econom1a popular, contra o sistema financeiro nactonal, 
contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo, fé pública ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Ftca eleito o foro da comarca de Campo 
Mourão-PR para o exercício e o cumprimento dos d1reitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúnc1a a qualquer t51Jtro. por mais especial ou privilegiado que 

se~ Dll veflh~, /_ __ ~ 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L T~P - MF 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

Campo Mourão-Pr, 01 de fevere 1ro de 20 13. 
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ConsiUita Optantes 

Data da consulta: 30/12/2015 
c: IIOlentifücação do Contribuinte 

CNPJ : 05.060.654/0001-24 
Nome Empresarial: _,2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME 

= Situação AtuaU 

Situação no Simples Nacional . ::>ptante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

ID Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores : ão Ex1"tem 

Opções pelo SJMEI em Períodos Anteriores : ão Existem 

li! Agendatmentos (SümtpUt!s Nacionai) 

Agendamentos no Simples Nacional: r ão Existem 

_ EvenU:os Futuros (Simples ~acionai) 

Eventos Futuros no Simples Nacional : ão Existem 

C EvenU:os Futuros (Sl!IMIEI) 

Eventos Futuros no SlMI::l: I ão Existem 

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMD. 
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~ 

CF-.MPO MOUlt~O 

CASADO 

..... . 
:·o 'I>\ LUZ !A PERE I R.!\ GARi'.LUZ 
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1 SESP ~-00.778. 8:?9-33 

MM•<> 

4C6 

87305-350 

declara. sob as penas da 1e1. nao estar impedido de exercer atividade empresaria, que não possu1 outro reg1stro de 
empresário e requer à Junta Comerc1al do Parana; 
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declara, sob as penas da le• não estar impudido de exercer atividade empresária, que não possui outro reg1stro de 

C()o.coOQ.&TO 

empresário e requer á Junta Comercial do Parana: 
------------------,~C~~~~~OO~t~,7.tN~~~r-~~,~~~~~A~O~~~~~~~T0~-----------------------4 

c ao 04 6 TR!UlSFORMAÇAO 

r . P. -:;AF.A:.uz - r-: E 

RUA SANT03 DUMONT 

l&IJI\RO 10..41Ail0 

J!'.RDHI JOA!IA D' .t..R.C 

ttl' 

67300- 000 
...... .ç~Po() 

CAMi'O MCi.J:tf.C 

/,ll.OQ'DOÇAHl4_lPQf .. ..a.8J 

: oo .ooc.:0 :Et1 :·HL REAIS 
Q(~=o~- ·o 

t·!A'!ER~A!S ?!':DkGOGICOS, 4530703 COt-lE:RCIO VAREJISTA DE PEÇAS E 
~:OVC~ .i.M VEICULOS AU'!'OI10'!'0RES, 4732600 CCt-lERC!O VAR'-JISTA DE 
:.ll?í\ir:C"ANTES ?ARA IJSO AU'TOtlO'!'IVO E PARA OUTROS USOS, 4751202 RECARGA E 
RE:'·!=1N f •• I..::J\ ~t: CARTUC:iOS E TONNER PARA EQUIPAMENTOS DE INFORM.A.TICA, 

474 4-0 /1) 1 
4754 - 7/0:!.. 
4751- 2/01 
4753-9/vO 

.nr. : 0 ..;o:tf:RC!O v;;R.EJ:S':'A úE MATERIAIS DE CONSTRUÇAO CIVIL, 41 63602 
CC~E?C:v v .:..:t::JlSTA DE ARTIGOS ES?OR7IVOS, .;6.;2702 COto!ERCIO ATACADISTA 
DE ;::,ou- A5 E />.Ct::SSOR:!.OS PAAn. USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRAB.Il.LHO 
EPI, 477331)0 O:CMt:RC!O \'AREJ!STA DE t-lOVEIS , EQUIPAMENTOS MEDICOS 

.> E Oi''!'OP:::u:COS, 4772500 CO!-IERC IO VAREJISTA DE COSMETICOS, 
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---- --------- -----------l 
·;;.:>EJISTA DE PAPEL~.RlA, LIVRARlA PRODUTOS GRAFICOS DE TODOS 
'J. ~CÇAO DE BANNERS, FAIXAS E CONFECÇOES DE CAMISETAS, COMERCIO 

4761-0/03 DE TINTf. ~ í~OBI~IARIAS, MATERIAIS ELETRICOS, COMERCIO VAREJISTA DE 
ARTIGOS r:·-:; ~l·IARINHOS Et1 GERAL E ARTIGOS PARA PRESENTES INCLUHIDO-SE 
EMBALAGEt·s , MATERIAIS DE LIMPEZA,HIGIENE, LOUÇAS,PRODUTOS METALURGICOS 

USO DO'.ESTT COS, OUTROS PRODUTOS DO GENERO E COMERCIO VAREJISTA DE 
ILIDAD-3 DO •,BSTICAS, COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAHENTAS, 

10 .·.:~SJ STA DE t40VEIS EM GERAL, MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E MArE:RI A!S 
DE INFOF't·I\TICi·, ELETRO-ELETRONICOS, COMERCIO VAREJt<;TA t.SP!\CTALIZADO DE 

PAMENTOS DE AUD J O E VIDEO 4763601 
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MCONA.I...JQ.\Dl GCTADO CMt. 

BRASILEIRA CASADO 

M CO~fUNHAO r:1RCIAL 
,lt.HO OE (piO -· JULIO GARALUZ SONIA LUZIA PEREIRA GARALUZ 

er.•(n""""~ NAS.CIOO CU tdlfa .. NJUTknMI 

13-04 - 1985 SESP 0'13.778.639-33 

OOMlCIIJAOO NA (LOGRAOOV~O - 1\1111. ••· tt<.l 

RUA MISS YOLANDA PEREI?n 406 
CE• 

PAP..ANA 67305 - 350 

MOURa. O 

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

OCO ATO COOIGOOOEVt.HTO OI!SCI<IÇI.OOOfVtHTO 

002 ALTERAÇA•- 021 ALTERAÇAO DE DADOS 
COOIGO DOEV!;NTO OEOcAÇ I.O 00 EvENTO 

F.P. GARALUZ - ME 

RUA SANTOS DUMONT 
CEP 

87300-480 

MOURÃO 

100.000,00 
OE~C".ç.\0 00 O • • 

MATERIAI: PEDAGOGICOS, 4530703 COMERCIO VAREJ I STA DE PEÇAS r. ACFSSORJOS 
NOVOS Pi.P. VEICULOS AUTmlOTORES, 4732600 COMERCIO VAREJISTA DE 
LUBRIFIC' r•'lTES PARA USO AUTOMOTIVO E PARA OUTROS USOS, 4 751202 RECARGA E 

~~· 
4755-5/02 
4759-8 / 99 
4744-0 / 01 
4754 -7 / 01 
47 51-2 /01 
4753-9/00 

REMANUF A .JE CARTUCHOS E TONNER PARA EQUIPANENTOS DE INFORMATICA 
474409 9 _QMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE COHSTRUÇAO CIVIL, 4763602 
COMERCIC' '/AREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS, 4642702 COMERCIO ATACADI STA 
DE ROUPM"' E .MCESSORIOS PARI·. USO PPOFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABHHO 
EPI , 47 7 ~00 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS , EQUIPAMENTOS MEDICOS 
ODOHTICOS E ORTOPEDICOS, 4772500 COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS , 
4 729699 COI~ERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL . 

PARA USO EXCLUSIVO OA JUNT11 COM"'-~••• 

DEFERIDO ~· PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 
L :; --.. ----.. : .. -.. ... ---.... -: --- . . ... 

J·H'Q J,.ett C ~· rd· .r 
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O F F C E 

ANEXO I 

Declaração para Habilitação 

F.P.GARALUZ-ME 
CNPJ: 07.299.558/0001 -69 
RUA SANTOS DUMONT N°1406 - CAMPO MOURÃO/PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento 
licitatório Pregão n° 09/2016, que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, 
possuindo toda a documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 
111- Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos 
para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não 
utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 
(dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
(conforme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos 
constantes no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os 
fins estabelecidos neste certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o 
proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública 
de qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão, 24 d 



F.P. GARALUZ • M 

O F F C E 

ANEXO 11 

Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o Sr. JULIO GARALUZ, portador da Cédula de 
Identidade n° 1.945.953-5 e CPF sob n° 325.087.089-87, a participar da Licitação 
instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL N° 009/2016, na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando
lhe poderes para pronunciar-se em nome de F.P.GARALUZ-ME, inscrita sob o 
CNPJ/CPF n° 07.299.558/0001-69 conferindo-lhe poderes amplos para atuar em 
todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para receber intimações e, 
eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e 
praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

Campo Mourão~ 24 de março d 
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 

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

PROCESSO LICITATORIO No 016/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2016 
ABERTURA: 24/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
n•. 10.520/02, Lei Federa l n• 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

I MODALIDADE 11 Pregão n• 009/2016 I 

~======================~ I TIPO 11 por iten I 
~====~~==============~ 

JULGAMENTO 1\ menor preço I 
~~~~~~~~~~~==~ 

ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO No ato da abertura I 
DATA DA ABERTURA 24/Março/2016 I 
HORA DA ABERTURA 09:30 Horas I 

I 
LOCAL DA ABERTURA PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 

. BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 

I 
VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO I R$-98.475,00 (Noventa e Oito Mil , Quatrocentos e 

. . Setenta e Cinco Reais) 
~~~~~~~~~~==~ 

I 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO I Em até 30 (trinta) dias, após entrega dos itens, 
emissão da nota fiscal e após aprovação e 
conferência dos materiais _Qelo órg_ão com_Qetente. 

I PRAZO DE CONTRATAÇAO 11 24 horas a partir da convocação I 

~~~ =o=s=J=E=To=======::::::::::=====;l AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, A MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO . 

. ELETROELETRONICOS E OUTROS. 
i====:C:::::::E:::::::R:::::::T::::::I D:::::;O~E::=S::==:=N:=::E:::G:=:A:::T:=IV:=:A=:===S=::D::=:E::===~ 1. INSS - FEDERAL - Prova de Regularidade 

DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisdição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

CONDIÇOES ESPECIAIS 

2. FGTS 
3. ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

1. Comprovante do número de conta 
bancária no nome da empresa Envelope 
de habilitação 

2. POR CONTA DA CONTRATADA: 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 -Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-0 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

TODOS OS CUSTOS COM TRANSPORTE 
DOS PRODUTOS A SEREM ENTREGUES. 

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2. 1 - Compreende o objeto da presente licitação, a Aquisição de Pneus novos da seguintes 
forma· 
ITEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO 
01 15 und. ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou Aço, Com 

fechadura, 3 prateleiras 2 _Qortas. (Tamanho a_Qrox. 1.58x080x040) 
02 02 und. REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 

Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 127V OU 
220V. 

03 01 und. FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE-
Cestos removíveis, Pés niveladores, Fonte de Alimentação: 127V OU 220V. 

04 04 und. Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 
revestimento melaminico, bordas (todo perímetro), painel frontal em MDP 
8P de 15mm com revestimento em melaminico de baixa pressão, Estrutura 
metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado 20x20 e 
inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira com borda frontal, com 
sapatas reguláveis, confeccionados em mdp de 15mm, revestimento 
melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com 
gaveta em aço ou em MDP, com chave e fechamento, (tamanho aprox. 
120+ COM+080 + GAVETEIRO 2 GAVETAS) 

05 06 und. Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com tampo em MDP 
de 15mm, revestimento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro) 
em perfil de PVC, painel frontal em MDP 8P de 15mm com revestimento 
em melaminico de baixa pressão. Estrutura metálica, sendo na parte 
superior e vertical com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e 
lateral em madeira com borda frontal, com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, revestimento melaminico de baixa 
pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm , com gaveta em aço ou em 
MDP, com chave e fechamento. 

06 04 und. CADEIRA MOD SECRETRIA, em espuma, base giratória com regulagem 
de altura. 

07 13 und. Micro Computador- Computador com processador de dois ou mais núcleos 
a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 G8 ou mais, HD de 
500 G8, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou superior bivolt, Monitor 
de 14" (mínimo) LED, 8ivolt, Teclado e Mouse US8. 

08 05 und. Impressora - Tecnologia Laser Monocromática, Velocidade de impressão: 
18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi (saída efetiva 1200 
dpi), Tamanho suportado: A4; A5; A6; 85; cartões postais; envelopes (C5, 
DL, 85) 

09 02 und. Telefone Fax, 110V, Fax Papel Térmico. 

10 08 und. CADEIRAS MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES 
Com encosto, estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1 ,5 mm, para sustentação dos assentos, Pés com 
travessas horizontais em tubo de aço, alongadas até os rodapés, Sapatas 
de proteção dos pés rebitadas na base da estrutura, _Qré-tratamento 

-

~ 

-
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antiferruginoso. 
11 04 und. CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 LUGARES, com encosto, 

Estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, chapa de 
espessura 1 ,5 mm, para sustentação dos assentos, pés com travessas ~ 
horizontais em tubo de aço alongadas até os rodapés, sapatas de proteção 
dos pés rebitadas na base da estrutura, pré-tratamento antiferruÇJinoso. 

12 05 und. BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1 ,80 x 1 ,90 aberto e 0,60 fechado, 1= 
Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés com ponteiras de borracha 
e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 

13 01 und. QUADRO DE AVISO FELTRO 
~ 120X100 

14 10 und. LIXEIRA COM PEDAL INOX - 30 
Altura 70,00 CM f& 
Largura 33,00 CM 
Profundidade 33,00 CM 

15 01 und. TV 32 POLEGADAS LED HD -
16 01 und. MICRO-ONDAS 23 LITROS. f-
17 01 und. MICRO-ONDAS 32 LITROS -18 01 und. RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, Receptor de TV via satélite, 

Conexões 01 x Saída AIV-RCA (Cabo incluso) 01 x Entrada RF - antena -
parabólica (LN 

19 01 und. GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO MODELO RW 
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido 
especificamente para a guarda científica de VACINAS. 
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 16.000 
doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de -energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma 
maior homogeneidade na temperatura interna. 
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho 
adicional. 
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas 
em acrílico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado 
expandido livre de CFC. 

• - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil 
travamento. 
- Painel de comandos e contro les fronta l superior de fácil acesso, com 
sistema microprocessado pelo display em LCD, programável de 2°C a 8°C 
com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica, 
apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de 
momento, máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da 
bateria 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant~ ,.~~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00~ ----~'f:_ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363· -~-~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br --"i--

Cantu _ç-

2.2- A PRESENTE LICITAÇAO NAO OBRIGA O MUNICIPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO MUNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser de ótima qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações exigidas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4. Será desclassificada a proposta de produto ou serviço cuja qualidade seja 
questionável, mesmo que a referida proposta for vencedora no preço e cumprir os demais 
requisitos do Edital, uma vez que a qualidade é requisito que será avaliado tanto quanto o 
valor. 
2.5. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 'qualidade 
total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica do Município 
concluir fundamentadamente que o produto não possui excelente qualidade, ocasião 
em que será analisada a proposta subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não atender ao 
ques ito qualidade. 

2.6. O Pregoeiro poderá requisitar a qualquer momento amostras, catálogos ou similares, 
que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envelopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE N°. 01 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 09/2016 
Envelope 01 - PROPOSTA 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 

ENVELOPE No. 02 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 09/2016 
Envelope 02- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 



J Endereço: 
Telefone: 

4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

4.1. Serão admitidos a participar desta Licitação os que estejam legalmente estabelecidos na 
forma da Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica 
a representação, na presente Licitação, de mais de uma empresa. 

4.2. Será admitida, em todas as etapas da Licitação, a presença de somente um representante 
de cada proponente. 

4.3. proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento 
com a indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de 
preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa 
proponente, devendo o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação 
das credenciais, sob pena de não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que 
trata-se de Pregão Presencial. 

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo 11 deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

4.5. Mesmo sendo sócio, proprietário, credenciado, dirigente ou assemelhado da empresa 
proponente, o participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou 
Contrato Social ou o Contrato Social Consolidado, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e documento de 
identificação com foto. 

4.6, Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se a proponente 
preferir apresentá-los em fotocópia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura pela 
Comissão, desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para conferência . 

4.8, Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas em 
consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si , ou ainda, qualquer que seja 
sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.10.Deverão estar fora dos envelopes: 

I -quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital , assinado pelo 
proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os necessarios 
poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em 
nome da licitante; 
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paragra o unico: em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata de posse, 
que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social , no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome cadastrado 
no sistema do município; 

11 -quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente de entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata de 
posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos socios ou 
proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a Declaração 
para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando ciência de que a 
empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de que para a empresa 
licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na Cláusula Quinta deste Edital, 
conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do sacio, proprietario ou presidente de entidade, caso 
não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo unico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por erro, 
contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas normas da licitação que serão 
sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na presença dos demais 
participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada do mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope n• 01 deverá conter: 

1 
proposta elaborada em papel, similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, endereço 
completo, número de fax, se houver, redigida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representante legal da 
empresa. 

I 2 I 
O número e modalidade da presente licitação. 

I 3 I 
Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital, contendo a marca e, o seu fabricante quando for o 
caso. 
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4 Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

5.1 . As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capítulo 1 
deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, Independente de menção expressa ou não, não poderá 
ser inferior a 06 (SEIS) meses contados da data da homologação do presente expediente, 
independente de menção expressa na proposta, sa lvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 
dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no ato da apresentação da proposta presume-se que 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de qualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e responsabil idade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinentes à execução/entrega do objeto. A omissão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interpretada como não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abertura das 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou qualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte da proponente. 
das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Comissão, 
antes da abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo com solicitado 
no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitações cu jo número de itens não ultrapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos de licitação por lote, serão considerados o número de itens constante em 
cada lote e não o número de lotes. Solicitar arquivo digital no email: pmncantu@ig.com.br. 

6- DA HABILITAÇÃO 
O Envelope no 02 deverá conter: 

1 • Registro Comercia l, no caso de empresa individual. 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores -
"última ata de eleição" (desde que não apresentado para 



credenciamento). 
• Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício. 
• Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

• Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Comercial, das atas 
das assembléias que tenham aprovado ou alterado o estatuto em 
vigor. 

[O Certidões negativas descriminada no quadro geral 

[O Condições especiais constantes no quadro geral do presente edital (quando 
exigido). 

6.1. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer tempo, no curso da 
Licitação, quaisquer esclarecimentos sobre documentos já entregues, fixando-lhe prazo para 
atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital, implicará inabilitação da licitante, 
sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da 
documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos 
documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos. 

6.5. Os documentos necessários à Habilitação deverão ser, preferencialmente, apresentados 
conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em original, ou , se 
preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo de cópia autenticada em cartório ou 
pela Comissão no ato da abertura, ou publicação em órgão da imprensa oficial. Os documentos 
que forem apresentados em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante 
deste processo licitatório. 

6.6. Quando se tratar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa ser 
autenticado, uma vez que terá sua validade confirmada pelo Pregoeiro e equipe de apoio. 

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

7.1. Os envelopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitação", deverão 
ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de reuniões do Paço 
Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 87.330-000 na cidade de 
Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste edital. 

7.2. Após a data e horário estabelecidos para o recebimento dos envelopes ora mencionados, 
nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e julgados de 
acordo com a legislação vigente. 
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7.4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7 .5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8- DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1 . No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital , o Pregoeiro e a Equipe de 
Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada proponente 
participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste edital, o Pregoeiro declarará aberta a sessão para realização 
do pregão, quando então dará início aos · trabalhos anunciando o recebimento dos 
credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a identificação dos representantes 
das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação dos participantes. 

8.2.1. Analisados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presentes as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8.2.1. A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes 
específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances verbais, lavrando-se em 
ata o ocorrido. 

8.3. O Pregoeiro e a Equipe de Apo io rubricarão e submeterão a rubrica de todas as proponentes 
os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procederá a verificação do conteúdo do 
envelope n.0 01, em conformidade com as exigências contidas neste Edital. 

8.3.1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as propostas dos 
participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas para a apresentação de 
lances, nos termos do art. 4°, VIl da Lei 10.520/2002 (até 10% do valor da menor proposta), o 
Pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, que tenham atendido as condições 
do Edital, até o máximo de 3 (três), para que seus credenciados possam também ofertar lances 
verbais, conforme art. 4°, IX da Lei 10.520/2002. 

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas, o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes, por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores distintos e 
decrescentes, a partir do credenciado pela licitante que apresentou o maior valor dentre as 
classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e reordenando-os. 

8.3.3. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 
licitante, na ordem decrescente de preços. 

8.3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os lances 
verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores mínimos entre 
um lance e outro). 

8.3.4.1. O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitantes calculem e ofereçam 
novos lances. 
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8.3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor valor anteriormente, na sua vez de oferta. 

8.3.4.2.1. O empate poderá ser registrado apenas para efeito de desistência da proponente 
vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor ofertado (neste caso o 
próprio empate). 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.3.6. A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo Pregoeiro, 
será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço apresentado pela mesma, 
para efeito de ordenação das propostas. 

8.3.7. Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta 
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar 
diretamente com a proponente para que seja obtido melhor preço. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabi lidade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global (conforme 
o caso) , quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.3.8.1 . Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital ; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas 
dos demais proponentes; 

c) apresentar preços manifestamente inexeqüíveis (artigo 4°, inciso VIl da Lei 10.520/2002). 

8.3.8.2. Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital , através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais , recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9. Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o caso) , 
será aberto o envelope contendo a Documentação de Habil itação da licitante vencedora, para 
confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, será declarada a proponente 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos. 

8.5. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subseqüente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, 
até a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a 
respectiva licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus 
Anexos. 
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8.6. Encerrado o JUlgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora, 
proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção 
de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará 
na decadência do direito de recurso por parte das licitantes, registrando na Ata da Sessão, a 
síntese dos motivos para a futura impetração de recurso, bem como o registro de que todos as 
demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no 
prazo de 03 (três) dias consecutivos , após o término do prazo do recorrente para juntada de 
memoriais - razões de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos) , 
proporcionando-se a todos, vista imediata do processo no Departamento de Compras. 

8.7. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se
á renúncia ao direito de recorrer. 

8.8. Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio 
e a(s) licitante(s) presente(s) . 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.1 O. Não considerar-se-á qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 

9- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convocatório do presente Pregão, aplicando-se 
neles subsidiariamente as disposições contidas na Lei 8.666/93. 

9.1.1. Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dois) dias úteis antes da 
data fixada para recebimento das propostas. 

9.2. Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, obrigando-se a juntar 
memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar 
contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente. As razões e as contra razões de recurso deverão ser enviados aos cuidados do 
Pregoeiro. 

9.3. A falta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem como a não entrega 
das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e contra-razões de recurso, bem como impugnação do Edital , deverão ser 
dirigidos ao Pregoeiro e protocolados junto ao Setor de Protocolo, localizado na sede da 



Prefeitura Municipa l, em dias úteis, no horário de expediente, a qual deverá receber, examinar e 
submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a pertinência. 

9.7. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do término do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O acolhimento do recurso , importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.1 O. O resultado do julgamento do recurso será divulgado mediante afixação no quadro de 
avisos da Prefeitura Municipal e comunicado a todas as licitantes via fax ou e-mail. 

1 O - DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde que 
solicitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após entrega dos itens. emissão da 
nota fiscal e aceitação do item entregue, mediante crédito em conta bancária, na forma descrita 
no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 

11 .2. A Empresa vencedora deverá fornecer ao Departamento de Tesouraria , o número de conta 
bancária no nome da empresa a ser realizado o pagamento. 

11 .3. A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Agência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibi litado ao 
Contratante efetuar o depósito bancário do valor devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classif icado na dotação 
orçamentária que se segue: 

Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

0702103010428-2028-3390303921 Secretaria/Fundo Municipal de Saúde 

12 - DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

12.1. O preço reg istrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65, da Lei Federal no 8.666/93, mediante solicitação, 
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desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O Município de Nova Cantu poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado . 

13- DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral , no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materiais solicitados serão em conformidade com a necessidade e deverão ser 
entregues na Central de compras do Município de Nova Cantu (ou local deteterminado), 
situado na Rua Bahia, n° 85, telefone (44) 3527-1280, através da ordem de compra emitidas 
pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 03 (t rês) d ias úteis , 
após a solicitação. 

14- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissão ou Autoridade Competente, conforme dispuser a 
Legislação vigente. 

15 - DAS PENALIDADES 

15.1. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03 (três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor total 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entrega, desde que a 
justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 
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a) calculada sobre o valor da parcela mexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de sua troca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar da 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto estiver em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca, que será aceita uma única vez, no prazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir de imediato o(s) contrato(s), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento objetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Contratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais incluem: transporte, carga, descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente comunicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

15.10. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 111 do Capítulo IV, da Lei Federal 
n° 8.666/93. 

15.11. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 -DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1. Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 08 (oito) dias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas, escoimadas das 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassificação. 

16.2. Das decisões relativas à presente licitação caberão os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no mc1so 11 , do artigo 88, da Lei Federal n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório, ficando sujeita à pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 
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16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicada no D.O.M., ou na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sua comunicação às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3.1. Fora desses casos, em que os processos licitatórios estarão sendo analisados ou 
diligenciados pela CPL, não será autorizada vistas dos autos às licitantes, evitando-se, assim, 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17- NOTAS IMPORTANTES 

17.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 

17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresentados de forma 
ordenada em conformidade com o edital. 

17.6. Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7. Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal no 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edital e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às 
condições estabelecidas, como elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.10. A participação nesta licitação implicará na aceitação integral e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis. 



17.11. Compete aos interessados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias úteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por parte do Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.12. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO: 

I - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar. por seus 
fornecedores e subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante 
todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas: 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 

vantagem com o objetivo de influenciar a ação do servidor público no processo de licitação 
ou na execução de contrato; 

b) "prática fraudulenta" : a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de lic itação ou de execução de contrato; 

c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais 1 icitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando 
estabelecer preços em níveis a11ific iais e não-competitivos; 

d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo lic itatório 
ou efetuar a execução do contrato; 

e) "prática obstrutiva": (i) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral. com o objetivo 
de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista, deste edital; (ii) atos 
cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro 
multilateral promover inspeção. 

II -Na hipótese de financiamento , parcial ou integral, por organismo financeiro multilateral, 
mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou 
pessoa física, inc lusive declarando-a inelegível, indefin idamente ou por prazo determinado, 
para a outorga de contratos financiados pelo organismo se, em qualquer momento, constatar o 
envolv imento da empresa, diretamente ou por meio de um agente, em práticas corruptas, 
fraudulentas, co lusivas, coercitivas ou obstrutivas ao pa1ticipar da lic itação ou da execução de 
um contrato financiado pelo organismo. 

lli - Considerando os propósitos das cláusulas ac ima, o licitante vencedor, como condição para a 
contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em 
parte ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou 
reembolso, permitirá que o organ ismo financeiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas 
possam inspecionar o local de execução do contrato e todos os documentos, contas e registros 
relacionados à licitação e à execução do contrato. 

17.13. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná, para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 



... ,"'uRA I/.? v 
(,'V A. 

t~.:i -~ 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu~~ ~ 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 -~~~~-/: 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 ' . --~~~ __ 

E-mai l: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ,·"")~ ~~- · 
Cantu -~ 

17.14. Erros ou om1ssões meramente formais não serão consideradas para desclassificação dos 
concorrentes. 

E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Março de 2016. 

Com~ão de Licitações 

ti.p~~f?c>~ 
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ANEXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: __________________________________________ __ 
CNPJ: __________________________________________________ ___ 
ENDEREÇO: ____________________________________________ ___ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório Pregão n° 09/2016, que: 
I- O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório . 
11- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n. 0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 
Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

_________________ ___ de ______ de 2016. 

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Carimbo com CNPJ 
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ANEXO 11 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) _ ______________ ___________ __ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

e CPF sob n° --------------------------- --------------------------' a 
participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 009/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscrita sob o 

CNPJ/C PF n° ________________ _ _ conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos , formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame . 

________ , em de ___ de 2016. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 
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Proc. Licitatório n.0
: 016/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N.0
: 

ENDEREÇO: 

ANEXO 111 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO PRESENCIAL n.0
: 009/2016 

REPRESENTANTE: (para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE:--------AGÊNCIA: _____ BANCO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epigrafe , que trata da Aquisição de Equipamentos de Informática, 
Móveis para Escritório, Eletroeletrônicos e outros. 

!1§JJl Qtd Unid. Descrição Marca PreÇ_o PreÇ_o 
Unitário Total 

R$ R$ 
1 

TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o va lor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá va lidade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 



~UR4t! 
«~'' ~/ 

Prefeitura Municipal de Nova Cáh·tUo \.~~ 
Rua Bahia n° 85 -Centro - Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-Q.o.Q ·-~~~ I; 

CNPJ N.0 7~.845.394/0001 -03 - Fone_ (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527 -136l . - 'A(} '-r-. 
E-ma1l: pmncantu@hotmaJI.com ou pmncantu@ig.com.br ''~(-Y... ___ _ 

.;"'c ...... ~ 
qntu- ?~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM I REFERÊNCIA 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 016/2016 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2016 

LOTE 01 - ÚNICO. 

ITEM QTDADE ESPECIFICAÇÃO VALOR UNITARIO 

/ MÁXI MO/REFÊNCIA 

01 / 15 und. ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em MDP ou 549,00 
Aço, Com fechadura, 3 prateleiras 2 portas. (Tamanho aprox. 
1.58x080x040) 

02 1;62 und. REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 2.784,00 
/ Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 

/ 127V OU 220V. 
03 

I 
/ 01 und. FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE - 3.150,00 

Cestos removíveis , Pés niveladores, Fonte de Alimentação: 127V 
OU 220V. 

04 04 und. Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 480,00 

I 
revestimento melaminico, bordas (todo perímetro), painel frontal 
em MDP BP de 15mm com revestimento em melaminico de baixa 
pressão, Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical 
com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral 
em madeira com borda frontal, com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, revestimento melaminico de 
baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta 
em aço ou em MDP, com chave e fechamento, (tamanho aprox. 
120+ COM+080 + GAVETEI RO 2 GAVETAS) 

05 06 und. Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com tampo 270,00 

/ 
em MDP de 15mm, revestimento melaminico baixa pressão, 
bordas (todo perímetro) em perfil de PVC, painel frontal em MDP 
BP de 15mm com revestimento em melaminico de baixa pressão. 
Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo 
quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em 
madeira com borda frontal, com sapatas reguláveis, 
confeccionados em mdp de 15mm, revestimento melaminico de 
baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0,45mm, com gaveta 
em aço ou em MDP, com chave e fechamento. 

06 / 04 und. CADEIRA MOD SECRETRIA, em espuma, base giratória com 158,00 
regulagem de altura. 

07 13 und. Micro Computador - Computador com processador de dois ou 2.706,00 
mais núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 
04 GB ou mais, HD de 500 GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w 
reais ou superior bivolt, Monitor de 14" (mínimo) LED, Bivolt, 



08 / ;{)5 und. 

09 / 02 und. 

10 / H)8 und. 

11 / 04 und. 

12 .,..........1-05 und. 

13 / 01 und. 

14 v1 o und. 
/ 

15 ' 01 und. 
16 )}1 und. 

17 "" 01 und. 
18 01 und. 

19 01 und. 
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Teclado e Mouse USB. 
Impressora - Tecnologia Laser Monocromática, Velocidade de 
impressão: 18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi 
(saída efetiva 1200 dpi), Tamanho suportado: A4; A5; A6; B5; 
cartões postais; envelopes (C5, DL, B5) 
Telefone Fax, 110V, Fax Papel Térmico. 
CADEIRAS MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES 
Com encosto, estrutura em tubo de aço retangu lar de seção 50x30 
mm, chapa de espessura 1 ,5 mm, para sustentação dos 
assentos, Pés com travessas horizontais em tubo de aço, 
alongadas até os rodapés, Sapatas de proteção dos pés rebitadas 
na base da estrutura, pré-tratamento antiferruQinoso. 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 LUGARES, com 
encosto, Estrutura em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos, pés 
com travessas horizontais em tubo de aço alongadas até os 
rodapés, sapatas de proteção dos pés rebitadas na base da 
estrutura, pré-tratamento antiferruginoso. 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0,60 
fechado, Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés com 
ponteiras de borracha e rodízios nas laterais, Tecido: Lona crua. 
QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 
LIXEIRA COM PEDAL INOX- 30 
Altura 70,00 CM 
Largura 33,00 CM 
Profundidade 33,00 CM 
TV 32 POLEGADAS LED HD 

MICRO-ONDAS 23 LITROS. 

MICRO-ONDAS 32 LITROS 
RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, Receptor de TV via 
satélite, Conexões 01 x Saída AIV-RCA (Cabo incluso) 01 x 
Entrada RF - antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO MODELO RVV 
Equipamento vertica l, de formato externo e interno retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica 
de VACINAS. 
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 
16.000 doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo 
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar 
interno , garantindo uma maior homogeneidade na temperatura 
interna. 
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. 
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita 
assepsia. 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com 
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798,00 
445,00 

640,00 

728,00 

149,00 

394,00 

1.790,00 

545,00 
598,00 
219,00 

19.980,00 
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Prefeitura Municipal de Nova Can 
Rua Bahia n° 85 ·Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 ~"~uRA. /Vfv 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 <., "~ 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ' <-..~ 

contra portas em acrílico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal 
para fácil travamento. 
- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, 
com sistema microprocessado pelo display em LCD, programável 
de 2°C a soe com temperatura controlada automaticamente a 4°C 
por solução diatérmica, apresentando simultaneamente a 
visualização das temperaturas de momento, máxima e mínima, 
descri ão de eventos e nível de car a da bateria 

o.. FL. N."~k :g 
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AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 016/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 009/2016 
ABERTURA: 24/MARÇ0/2016 HORÁRIO: 09:30 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do seguinte procedimento licitatório: 

~M~O~D:::::A=L=ID=A==D==E===========il l Pregão no 009/2016 I 
TIPO 11 por iten I 
~==~~==============~ 

1 ~J~U~LG~A~M~E==N~T::;::O===:::=::=:::::=::=:=::::::::::=::::::::::::==:=;:~~~~ menor preço I 
ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO li No ato da abertura I 

1~D=::A::=::T=:=A~D==A==A:=:B::::E~R===T~U~R~A======~=:::::::::::::==~I\ 24/Março/20 16 I 
HORA DA ABERTURA 11 09:30 Horas I 

:=L=o=c=A=L=D:::::::A=A::::::B::::::E::::::R::::::T::::::u:::::::R==A=====J PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 1 

VALOR MAXIMO DA LICITAÇAO 

. BAHIA, 85 CEP: 87.330-000 1 

I 
R$-98.475,00 (Noventa e Oito Mil, Quatrocentos e 

. Setenta e Cinco Reais) 

I 
CONDIÇOES DE PAGAMENTO ! Em até 30 (trinta) dias, após entrega dos itens, 

emissão da nota fiscal e após aprovação e 
conferência dos materiais __gelo ÓffiãO com__2_etente. 

;::1 =P=R=A=z=o=D=E=c=o=N=T=R=A=T:::A=ç=A::;;::::::::o===~ll 24 horas a partir da convocação I 

I 

OBJETO I AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA,_ MÓVEIS PARA ESCRITORIO, 

. ELETROELETRONICOS E OUTROS. 

I 
LOCAL PARA ADQUIRIR EDITAL Jil Paço Municipal " Martin Krupek" - Departamento I 

. ll de Compras e Licitações 
11:=1==================~11 

* o valor máximo refere-se ao total de itens que se pretende o preço, e não do contrato a ser 
efetivamente realizado 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Março de 2016. 

Comis~-o de Licitações 
y.~vC<-'
regoeiro 



PREFEITURA MUNICIPAL DE !'i OV 
ESTADO DO PARANA A CANTU 

CNPJ ~· 77.845.39410001-03 

A VISO DE LICITAÇÃ~ua B:tlun, 85. CEP 87.330·000 

~~~~;g: na for~~ Presen:i~I~~~;~~O~~:·:~ T,ORIO n• 01612016 -
· Aqutsoç:~o de E . NC 

Escritório, Eletroeletrôn" quopamcntos de lnform•ític·t Mó . 
ABERTU . tcos e outros confor . •' vets para 

RA: A Jlartir das 09·30 ( ' . me espectfic:tções em edit:tl 
d e 2.016, na sala de reuniões d.o p,:~v~ e t~o~ta) Horas do dia 24 de M," 

A P . . a o umciJ>al, em N C rço 
solicuados na p~sta com onteoro teor do Edital anexos ova antu, Paran:í 
DiviSão de Locuacõ:E\ThURA MUNICIPAL DE N•OVA CA~~ormações poderão Ser 
T ·no orano das 8·30 · 11 - PARANA. · 

elefone/Fax: 44 35271363 35'7 I' as 00 Hs e dos 14:00 as 17·00 H Junoo • - - _8\ . s 

Nova Cantu Estado d p , 
AIRTON ANTON IO AGNO~N arann. 09 de Marco de 2 016 

Prefeito Municinnl 

PUBUCAOO FJ.M.LL v· 3 1~tJ16 
··I ?.R JORNAL~ 1;)1 t:l.uo t .. : , 

EDtÇAO N.• ..... S:.(_~~ · ~d:; 
RESPONSÁVEL ·a. ... 

tltJBt~CAOO EM I I I {)..3 ,~ /6 
J~RNA~~ //?~ t,}c 1~ ~~ 
á>1ÇÃON.0 '" -3-13- 1/4 
~~~et... jl\ 

~ 

PUBLICADO E? I I I tJ 3 I ~/b 
JORNAL: '<--" 'titi,o Yl,x./< pb/K.. 

EDIÇÃO N.0 ___ e;;:;._::.c'? _____ _ 

RESPONSÁVEL--fj~----
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DiárioQFJCIALParaná 
6• feira llltMar/2016 -Edição n° Com.;rcio. lndiÍ II ri .J I' s~rvlco• 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ~ 

AVISO DE LICITA• 
PREGÃO PRESENC IAL N'. I 

EXCLUSIVO MEI/M 
em 09 de março de 

DOCUMENTO CERTIFICADO 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
134372916 

Documento emitido em 11/03/2016 10:01:48. 

Ob1cto. REGISTRO DE PREços para fun Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
Empresa para Prestação de Serviços Es po N° 9654 I 11/03/2016 I PAG. 29 
Aparelhos de A: Condici?nados e Cortinas Para verificar a autenticidade desta página, basta in lo o 
Secretana Mumetpal de Transtto e Segurança Códigq Localizador no si(e do DI O/E. ,{ ~ 

;a da Colina 
Secretaria Municipal de Recursos Mater iais, WW!".tmprensaottcia .pr.gov.~ 
SEMAT. Entrega dos Envelopes: alê as 13:45 horas do dia 30 (trinta) do mês 
de março de 20 16. Abertura da.< propostas: ãs 14:00 horas do dia 30 (lrinto) do 
mês de morço de 201 6, no Diretoria de Licitações -Av. XV de Novembro, 701 
-Centro - 2' . andar- Maringá-Pr. O edital completo estar.i disponível através 
do si te: \vww.morjng~.pr.gov.br·servicos·licitacoes. 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

18320/2016 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MAR!NGÁ- PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N". 009/20 16-PMM 

em 09 de março de 20 16 

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia e/ou 
arquitetura para a prestação de serviços técnicos de elaboração de Projeto 
Arquttetônico, Complementares e demaiS e lementos necess:inos para 
composição do Projeto Bóstco, Projeto Legal e ProJeto Executivo, visando a 
execução das obras de reforma e ampliação da UBS (Unidade Básica de 
Saúde) Zona Norte c da UPA (Un idade de Pronto Atendimento) li, localizadas 
na Avenida Sophta Rasgulaeff, n' 1053, Lote 000, Jardtm Alvorada 2' Parte. 
Zona 24. nesta cidade de Manngã/PR.. sendo: Sondagem. Projeto 
Arqui tetõmco (básico e legal). detalhamentos: ProJeto Estrutural: ProJeto 
Elêtrico/Lógtcal Telefone/Aiam1e/SPDA; Projeto de Ar Condicionado: 
Projeto Hidrossanitário (e hidrnntes. se necessário), Drenagem de águas: 
Projeto de Gases Medicinais: PSCIP- Plano de Segurança Contra Incêndios c 
Pânico 9toda a edificação existente c a construir): Rcuso de Águas Pluviais: 
Memoriais Descritivos e especificações técnicas de todos os projetos: Plani lha 
quantitativa dos insumos serviços (quantitativos c preços) com código da 
tabela SlNAPl ou itens que tenham como base de consulta tabela de referência 
formalment e aprovada por órgãos ou entidade da administração pública: 
Detalhamento Arqu itetônico c Comunicação Visual c Tátil; Me morial 
Descritivo e Caderno de encargos c: Compatibilização de todos os projetos c 
elementos que compõe o Projeto Básico e Executivo· Conforme Anexos I e n. 
parte integrante do presente edital • Secretaria Municipal de Obras Públicas • 
SEMOP. Entrega dos Envelopes: at~ as 09:00 horas do dia 31 (t rinta e um) do 
mês de março de 2016. Abertum das prupostas: às 09:00 horas do dia 3 I 
(trinta c um) do mês de março de 2016. na Diretoria de Licitações -Av. XV de 
Novembro. 701 -Centro - 2'. andar - Manngá-Pr. O edital completo estará 
disponível a1ravés do s ite: www.maringa.pr.go v.br·servicos·licitacoes. 

I Mariópolis 

Carlos Robeno Pupin 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENC IAL N' 9i20 16 

1832212016 

PROCESSO N' 109/2016 ·Tipo de Lic itação: MENOR PREÇO UNITÁRIO - Data 
da realização: 28 de MARÇO de 2016. Abertura da Ses.ào: 14:00 horas. Local: Sala 
de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis - Rua Seis, n• I 030 • Centro -
CEP: 85.525.000 - Mariópolis, Estado do Par.ná. O Município de Mariópolis!PR. 
neste alo representado pelo Sr. Prefeito Municipal Mario Eduardo Lopes Paulek e 
pelo Pregoeiro Oficial da municipalidade Francisco Valdomiro Bueno, que o presente 
instrumento subscrevem, toma público que se ~ncontra aberto. n~sta unidade.:. 
certame licitatório na modalidade PREGÃO Presencial n". 812016, do tipo ME:-JOR 
PREÇO POR ITEM - Processo n.• 10212016, objetivando o contratação de empresa 
com profissionais habilitados, pant prestação de serviços como instrutor de música 
instrumental (maestro da fanfarrJ, flaut~l e violão) e coreóg.r"'Jfo. que serão utilizados 
nas ~tividadcs descnvolvid:1s pelo Departamento de Educaç5o do Municipio de 
Mariópolis, CONFORME ESPECIFICAÇÃO NO /\NEXO I. que será 1·cgido pela Lc1 
Federal n." I 0.520/2002, Decreto Municipol n' 006/2008 de l i de fevereiro de 2008 
e Lei complementar n' 123/2006 e Lei Complememar n' 14712014, LICITAÇÃO 
EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS · ME, EMPRESAS 
DE PEQUENO PORTE - EPP, AO MICROE)..1PREENDEDOR INDIVIDUAL - MEl 
E Sociedade Cooperativa (S.C.), confonne Lei Municipal Complementar n• 41/2009 de 
17 de julho de 2009 c con.<oantc com o art. 15. ~I c *2 do Decreto Municipal n" 361201 O 
de 4 de Maio de 20 I O. aplicandO·Se subsidiariamente, no que couberem. as disposições 
contidas na Lei Federal n.' 8.666/1993, e demais normas regulamentares aplicáveis 
à espécie. As propol'tas deverão obedecer à._ especificações estabelecidas por este 
instrumento convocatório e seus anexos, que dele Cazem parte integrante. Os envelopes 
contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço acim:1 
mencionado. na sessão pública de processamento do Pregão. após o credenciamento dos 
interessados que se apresentarem po.ra participar do certame. A sessão de processamento 
do Pregão será realizada na Sala de Reuniões da Preleitura Municipal de Moriópolis -
Rua Seis, I 030 ·Centro- CEP: 85.525·000- Mariópolis, Estado do Paraná. iniciando·sc 
no dia 28103/2016 às 14:00 horas e sera conduzido pelo Pregoeiro Oficial com o auxílio 

PREF'EITURA MUNICIPAL DE NOVAAMERICA DA COLINA 
ESTADO DO PARANÁ 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Texto resumo do Objeto: Contratação de empresa para execução de pavimentação 
poliédrica de estradas rurais com pedras irregulares. com ênfase it trafegabilidade 
de estradas rurais. consequente preservação de recursos naturais. Edital: 001/2016 
Processo: 19/2016 Modalidade/tipo: TOMADA DE PREÇO N"Ol -2016 Tipo: 

EMPREITA DA POR PREÇO GLOBAL Participação do fornecedor: Amplo 
Prazo para impugnação até: 2 dia(s) Sitc: www novaamcricadacolina pr ~ov 
l1r Email: !jcita!amovaamericadaco!ina pr gov br Valor (R$)856.882,73 Início 
acolhimenro de propostas: 14/03/2016 Limite acolhimento de propostas: 
29103/2016 até 16:00h Abertura das t>ropostas: 30/03/2016 Data c a hora 
da dist>uta: 30/03/2016 its 14h00min Telefone: (43) 3553- 1633 Moeda da 
licitação: (R$) Real P1·efcito M unicipa l: ERNESTO ALEXAN DRE BASSO 
Data de publicação: 09/03/2016 

I 

18226/2016 

Nova Cantu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA~'TU 
F.STADO DO PARANA 

CNPJ n' 77.8~5.39~10001·03 

Ruu 8uhiu. 85 • Ct:P 87.330-000 

AVISO_ DE LICITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n• 015/2016 
PREGAO, na forma Presencial- N" 008/20 16- PMNC 
OBJETO: Aquisição de Exames Laboratori:ais, conforme: especificações 
em ed ital. 
ABERTURA: À partir dos 09:00 (nove) Horas do di:o 24 de Março de 
2.016. na sab de reuniões do Paço Munlcipal. em Nova Cantu. Paranii. 
.-\VISO DE LIC ITAÇAO- PROCESSO LICITATORIO n• 016/2016 
PREGÃO, na form a Presencial n' 00912016- PMNC 
O BJETO: Aquisição de Equipamentos de Informático, Móveis para 
Escritório, E letroclctl·ónicos c outros. conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir da s 09:30 (nove c trint:>) Horas do dia 24 de M:~rço 
d e 2.016 nol s•t la de reuniões do Põlço Municipa l. em Nova C :uatu. Panlll:i 

A PO!St~' cum tntclrn tl.!or do Edtt:tl. ant.!xos -: tnfnrm:1çõcs pod~:rju )o:\!f 

.stlhtatttdos na PREFEITURA MU~ICIPAL DE NOVA CA~Tll - PAR.AI':Á. Junto ,, 
Davo;:it> llc Ltcatlç.iu. nu hor:inn tbs ~t30 <.~S II:OU Hs c i.Jls 14 00 ;h 17:00 Hs. 
TctdonciF:tx: (-14) 35271363- 3527.t2S 1 

Nova C:mtu. F.!'t:tdo do r>lr:tni, OQ de: M3rço de 2.016 
A IRTON ANTO~' lO AGI\'OLII\' 

l'rdcilo ~lunh:il-)otl 

1891012016 

I Nova Esperança 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA 
AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL DE CONCORR~NCIA ;-~• !107/2016- PMNE 

O Muniçipio de Kova Esperança. Estado do Paraná. torna público que fará 
rc:.liz::~r. às 09 hor:~.s do d io 18 de o.bril do ano de 2016. no Avenida Rocha 
Pombo n• 1453 em Novo Esperança . Par•nó. Brasil. CONCORR~NCIA 
paro Contratação de EmJ>rCs3 de Engenharia para cxccuç5o de pavimcm~çào c 
recapeamerHo nsf.iltico de.: trechos de via s urbanas, em concr..:to betuminoso 
u.sinodo à quente (CBUQ) • sob regime de empreitado por preço globo I. tipo 
mc.:nor preço. o preços fixos e sem reojuste, d:t(s) seguinlt(s) ohra(s): 

Quantidade e Prazo c.lc 
Loc~l do objeto Objcto unidade de ex.ecuçiio 

meditJu (úitts) 
Ruu l3orn Retiro t: Puvimt:nwc5o em 47.692.27 m2 ISO 
vtas dlls jardins das CBUQ 
fl ores. Santo Antônio 
c São José. 

A Pasta Técnica com o tntctro teor do Edna l c seus respectivos modelos. 
o.dc:ndos c.: onc:xos. poder!l ~c:r exammnclu no c:ndt:rc:co ...~cun<a tndtcado a po.~ntr 

do dra 14 de m:lrço de 2016, no horâno comercial. ou solic tt;Jda atrJvés do C· 
mnil lici tucao@novac:spt:rnncn.pr.gov br l nfonn~çõc:~ Jdtc tomai:,, dúv1dt~~ c 
pedidos de csclarccuncnto deverão ser cncomu1hados à CorntssJ.o c.Jc L•cuação 
no endereço ou e·m<:~ i l ;Jcima mencionado~ - Tdcfonc (44)3252-4545 

Nova Esperançil, 10 de março de 20Hi . 

Gerson Znnusso 
Prefeito Munic ipal 

18892/2016 



·m""" .. ('l .. . . 
.... ,,,, • ..: 220 !SSN 1611-1069 

AVISO DE DISPENSA DE LIC ITACÃO 1'1' 212016/PMLS 

A Prefctt:a Muntcipal de L:tr.mjciru do Sul. est-ado do Pll
r.m:a, no uso de suns atribuições lcgats c com b:a~c UO$ mcmoramloli. 
jusuficutivas c pnrcccr juridico, anexos, r.ttilicél o processo de dis
pen~o de \icit:u;io n•. 002/2016-PMLS. c ujo objeto é a Aqutsiçào de 
msumo:s pan atender as ncccssidodl'S do Prognums de Prevenção c 
Controle de Comb:uc a Dengue dil 5("Crctana de Saüdc do Município, 
adjudtca a empresa: D'Aibcrti Distnbutdora de Equipamentos de Pro
tcçiio Individual Ltda inscrita no CNPJ $Ob n• 01.616.J63f0001- 19, 
rcprcscnrada pelo Sr. Vilmar Albcni. ponador da cédulu de identidade 
sob o n" 1.374.092-5/, inscrito no CPF .sob o n• 214,060.6S9-00. pelo 
valor tocai de RS 2.670.45 tDois nul, seiscentos sctcnla rc3is c qu:t· 
renlt cinco centavos). 

Lar..tnjcir.~:t do Sul, 8 de março de 20 I 6. 
SIRLENE PEREIRA FERREIRA SVARTZ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA 

A\ ' ISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS r; • 4/2016-PML 

I'ROCESSO N". 2612016-PML 
OBJETO: A prcscn1c licnação tem por objclo a comra1açlo 

de empresa de En:;cnturia Civil, pal'll cxccut:lr a;ob regime de cm
prcllad:. por preço ~lobal. do tipo menor preço. 3 pn:ços fixos ~.: sem 
reajuste. da sc~uinte obra: Contr.llaç:io de cmprcsl' cspeci"lizltd;J. pal':l 
construção de ponte, sobre o Córrego Cieré (coordenadas : 
22.53'24.99"$ .S2°57'56.89"W) nu Municipio de Loanda-PR. O.s .ser· 
viços deverJo ser executados l.lc acordo com Oil projetos, planilha~ 
orçamcnt:iri3.~. esvcciricaçõcs t«nic:3S. mcmori;at,; dc:$c:ritivt», c dc.
mats pcp .. ~; c documentos que s::io p:me inlegr:mtc Jo Edital Tomada 
de Preço~ n" 004!20Hi. 

ABERTURA: as 14:00 hor.t:t, do dia 06 de abril Jc 2016, ou 
n:t mc:tma hora do primeiro dia Util ~ub~qücntc, na hipótc~c de nlo 
h:.vcr expediente nc:tlól dlta 

VALOR MÁXIMO DA LICITAÇ.i.O: RS 272.946,8J (du
i"entu$ e setent:l c doi;; mil. no"ecc ntos e quarenw e sei!'> reui~ e 
oitenta e tris centavos) 

DOTAÇÃO ORÇAMeNTÁRIA: 
07.002.26.782.0019. 1068.4.4.90.51 00.00. J1809 - Ob•~• e 

Jn~t:~l:~çõ(j 

RECURSOS FINANCEIROS~ Recurso Federul do MtntS· 
tino da l ntegnç5o Nactonnl processo n" S90S0.000.665n015-65 

I>JFORMAÇCES: Os mtere:ssados dever3o rettrar <' edtt:ll na 
S:l l:l de l icit<~.çôes da Prefeituru Munic tp:ll de Lounda ou pdo e-mnil 
lici101cao_\o;~nd::.@hotmail.com, demais infonn:u;:ões pelo tele fone 
OXX44-J425-8400. 

Loanda, ~ de março de 2016. 
FLAVIO ARAM IS ACCORSI 

Prd:ito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 

AV ISO O~ LICITAÇÃO 
T0~1AOA DE &•REÇOS N~ ~/2016 

Comun ic::~mos :~os intercss:~dos que se encontra :~bc na :1 Ji. 
dl3ç3o • seguir. TOMADA DE PREÇOS n• TP/SMGP-0005/2016 • 

Re:cuperoção Anlbient:tl do fundo de vale do nbeirão Lindóia n:u 
ven.e ntes Hilda Mandarino, Cafê.P:tltn:t.c. Po:~rac:Hu e Ilha do Mel. O 
Edit:ll podení ser obtido atmvt~ do site wwwUondrina.pr.~ov.br. 
Quaisquer infom\ações neeess:i.rias pelo telefone (43) )372.4474 011 

atnd:t pelo e.ntJi l: lic:iu@londrin:l.('lr.gov.br. 

Londrin:~, 10 de M::.r('O de 2016. 
ROGéRIO CARLOS DIAS 

Sccn•t:iri<' 

PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARIALVA 

A\"ISO DE LIC ITACÃO 
TOMADA DF. PllEÇOS N' 7121116 

PROCJ::SSO ADMINISTRATIVO N• 5812016 
Objeto: Contr:u.nçio de empres3 especi:lliz:lda para ltnper

me:lbitiuçio de paredes com rn:ant:s berurninos:a de.stin:ldo :1 todos os 
setores, pelo Menor Preço Por Item. Ohtenç3o do ~ditai: PrefeiiUn 
Municip;~\ de M:arial\1::. Ru::. S.:mta Efisênia, 6M Marialva-Pr. V;~lor do 
[ dito\: RS 20.00 (\'inte re:~is). Reccbimc:nt~ dns Propostas: 28 de 
março de 201 6 às 0Rh30min. Abcrtur;, das Propouns: 28 de março de 
2016 :ls 09h00min. lnfoml::~çõcs: (4-1.) 3232-RJ70 (voz e fax) ou 
eompras@c::apitulc:buv:.fina.com.br 

Mrm.-lva, 9 de março de 2016. 
EDGAR SILVESTRE 

Pr..:fe •to 

Diário Oficial da União- Seção 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ 

AVISO DE LICITACÃO 
TOMADA DE I'RECO i'<' 9/20 1(~PMM 

Contrat:tcao de empresa especiali:t..Jda n::. area de en~cnh:ma 
e/OU ;uqulletur3 par-J a ('lre.ct:u:J.O de sen ICOS tecmeos de claboroCUO 
de proJeto arquitcton1co. c;omplcmcnlarelo c dcma1s eh!mcnros nc
ccssanos p:1rJ compos1cao do proJeto bastco, proJeto lc~;at c proJeto 
executivo, \'l.samlo :1 cxccncao d::.s obras de rcfomm c umpliacao da 
UBS (Unid:~de Basic::. de Saude) Zona Norte e da UP/\ (Unidade de 
Pronto Atendimento) 11. localm1das na Avenida Sophia Ras~ulndT. n. 
1053. lote 000. JarJim Alvorada 2.<1 pane. Zona 24 , nc.lt;l cidade de 
Marinã:3·Pr. sendo sond3~;cm, p rojeto ::.rquttctomco (bas1CO c lcg:~l). 
dctalhameallos; projeto estrutural; proj eto clctnco/ logtc:al telefonei 
alamtcl SPOA; projeto d e ar condicion:ado: rroJCtO hidross::.ntUmo (c 
hidrantes, se necess:~rio), drenagem de :~auas; projeto de g;t~es me
dicinai ~: PSCIP - Plano de Se~uranc:~ ContrJ Inccndios c Panico 
(toda a cdificac:~o cxtstcnlc c a construir). rcuso de at;uas pluvi:lis: 
memoriais descritivos c cspcc lficacCK'S tccmcas de todos 0) projeto~. 
planilha quantibtiva dos insumos scrvicos (quantitutivos c pr~o.-cos) 
com codigo da tabela SINAPI ou itens qu( tenham como b:ue de 
consulta tabela de re(ercnci::. fonnalmcnte :tprovada J>Or orgaos: ou 
entidade d:1 AdmmL~Ir.JC:lO Publica; dctalh:.mcnlo urquitctomco c co
municac:IO visual c lati\; mcmona l dcsent1vo c c;~dcmo de cncarJ:OS c: 
compatibi hzacao de todos os projclos e elementos que c:ompocm o 
projeto bnsico c executivO • confom1e Anexos I c 11 . pane mtcgra.ntc 
do presente edita.l - Secrtl:t.ria ~unicipal de Obra..\ Publica." SCMOP. 
Entrega doJ~> Envelopes: ate as 09:00 horJ.s do dia 31 (trinta c um) do 
mcs de marco de 2016. Abcr\ura das prl.lpostas: <~S 09:00 hor:\s do dia 
3 1 ltrinta c um) do mcs d~ marco de 2016. na Dire to ria de Licitac:oes 
-Av. XV de Novembro, 701 -Centro - seGum.lo :mdar • Mnrin.ga-Pr. 
O ediul completo estar:t dt.spont\·el atr:wes do Slle: www.m::.rin
ga.pq:ov.br-J~>ervicos-licitacoc~ 

Em, 9 de mlrco de 2016 
CARLOS ROBERTO I'UJ'IN 

Pndwo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAI\TU 

AVISOS DE U CJT.\ÇÃO 
PREGÃO I'RESEI'ICIAL ~·, H/2016- PMi'<C 

PROCESSO LICITATÓRIO n" 0 15!l016 
OBJI!.TO: AquiSIÇão de E'(ames Labor.uonõ~is, confom1e es

pccllitaçõc:s e m cd11al. 
AUERllJRA: A partlf das 09:00 llorns do DIA 24 Je Março 

de 2.016, 110 sala de rcunu)cs do Paço MuuicLp<~l, em Nova Camu. 
P:aran~. 

A Pasta t\lm inlctro teor do E<ht.'ll, anexos e 1nfonn:~.çJe:) 

poder.io ser !Colicit::.~oll n3 PREFL:ITURA MUNICIPAL D~ NOVA 
CANTU • PARANA. JUnh> a. Divisão i.Jc: L1c1l:lÇ::io. no hor!mo das 
9:00 às li :00 IJs e d ::.s 14:00 is 17:00 lls. Tc\c(oneJFax: (44) 
35271 363 - 3S27- 12R I - pmnc::anlu@i~.C01'1\.br. 

PREGÃO I'RF.SENCIAJ. ~ ' W2016 - P•1NC 

PROCESSO LICITATÓRIO n• 01612016 
O BJI!'TO: Aqui~içào de Equlp3mtntos. de lnfonn:itica, M ... 

vcis pllr:t E:scri1ório. Elctrodclrônieos c ou1ros I Rcc. AI1SUS, Cltn· 

fonne especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das 09:3() Honu· do DIA 24 de Marçt) 

de 2.0 16. na saln de reuni.ies dt) Paçll Municip:JL em Nova Canlu. 
Paran:i. 

A P:.sta com intctro teor do ~diual, anc.xO$ e in(om\aÇ~.:) 
podcri.o ser solici1a~os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NO\ .. \ 
CANTU - PARANA. junlo 3 Di visão de Lieilaç::io. 110 hor.lrio d01~ 
Q:OQ às 11:00 Hs e d" 14:00 ôs 17:00 Hs. Telefone/Fox: (4.!) 
35271363-3527- 128 1 • pnmc:mtu@t~.com.br. 

No"'a Cantu, 9 de Março de 2.0it; 
AIRTON AI'IT0!-110 AGNOLii'< 

rr .. :h:thJ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ITACOLOMI 

AVISOS DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL i'<' 10/20 16 

A Prefe1tura do Municip10 de Novo hacolonu , r3s!Jdo do 
P:tr.lll:'!, tom:~ pUblico que furá realizar. ~s 09:00 hor:t5 do dia 29 de 
marçu de 2016, na Avcnid:. ~ S de Setcmbru. 7 11, f one/fttx Ox~4J 
3437-1116 • CEP ll6Jl95..000, Nt~vu lt~u:ohmu • Jlaranã, PREGAO 
PRESE~CIAL. "tipo menor preço por 1tcm ... para AQUIS IÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS CR OH26H-6t•2010/MAPNCAIXA. NO VA
LOR DE RS 95.229,00 (novcnt:l cmcu nul, duzentos e vinle M\'e 
reai)() , A Põl:\13, com o Jn!ti ro teor do !!ditai e seu.~ rC'l'pcctivo~ mo
dc::lo.s, :u.lcndos:, :mc.\o~. podcr:i ser cx:~m!nadn no cnd erc~(l .suprJ
ml..'ncionado a partir du diD 0~ de 11\~rÇO dl..' 201 6, 00 horJrio C:O• 
mt.:rcial, dt: segunda D :;cxta-fcit:l da~ ":00 ús 11:00 horus c das 13:00 
~s 17:00 h()r:t..~. ln fnnn::.ções adicton:ns. düvid3S c pedidos de: es
clar~cuuento. de\'cr.io ser encaminhados: :i Comissão de l.icil:lções no 
endereço acuna mcncionJdO A cntrcw:a do~ JocumcntO:' e proJlOíilaS 
de preços de\'l,':ril ser r,;fctuad;t <Hé :is OIUO horas do Jta 29 de IIHifÇ\l 

de 2016. 

N' 48. sexta-l'eira, li de mJrço de 2016 

PREGÃO PRESEI'ICIAL '<' Jl!l016 

A Prcfctturu do Mun1t:1pto de Novo hncolonu, E:.:wdu do 
Parouâ, tom:. púhhco que (art. rcahznr. :•~ lli:O(J horJ.) da dta 29 \i~ 
m:m;o t.le 2016, na Avcmda 2~ de Setembro, 711. FoncfFax Oxx43 
3437- 1116 - CEP R6.R95-000. N0\'0 h::tcolotnt - Pnrõlna. PREGÃO 
PRESENCIAL ... rtpo menor prcçu por ltcm" p3r.& AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS CR 03326RR-27!lOIOIMAPAICAIXA. NO VA
LOR DE RS 76.059,00 (s..:lcnt<~ se1li md c c::tnqUcnta nov..: rl,':;.i~). A 
rasto, com o inlt.:lfo h.:or do Edual c iieus rcsrccttws modl·los. adcn· 
dos. anexos. podcr.l ser ex:unirwda fU) cmkn:ço ~upramcncionndo " 
punir do dia OS de março de 2016. no hor:írio comercial. de SCi;uni.W 
a JOeXta-feirJ. cbs 8:00 às 11 :00 horDs c d:t.< 1 );00 iu 17:00 hnru.s 
lnformaç&.~ adicionais. dU\'idas c pedidos de csclarccimcnlo. devcr:in 
ser cne;~minhodos :í Conuss3o de LicuaçÕC!' no tndcrcço 3cimil mcn· 
cionado. A cntrcgu dos documentos c propo:-tas de preços devcr.t s.:r 
efetuada atO:: âs 08:30 homs do d1a 29 de março de- 20\6. 

No\-o h:.culonu. ~ d~o. IH:.trt~·o DE 2016. 
ROOERTO MUNIIOZ 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

F.XTfi ATOS llf. TF.II~lOS ,\DITIVOS 

11". TERMO AOJTIVO AO CO~•fTRATO N" OH/14 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PIRAQUIIRA CONTRIITADO: 
CIITEDRIIL CONSTRUÇÕES CIVIS LTD/1, in"ri t• no CNPJ sob 
n ." 77.954.543/000 1-72 DO OBJETO: Constnu i objeto do presente o 
uúitamento Uo pr.tzo J c cxecuçlo c da vis§nciJ J:.1 construç:io tlc um 
parque linear i.Jenominado .. P:trque d3s A~ua~". n::. Rua U;:Lrlo do 
Cerro A::-.ul. nt:o.lc: Municipio. DO PRAZO: O prJ:;tO Jc cxe<:uçlo licJ 
prorrugado ror 4S(quarcnt:~ c cinco) dtas. ::. contar de 29/0!116. fin
dando em 14104/l(i c pra:r.o de vigCncia rica prurrog:tdo por 45(quJ
rcnta c cinco) dia~. a c"ntat· de 13104/16, lindJndu em 1XIOSI I6 
DATA DA ASSINATURA 21) Jc fevereiro de 20 16 
I" TERMO ADITIVO AO CONTRATO N" 0901 15 
CONTRATANTE MUNICÍl'IO DE PlRAQUARA CO:O• TRATADO 
GIRALDA CONSTRUTORA DI:. ORRAS L.TI>A-'\.iE. in~..:nt:t "" 
C"PJ sob " • 01.692.894/0001-90 I>O OUJl:TO Con.)urut t.'lbJCto dl' 
prc)cnte tcnno udnivo a altcraç::iu do~ fiscab qu~o p::tSSiiJO a ~çr o~ 
.:tCrvtdorcs: Lucus Milckc Scuca1o e/ou Raf<tel Rcn~nn Bra~:a Batt SI<i 
e/ou I knnque AUl:USto Kuvalslro lchono clou Salcm lbnthun da 
Sccrct:.na Mumc:.pal de lnfr.testrururu. DATA DA ASSINATURA 07 
d~.: marco de 2016 

EXTRATO DE RESCJS.\0 

Rc.~oc•s~o Undu1cral do ComMo n• 071114 
Co111ra1an1c: Ml!NICÍPIO DE PIRAQUARA Conmuad.t CUNS· 
TRUTORA SUL BRASIL LTDA·EPP. com ~cdc na A".:nida 21 d..: 
Março. 536 • s .. la 02 - CcnlfO - Bam do Turvo-SP. I~CriiOl no 
CNPJ/MF sob ,•, 16.4~2.84Sitl!Kli-OS. Modahd•dc: COI'ICORR~N
CIA n". O(l/2014. Processo n• 37212014. Objeto: Constitui ohJdO du 
presente h.:rmo, a n.:scis;io unila!crol Lio Contr.tlu 11~ . 7 1 /20 1 4. qu~· tcm 
Cl\ ll iO objeto u eoust ruç:io dl! uma cdi íi caçâo tlc 645.20m'. tjUc flhri
~ará a Unidlde Bã~icà de SJl.tde Madn: Tereza d~· Calcutâ, 1\.J Ruo. 
Juri D:mileukn, s./n"., no bairro Ciuarituba. Fundamcnlo Lc~al: O 
presente termo de rcscis5o unil::ltcral sustenl::.·sc nn descumpnm~nlo 
ou cumprimento irrc~ula.r d:~s el:lu$ul:as conll'óltu:liS, na p::~r::~lu;aç5o da 
obra sem prCvia cnmun ic::~ç:in a /\dmimstrJçàn c encontra o.rnparo 

~ei<~~~~. i~c;:3o Jad;ss1n~·tu'r~:eo~'~;o~1~~çl~ ~ev2gjfi~n. 78 da Lei n··. 

EXTRATO OE REGISTRO DE PREGOS 
PREGÃO PRESEI'ICIAL i'<" 8)12015 

Ohjeto: Re~istro de preços p::.~ o ilquisiç5o de Móveis. Escolares p:~r::. 
ntender a Secret:~rin de Educaç~o. pelo pcrlodn de 12 meses.- ATA 
N- 4012016 - Dcoenoor> da Ato- KMW COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA ME!. CNPJ 07.728.572/0001· 30. oqto a Rua Pastor Antonu.l 
Póltto. 1011. 1\lto Boquetrlo • Cunt1t'ta PR- CEP 11770-2tí0 ~·cn
cedora do item: li pelo v:alor (;lnh::~l de RS 201 UO,OO (Du.t~ntos e 
um mil H<Y~o:ntos e \·inte reats). - ATA N" 4l t201t\. Detentora da 1\IJ 
• Ol.IVEIRA & SANTOS - COMERCIO J'l E MOVEIS LTOA - ME. 
CNPJ 02 758.94510001 -00, sno :1 Ru.1 1\l/iro 7,1rur. ISS- S ttLO Ctr· 
e:1do. Cumib:l.IPR- CEP 81.9 10·240, nncedom do~ 1ten1o: 7..:: R p~lu 
valor global de RS 298.700,00 (Du~.:t:nto" e novcnt:~ ~ 0110 nul .•..:· 
teeento:. r..:au;); - ATA N" •21201(, • Octent01a da Ala - DtLTA 
PRODUTOS E SI,RVIÇOS LTDA. C'NPJ 11.67fo271.0001 -X' .. •oto J 

E.)otr-ad:1 do Po&lmttal .. mOO - Palmllul • S.tqu.tr~mJIRJ · CEP 21-: 993-
000. vcnc::cJorJ do~ ttcns I. 2 I! 3, pelo va lor ~jlob.t1lle R$ 751.010.00 
(:;:etcccntos c cinq\JCnta c .•etc rnt! c JC/ rí.:o\1:.). ·ATA N" '.31:!0 \(,
IJetcntor.) da Ala • DCCIO DRUCZKOWSKI - Mt:.. C:"oo l'J 
10487.864/0001-33. situa RU.J Broni:-IJu Wrun:-h 1390 ·Centro· 
Rm AzuVPR- CEP 84.560-000, vçncedon dll item· 10. pelo valor dç 

RS 191S.800,00 (Cento c nuvcnta c utto m1l \: uu·''ecntos rc::tiJI>).- ATf':o 
t\"' 44/2016- Oetcllt!Jra J:. Ata • IVANiiTE r'A I IMA LERIN - Ml::.. 
CNPJ \4.176.795/0001-06, SilO :t Rodovta UR 153, 1175 • l:rvatcirJ. 
. Rio AzuiJ f'R - CEI) 84.560-000, \'CneedOr.l do ilcm: :S pdo v:llor 
w:lobal de RS 76.500.00 (Setenta ~.: sc•s mil c quinln:ntus rcJis). • ATA 
N• 45/2016 - D'lenlor:l d' Au - UNI MÓVEIS TNOUSTRIA E CO
MÉRCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA CNPJ 
07.11:1.9.4S7/000I-41. sito::. Rur• Geraldo Pcrcir.1, 4~4 ·Alto Bronze-
Estr~laiRS - CEP 95.1{80-000, vencedora Uos itcn:;· 4, (l c 9 pelo 

valor global d~: RS t4(U<70,110 (Cento c quarl..'ma mil oitoeclltl.)s t.: 
selcnra r~:lis). Outoi d:.. .tuinutum: 1~ 102/20 16 

Este documento pode ser vmfic:::~do no ender~o elctrônic\l httfl://www.in..p·.bf.l.~lülll. 
pelo código OOOJ20160J 1100220 

Doc:umcnlo .;~ssinadu di~Ltahncnle c:on(l.)nnc MP n 1 2.200-2 de 24/01':2001 ~ut: mstll\11 :~ 
lnfr:aeslrutur:J de ChJvcs PUblica) Br.1~1lcira . ICP-Br;t,tl 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU ~\)..A Mu-11 

ESTADO DO PARANÁ " /c· 41 ~ 
CNPJ 77.845.39410001-03 J (ij :), J.., 

~=-=:-=:=-=--:::-=~=-=-:--:-::---T-=-=~:....:.-=-...:...=...::-=--=--~....::....::._.::___::...=.._ _ ______ ~ No .2; ,;) ~-. r· 

PROCESSO LICITA TÓRIO n• 016/2016 ~:~~~--~~-
COMPRAS E/OU SERVIÇOS ~a cant->. 

OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Informática, Móveis para Escritórios. 
Eletroeletrônicos e outros - Convênio APSUS - Secretaria Municipal de Saúde/Fundo 
Municioal de Saúde. 

VALOR ESTIMADO - R$-98.475,00 (Noventa e Oito MiL Quatrocentos e Setenta e 
Cinco Reais); 

PREVISÃO I 

Fonte: 

Visto: DATA: 01/03 / 2016 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

AUTORIZADO 

Visto: 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 

Visto: 

Dispensado 

Oi v 
OAB/ PR 4.058 

CPF 033.848.709·30 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 

Concorrência Convite 

""" I· 

DATA: ~ I c 

Rua Prof. João Farias da Costa, sino - Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 



~} l.JJ - - ..... IY-fL.N-·~- ' 

o-~f '4 ---~-
Item Quant DESCRIÇÃO DE PRODUTOS Valor ~18~, \V «<l:-

U . a 1"1;::-;-mt. 1omr 
01 1S ARMARIO ALTO FECHADO, Armário confeccionado em S49,00 8.23S,OO 

MDP ou Aço, Com fechadura, 3 prateleiras 2 polias. (Tamanho 
aprox. 1.S8x080x040) 

02 02 REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 2.784,00 S.S68,00 
Controle independente de temperatura, Fonte de Alimentação: 
127V OU 220V. 

03 01 FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE- 3.1SO,OO 3.1 SO,OO 
Cestos removíveis, Pés niveladores, Fonte de Alimentação: ~ 

127V OU 220V. 
04 04 Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 480,00 1.920,00 

ISmm, revestimento melaminico, bordas (todo perímetro), -painel frontal em MDP BP de 1Smm com revestimento em 
melaminico de baixa pressão, Estrutura metálica, sendo na parte 
superior e vertical com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo 
oblongo 29xS8 e lateral em madeira com borda frontal, com 
sapatas reguláveis, confeccionados em mdp de lSmm, 
revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com fita de 
PVC de 0,4Smm, com gaveta em aço ou em MDP, com chave 
e fechamento, (tamanho aprox. 120+ COM+080 + 
GA VETEIRO 2 GAVETAS) 

os 06 Mesa RETA (tamanho aprox.) 120X060 Atendimento com 270,00 1.620,00 
tampo em MDP de ISmm, revestimento melaminico baixa 
pressão, bordas (todo perímetro) em perfil de PVC, painel 
frontal em MDP BP de ISmm com revestimento em 
melaminico de baixa pressão. Estrutura metálica, sendo na parte 
superior e vertical com tubo quadrado 20x20 e inferior tubo 
oblongo 29xS8 e lateral em madeira com borda frontal, com 
sapatas reguláveis, confeccionados em mdp de 1Smm, . 
revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com fita de 
PVC de 0,4Smm, com gaveta em aço ou em MDP, com chave 
e fechamento. 

06 04 CADEIRA MOD SECRETRIA, em espuma, base giratória 1S8,00 632,00 
com regulagem de altura. 

07 13 Micro Computador - Computador com processador de dois ou 2.706,00 3S.178,00 
mais núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM 
de 04 GB ou mais, HD de SOO GB, Drive de DVD-R W, Fonte 
de 2S0w reais ou superior bivolt, Monitor de 14" (mínimo) 
LED, Bivolt, Teclado e Mouse USB. 

08 os Impressora- Tecnologia Laser Monocromática, Velocidade de 719,00 3.S9S,OO 
impressão: 18 ppm, qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 
2dpi (saída efetiva 1200 dpi), Tamanho suportado: A4; AS; A6; 
BS; cartões postais; envel~es (CS, DL, BSl 

09 02 Telefone Fax, 110V, Fax P<!2_el Térmico. 798,00 1.S96,00 
10 08 CADEIRAS MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES 44S,OO 3.560,00 

Com encosto, estrutura em tubo de aço retangular de seção 
SOx30 mm, chapa de espessura 1 ,S mm, para sustentação dos 
assentos, Pés com travessas horizontais em tubo de a~o, 



11 4 

12 05 

13 01 

14 10 

15 01 
16 01 
17 01 
18 01 

19 01 

alongadas até os rodapés, Sapatas de proteção dos pés rebitadas 
na base da estrutura, pré-tratamento antiferruginoso. 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 
LUGARES, com encosto, Estrutura em tubo de aço retangular 
de seção 50x30 mm, chapa de espessura 1,5 mm, 
para sustentação dos assentos, pés com travessas horizontais 
em tubo de aço alongadas até os rodapés, sapatas de proteção 
dos pés rebitadas na base da estrutura, pré-tratamento 
antiferruginoso. 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2, Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 
0,60 fechado, Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo, Pés 
com ponteiras de borracha e rodízios nas laterais, Tecido: Lona 
crua. 
QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 
LIXEIRA COM PEDAL INOX - 30 
Altura 70,00 CM 
Largura 3 3, 00 CM 
Profundidade 33,00 CM 
TV 32 POLEGADAS LED HD 
MICRO-ONDAS 23 LITROS. 
MICRO-ONDAS 32 LITROS 
RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA, Receptor de TV 
via satélite, Conexões 01 x Saída A/V-RCA (Cabo incluso) 01 
x Entrada RF - antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO 
MODELORVV 
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica 
de VACINAS. 
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis 
ou 16.000 doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo 
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar 
interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura 
interna. 
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. 
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e 
perfeita assepsia. 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com 
contra portas em acrílico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em 
poliuretano injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal 
para fácil travamento. 
- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil 
acesso, com sistema microprocessado pelo display em LCD, 

640,00 ~~~ -

728,00 3.640,00 

149,00 149,00 

394,00 3.940,00 

1.790,00 1.790,00 
545,00 545,00 
598,00 598,00 
219,00 219,00 

19.980,00 19.980,00 
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programável de 2°C a goc com temperatura controlada I~ 1 -
automaticamente a 4°C por solução diatérmica, apresentando <c V v -~ 

simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, y C"'~ 

máxima e mínima, descrição de eventos e nível de carga da 
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bateria 

TOTAL 98.475,00 
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Equipamentos e supnmentos para informática, automação comercial, imp ~soras e ?J 

• assistência técnica em geral , . • {\\.~ 
Av: Ca itão lndio Bandeira 620-A - CEP 87301-000 - Cam o Mour !_Ç Cô 

INFIRIAQ 
FONE (44)3525 2949 
informaq@informaqmoveis.com.br CNPJ 03.381.901/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.92014-1 

PREFEITURA NOVA CANTU 

Orçamento 

Segue abaixo preço. modelo e condições de pagamento dos seguintes materiais: 

ITEM nDDE DESCRÇAO PRODUTO V. UNIT V .TOTAL 
DI 15 ARMARID ALTO FECHADO SPE!l S03,00 9.045.00 

/ Armário confeccionado em MDP BP de 15mm e bordas com fita de PVC de 0.45mm. com fundo em Ouratree 
de 3mm. Com dobradiças tipo caneca 26mm e 94°. fechadura comum. puxadores em PVC e sapatas r' 

reguláveis. 3 prateleiras 2 portas 
158x080x040 

02 02 REFRIGERADOR FROST FREE 327l 3.9511,00 7.900.011 
Painel eletronico interno com funçao geça rápido ---Espaço Horta • Gaveta para legumes 
Prateleiras de vidro 
Compartimento gela fácil 
Controle independente de temperatura 
Forma para gelo suspensa 

" 
Especificações 
Fonte de Alimentação: 127V OU 220V 
Consumo de Energia: 42.5 
Certificação de Consumo de energia: A 
Capacidade de freezer (1): 72 
Capacidade de refrigerador (1): 255 
Observação: Total de 327L 
Dimensões do produto (MM) (l!A/Pl: 620/17601756 
Oimensoes do produto com embalagem (MM) (l/A/P): 600/17151700 
Peso do produto: 60 
Peso do produto com embalagem: 62 

03 OI FREEZER VERTICAL 21BLITRDS FRDST FREE · 3.370,00 3.370,00 

Cestos removfveis: facilita a limpeza e organização dos alimentos. 
Pés niveladores: Permitem o perfeito nivelamento do produto. _..... 
Puxador externo super resistente: design inovador que facilita a abertura da porta. 

_...... 
Sistema Congelamento Rápido: Permite o congelamento rápido dos alimentos. 
Turbo Flow: Fluxo de ar que distribui uniformemente o ar frio no interior do produto. 

.I 
Chave auto-expulsiva: segurança. permite o travamento do freezer. 
Compartimento com tampa basculante: ideal para o armazenamento de grandes recipientes . 
Nao contém CFC: nao agride a camada de ozOnio. 
Frost free: não precisa descongelar nunca. 
Tecla Liga/Desliga: permite que o freezer seja desligado sem a necessidade de tirá-lo da tomada. 
Modelo : FFE24 Tecla Liga/Desliga: permite que o freezer seja desligado sem a necessidade de tirá-lo da 
tomada. 
Modelo : FFE24 
Classificação Energética: C 
Capacidade Bruta: 239 
Capacidade liq: 218 
Tensão (V) : 1271220 
Frequencia (Hz): 60 
Consumo (KWh/mês) 127 V: 68 
Consumo (KWh/mês) 220 V: 68 

Dimensões do produto (AxlxP): 173.1x55.0x64.5 em. 
Peso: 60 kg. 
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Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MOP de ISmm, revestimento melaminico baixa pressao. 
bordas (todo perfmetro) em perfil de PVC flexfvel post·forming. Painel frontal em MOP BP de ISmm com 
revestimento em melaminico de baixa pressão. Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com 
tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira aglomerada de ISmm com borda 
frontal em fita de PVC 0.4Smm. Com sapatas reguláveis.confeccionados em mdp de ISmm. revestimento 
melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0.4Smm. com gaveta em aço e acabamento em 
pintura epoxi ou gaveta em MOP de ISmm (as gavetas correm diretamente nas laterais). com chave e 
fechamento somente na primeira gaveta. puxador em PVC modelo Reno( 120+ COM+080 + GAVETEIRO 2 
GAVETAS) 
Mesa RETA 120X060 Atendimento com tampo em MOP de ISmm. revestimento melaminico baixa pressão. 
bordas (todo perfmetro) em perfil de PVC flexfvel post·forming. Painel frontal em MOP BP de ISmm com 
revestimento em melaminico de baixa pressão. Estrutura metálica. sendo na parte superior e vertical com 
tubo quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira aglomerada de ISmm com borda 
frontal em fita de PVC 0.4Smm. Com sapatas reguláveis.confeccionados em mdp de ISmm. revestimento 
melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC de 0.4Smm, com gaveta em aço e acabamento em 
pintura epoxi ou gaveta em MOP de ISmm (as gavetas correm diretamente nas laterais). com chave e 
fechamento somente na primeira gaveta. puxador em PVC modelo Reno 
CADEIRA MOO SECRETRIA 
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada de IOmm e espuma injetada de 30mm. Base 
giratória com regulagem de altura a gás. SEM BRAÇOS 

Micro Computador · Computador com processador de dois ou mais núcleos a no mfnimo 3.6 GHz caca 
núcleo. Memória RAM de 04 GB ou mais. HO de 500 GB. Orive de OVO-RW. Fonte de 250w reais ou superior 
bivolt. 
Monitor de 18.5" LEO. Bivolt. Resoluçao de 1366 x 768 a 60Hz. 
Teclado e Mo use USB 
Impressora ·Tecnologia Laser Monocromática 
Velocidade de impressão:Até 18 ppm 
Primeira página impressa:Até 8.5 segundos 
Dualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi (sarda efetiva 1200 dpi) 
Tamanho suportado: A4; AS: AS: BS: cartOes postais; envelopes (CS. DL BS) 
Telefone Fax KX·FTSOIIIOV Preto SG 
Fax Papel Térmico com Identificador de Chamadas 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LDNGARINAS 4LUGARES 
Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). no sistema de injeção termoplástica. Fixa·se na estrutura 
através de encaixes retanQulares. com travamento na estrutura através de pino-tampão. também 
confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. 
Assento: confeccionado em polipropileno (PP). no sistema de injeção termoplástica. Possui encaixes de 
qarras para fixar-se na estrutura. com travamento feito por parafusos do tipo AA. 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrOes de 
Estrutura:em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm. chapa de espessura 1.5 mm. para 
sustentação dos assentos. 
Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm alonQadas até os rodapés, para evitar que os 
encostos dos assentos esbarrem na parede. 
Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm. rebitadas na base da estrutura. para evitar que 
nao se desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo sistema de solda MiQ e curvados 
em maqumas especificas. 
Toda a estrutura metálica é submetida a um pré· tratamento antiferruQinoso à base de zinco ( lavagem -
decapaQem - fosfatização ) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na cor preta. 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LDNGARINAS li LUGARES 
Encosto: confeccionado em polipropileno (PP). no sistema de injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura 
através de encaixes retanQulares. com travamento na estrutura através de pino-tampão, também 
confeccionado em polipropileno (PP) da mesma cor do encosto. 
Assento: confeccionado em polipropileno (PP). no sistema de injeção termoplástica. Possui encaixes de 
Qarras para fixar-se na estrutura. com travamento feito por parafusos do tipo AA. 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polipropileno (PP) com padrDes Estrutura:em tubo 
de aço retangular de seção 50x30 mm. chapa de espessura 1.5 mm. para sustentação dos assentos. 
Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm alongadas até os rodapés, para evitar que os 
encostos dos assentos esbarrem na parede. 
Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm. rebitadas na base da estrutura. para evitar que 
na o se desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo sistema de solda Mig e curvados 
em máquinas especmcas. 
Toda a estrutura metálica é submetida a um pré· tratamento antiferruginoso à base de zinco (lavagem-

515.00 2.060,00 
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294,00 1.71i4,DD 

170,00 li8D,DD 

2.897,00 37.1ilii.DD 

/ 

778,00 3.890,00 
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482,00 3.858,00 

/ 

685.00 2.740,00 
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decapagem - fosfatização ) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na cor preta. I\ .#-~ 
12 ()5 BIDMBD TRIPLO PINTADO CDM PANO E RODIZIDS 790,00 ~~~oe\( ~\), 

/ Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2: 

/ Medindo: 1.80 x 1.90 aberto e 0.60 fechado; / Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo: 
Pés com ponteiras de borracha e rodfzios nas laterais. 
Tecido: Lona crua. 

13 DI / OUADRO DE AVISO FELTRO 170~ 170,00 
12DXIDII 

14 lll LIXEIRA COM PEDAL94538130 INOX - 30 42S,DII 4.260,00 
Altura 70.00 CM / Larnura 33.00 CM 
Profundidade 33.00 CM 

15 DI TV 32 POLEGADAS LED HD MODO HOTEL 1.8911,011 1.8911.00 
ESPECIFICAÇÕES 
lmaQem 

/ XO EnQine 
Resolução: HO (1366 x 768) 
Formato Tela: 16:9- Just Scan. Original 
4:3 - Cinema Zoom. Zoom 
Brilho: 200 cd/m2 

ÂnQulo de Visão: 178º x 178º 
Tempo de resposta: 8ms 
Contraste Oinamico: 1.000.000:1 
Frequência: 60 Hz 
Áudio 
Estéreo I SAP 
Potência: 6W (3 + 3) 
Clear Voice 
Conexões 
I entrada áudio e vfdeo (conjuQada) 
I entrada vfdeo componente (conjugada) 
I entradas HOMI (I traseiro) 
I entrada USB 2.0 (traseiro) 
I entrada RF para TV a Cabo 
I entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) 
I entrada Áudio PC (conjugada) 
I entrada RS-232C 
Itens inclusos na caixa: 
TV LEO 
Controle remoto 
Pilhas 
Adaptador Externo + Cabo de força . Manual impresso em portuQuês 

16 DI MICRO-ONDAS 23 LITROS EASY CLEAN 58 li, DO 580,00 

ProQramas de Cozimento e OesconQelamento 

/ Me~u Brasileiro: Arroz: Macarrão: Pizza: Salgadinhos: Bolo: Batata Assada: Milanesa: Linguiça. 
Menu LiQht: VeQetais: Sopas: Frutas. 
Menu Infantil: HambúrQuer: Pipoca: Pudim de Leite: Brigadeiro. 
Oesconnelamento: Carnes: Aves: Peixes: Feijão. 
Capacidade: 23Litros 
Acabamento: Branco 
RelóQio: Sim 
Seleção de Potência: Sim 
Painel: Oinital 
Potência de Sarda: 900 W 
Potência de Consumo: 1.350 W 
Consumo em KW/h: 1.35 
Classe de Eficiência EnerQética: A 
Mais Sequranca com TRAVA PARA CRIANCAS 
Impede a utilização por crianças quando a trava estiver acionada. garantindo mais segurança para a sua 
famnia. 
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Mais Comodidade com FUNCÃO MANTER AUUEC/00 J Lii f;> ~ , \""' __. ~, I 
Conserva a comida aquecida d~ois do pr~aro ~ :JD ,/ 17 DI MICRO-ONDAS 32 Limos STYLE ~~ ... f OESOOORIZAOOR: Por meio de ventilação especial o cheiro deixado por outros alimentos é reduzido. 

652,00 
# M 1\.,.;-

de1xando o micro-ondas prontinho para outra receita. ,, C'<>'(\ 

8 RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: Possui receitas pré-proQramadas que facilitam ainda mais o seu dia-a-dia: 
Ovc 

pipoca. leite. arroz: stroQonoff. veQetais. sopa, pudim e briqadeiro.3 
OUTRAS CARACTERISTICAS: AutodesconQelamento/T e ela Memória (3 receitas)/Função Auto 
Reaquecimento/T rava de Segurança Eletrônica/Função Mudo. / ; Volume total: 32 Litros 
Potencia Micro-ondas: 900W. 
Niveis de Potencia: 10. 
Procel: A. 
Cor externa: Branca. 
Cor interna: Branca. 
Porta: Branca. 
Oisplav (cor) Branco. 
Oiamentro do Prato: 31.5 em. 
Receitas Pré-ProQramadas: 8. 
Auto descongelamento: 3. 
Memoria: 3. 
Autorreaquecimento: Sim. 
Oesodorizador: Sim. 
Função Mudo: Sim. 
Adicionar 30 seg. Sim. 
ReloQio: Sim. 
Trava de seQurança eletronica: Sim. 
Dimensões do produto(AxlxP): 32.5x52x41.4 em. 

18 111 RECEPTDR DE ANTENA PARABDLII:A 236,011 236,011 
Receptor de TV via satélite 
Banda-C 
AnalóQico 
Novo conceito Ultra Compact. o receptor essencial com 31 canais de TV em altrssima qualidade de som e 
imaQem! 
Nova desiQn Ultra Compact / Requer menor espaço 
Mais rápido de instalar 
Mais fácil de operar 
Principais Recursos 
Localiza dor de Satélite 
Instala Fácil 
Busca Automática de Canais 
Canais Favoritas 

' Tecla Elsvs 
Tecla Last 
ProQramaçao manual de canais 
Timer até 2h 
Proteção anti-curto na instalação 
Conexões 
OI x Sarda A/V-RCA (Cabo incluso) 
OI x Entrada RF- antenaparabólica (LN 

19 [)I GELADEIRA PARA VAI:INAS, PORTA DE VIDRO MI1DELD RVV 
Equipamento vertical. de formato externo e interno retangular. desenvolvida especificamente para a 
Quarda científica de VACINAS. 

21.1DD.DD 21.1011,00 

- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 li tros úteis ou 16.000 doses de 5 ml. 
- RefriQeração por compressor hermético. selada. de baixo consumo de enerQia. com sistema de 
circulação forçado de ar interno. Qarantindo uma maior homoQeneidade na temperatura interna. 
- OeQelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. 

/ - Câmara interna em aço inoxidável para lonQa vida útil e perfeita assepsia. 
- Duas qavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrnico. 
- Porta de vidro triplo tipo no foQ por acesso vertical. 
- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretana injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. 
- Painel de comandas e controles frontal superior de fácil acesso. com sistema microprocessado pelo 
displav em LCO. proQramável de 2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4ºC por 
solução diatérmica. apresentando simultaneamente a visualização das temperaturas de momento. máxima 
e mínima. descrição de eventos e nível de carga da bateria 

r 
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- Reqistrador qrilfico ou sistema com pen drive diretamente no equipamento para registro de temperatura. 
eventos ou relatórios. sem utilizar software ou computador externo. 
- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil. acionamento na abertura da porta 
ou externamente sem abrir a porta. 
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura. falta de energia ou porta aberta 
dotado de bateria recarreQável. 
- Silenciador do alarme sonoro. de apenas um toque. 
- Sistema de seQuranca analóQico em redundância Qarantindo perfeito funcionamento do equipamento. 
- Apresentar ReQistro na ANVISA classe 11. CertificacOes ISO 13485 e Manual do proprietário em Português. 
-Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. 
- Chave Qeral de enerQia -liQa desliQa. 
- Equipamento disponível em 110 ou 220 volts. 50/60 Hz. 
- Sistema de alarme remoto à distância por discadora. com memórias de números telefônicos prefixados. 
- Sistema de emerQência na falta de energia com autonomia de 48 horas por baterias recarregáveis 
acoplado ao corpo do produto. 
-Sarda Serial RS232/485 com conecto r 08-25. software e interface. sistema de monitoramento por 
computador com emissao de relatório e controle de produto através de Interface. 
-Apresentar certificado de Assistência técnica credenciada do Paraná emitido pela fábrica. 
- Medidas Externas Aproximadas: 
- Altura: 1300 mm 
- LarQura: 610 mm 
- Profundidade: 690 mm 

Total 

PAGAMENTO: A VISTA 
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS 
VALIDADE ORÇAMENTO: 30DIAS 

Campo Mourão 23 de Fevereiro de 2016. 
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ATENCIOSAMENTE 
EDUIPE INFORMAO 
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S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO • CNPJ: 03.269.422/0001-55 INSC. EST.: 90187096-91 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro CEP: 87302-080 
FONE/FAX: 44-3016-2030 Campo Mourão- Paraná. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

Conforme vossa solicitação segue abaixo preço, modelo e condições de pagame 
seguintes materiais: 

ORÇAMENTO 

Item lluant DES!;RIÇÃD DE PRDDUTDS Valer Unit. 

DI 15 / 
/ ARMARIO ALTO FECHADO SPEQ 549,00 
Armário confeccionado em MDP BP de 15mm e bordas com fita de 
PVC de 0,45mm, com fundo em Duratree de 3mm. Com dobradiças -.. 
tipo caneca 26mm e 94°, fechadura comum, puxadores em PVC e 
sapatas reguláveis. 3 prateleiras 2 portas 
158x080x040 

02 02 REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 
Painel eletronico interno com função geça rápido 

2.784,00 

I 
Espaço Horta - Gaveta para legumes -Prateleiras de vidro 
Compartimento gela fáci l 
Controle independente de temperatura 
Forma para gelo suspensa 
Especificações 
Fonte de Alimentação : 127V OU 220V 
Consumo de Energia: 42,5 
Certificação de Consumo de energia : A 
Capacidade de freezer (1) : 72 
Capacidade de refrigerador (1): 255 
Observação: Total de 327L 
Dimensões do produto (MM) (L/A/P): 620/1760/756 
Dimensões do produto com embalagem (MM) (L/A/P) : 600/1715/ 700 
Peso do produto: 60 
Peso do produto com embalaqem: 62 

03 DI FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE - 3.1 50,00 

/ Cestos removíveis: Facilita a limpeza e organização dos alimentos. 
~ Pés niveladores: Permitem o perfeito nivelamento do produto. 

Puxador externo super resistente: design inovador que facil ita a 
abertura da porta. 
Sistema Congelamento Rápido: Permite o congelamento rápido dos 
alimentos. 
Turbo Flow: Fluxo de ar que distribui uniformemente o ar frio no 
interior do produto. 
Chave auto-expulsiva: segurança, permite o travamento do f reezer. 
Compartimento com tampa basculante: ideal para o armazenamento 
de grandes recipientes. 
Não contém CFC: não agride a camada de ozônio . 

Frost Free: não precisa descongelar nunca. 

Valer Total 

8.235,00 

l---

5.568,00 

/ 

3.150,00 
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S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

D4 

D5 

[]6 

D4 

/ 

DS 

/ 

D4 

_./ 

13 

• CNPJ: 03.269.422/0001-55 INSC. EST.: 90187096-91 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro CEP: 87302-080 
FONE/FAX· 44-3016-2030 Campo Mourão- Paraná -

~~-I~ 

Tecla Liga/Desliga: permite que o freezer seja desligado sem a 
necessidade de tirá-lo da tomada. 

Modelo : FFE24 
Classificação Energética: C 
Capacidade Bruta: 239 
Capacidade Líq: 218 
Tensão (V) : 127/220 
Frequencia (Hz): 60 
Consumo (KWh/mês) 127 V: 68 
Consumo (KWh/mês) 220 V: 68 

Dimensões do produto (AxLxP): 173,1x55,0x64,5 em. 
Peso: 60 kq. 
Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 
revestimento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro) em 
perfil de PVC flexível post-forming . Painel frontal em MDP BP de 
15mm com revestimento em melaminico de baixa pressão. Estrutura 
metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado 
20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira 
aglomerada de 15mm com borda frontal em fita de PVC 0,45mm. 
Com sapatas reguláveis.confeccionados em mdp de 15mm, 
revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC 
de 0,45mm, com gaveta em aço e acabamento em pintura epoxi ou 
gaveta em MDP de 15mm (as gavetas correm diretamente nas 
laterais), com chave e fechamento somente na primeira gaveta, 
puxador em PVC modelo Reno( 120+ COM+080 + GAVETEIRO 2 
GAVETAS) 
Mesa RETA 120X060 Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 
revestimento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro) em 
perfil de PVC flexível post-forming. Painel frontal em MDP BP de 
15mm com revestimento em melaminico de baixa pressão. Estrutura 
metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo quadrado 
20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em madeira 
aglomerada de 15mm com borda frontal em fita de PVC 0,45mm. 
Com sapatas reguláveis.confeccionados em mdp de 15mm, 
revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com fita de PVC 
de 0,45mm, com gaveta em aço e acabamento em pintura epoxi ou 
gaveta em MDP de 15mm (as gavetas correm diretamente nas 
laterais), com chave e fechamento somente na primeira gaveta, 
puxador em PVC modelo Reno 
CADEIRA MOD SECRETRIA 
Cadeira secretária espaldar baixo em madeira compensada de 10mm 
e espuma injetada de 30mm. Base giratória com regulagem de 
altura a gás. SEM BRAÇOS 

Micro Computador - Computador com processador de dois ou mais 
núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB 
ou mais, HD de 500 GB, Drive de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou 
superior bivolt. 
Monitor de 18,5" LED, Bivolt, Resolução de 1366 x 768 a 60 Hz. 
Teclado e Mouse USB 

480,00 1.920,00 

270,00 1.620,00 

158,00 632,00 

2. 706,00 35.178,00 
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Impressora- Tecnologia Laser Monocromática 
Velocidade de impressão:Até 18 ppm 
Primeira página impressa:Até 8,5 segundos 
Qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpi (saída efetiva 1200 
dpi) 
Tamanho suportado: A4; AS; A6; BS; cartões postais; envelopes (CS, 
DL BS) 
Telefone Fax KX-FTSOl llOV Preto SG 
Fax Papel Térmico com Identificador de Chamadas 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 4 
LUGARES 

/ 

Encosto: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de 
injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes 
retangulares, com travamento na estrutura através de pino
tampão, também confeccionado em polipropi leno (PP) da mesma 

4 

cor do encosto. 
Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de 
injeção termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na 
estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em 
polipropileno (PP) com padrões de 
Estrutura:em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1 ,5 mm, para sustentação dos assentos. 
Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm 
alongadas até os rodapés, para evitar que os encostos dos 
assentos esbarrem na parede. 
Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm, 
rebitadas na base da estrutura, para evitar que não se 
desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo 
sistema de solda Mig e curvados em máquinas específicas. 
Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento 
antiferruginoso à base de zinco ( lavagem - decapagem -
fosfatização ) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na 
cor preta. 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 
LUGARES 

~--ncosto : confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de 
.~ injeção termoplástica. Fixa-se na estrutura através de encaixes 

retangulares , com travamento na estrutura através de pino- ._ 
tampão, também confeccionado em polipropileno (PP) da mesma 
cor do encosto. 
Assento: confeccionado em polipropileno (PP), no sistema de 
injeção termoplástica. Possui encaixes de garras para fixar-se na 
estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA. 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em 
polipropileno (PP) com padrões de 

/ .. 

79§JXJ 1.596,00 

445,00 3.560,00 

/ 

640,00 2.560,00 

/ 
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Estrutura:em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, 
chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos assentos. 
Pés com travessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm 
alongadas até os rodapés, para evitar que os encostos dos 
assentos esbarrem na parede. 
Sapatas de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm, 
rebitadas na base da estrutura, para evitar que não se 
desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo 
sistema de solda Mig e curvados em máquinas específicas. 
Toda a estrutura metálica é submetida a um pré-tratamento 
antiferruginoso à base de zinco ( lavagem - decapagem -
fosfatização ) e pintura eletrostática com tinta epóxi em pó na 
cor preta. 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1.2; 
Medindo: 1 ,80 x 1 ,90 aberto e 0,60 fechado; 

/ Pintura epóxi com tratamento anticorrosivo; 
Pés com ponteiras de borracha e rodízios nas laterais. 
Tecido: Lona crua. 

_ j_QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 
LIXEIRA COM PEDAL 94538130 INOX - 30 
Altura 70,00 CM 
Largura 33,00 CM 
Profundidade 33,00 CM 
TV 32 POLEGADAS LED HD MODO HOTEL 
ESPECIFICAÇÕES 
Imagem 
XD Engine 
Resolução: HD (1366 x 768) 
Formato Tela: 16:9- Just Scan, Original 
4:3 - Cinema Zoom, Zoom 
Brilho: 200 cd/m2 

Ângulo de Visão: 178° x 178° 
Tempo de resposta: 8ms 
Contraste Dinamico: 1.000.000: 1 
Frequência: 60Hz 
Áudio 
Estéreo I SAP 
Potência: 6W (3 + 3) 
Clear Voice 
Conexões 
1 entrada áudio e vídeo (conjugada) 
1 entrada vídeo componente (conjugada) 
1 entradas HDMI (1 traseiro) 
1 entrada USB 2.0 (traseiro) 
1 entrada RF para TV a Cabo 
1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) 
1 entrada Áudio PC (conjugada) 
1 entrada RS-232C 
Itens inclusos na caixa: 
TVLED 
Controle remoto 
Pilhas 
Adaptador Externo + Cabo de força 
Manual impresso em portuquês 

~,._ ~ 
c ''-·.\'.'!_" ~ 
~- ' -4., ~ 
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728,0p 3.640,00 

149,~ 149,00 

394~ 3.940,00 

1.790,00 1.790,00 
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MICRO-ONDAS 23 LITROS EASY CLEAN 545,00 
Programas de Cozimento e Descongelamento 
Menu Brasileiro: Arroz; Macarrão; Pizza; Salgadinhos; Bolo; 
Batata Assada; Milanesa; Linguiça. 
Menu Light: Vegetais; Sopas; Frutas. 
Menu Infantil: Hambúrguer; Pipoca; Pudim de Leite; Brigadeiro. 
Descongelamento: Carnes; Aves; Peixes; Feijão. / 
Capacidade: 23Litros 
Acabamento: Branco 
Relógio: Sim 
Seleção de Potência: Sim 
Painel: Digital 
Potência de Saída: 900 W 
Potência de Consumo: 1.350 W 
Consumo em KW/h: 1,35 
Classe de Eficiência Energética: A 
Mais Segurança com TRAVA PARA CRIANÇAS 
Impede a utilização por crianças quando a trava estiver acionada, 
garantindo mais segurança para a sua família. 
Mais Comodidade com FUNÇÃO MANTER AQUECIDO 
Conserva a comida aquecida depois do preparo 
MICRO-ONDAS 32 LITROS STYLE 598,00 
DESODORIZADOR: Por meio de ventilação especial o cheiro 
deixado por outros alimentos é reduzido, deixando o micro-ondas 
prontinho para outra receita . / 
8 RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: Possui receitas pré-
programadas que facilitam ainda mais o seu dia-a-dia: pipoca, 
leite, arroz, strogonoff , vegetais, sopa, pudim e brigadeiro.3 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Autodescongelamento/Tecla 
Memória (3 receitas)/Função Auto Reaquecimento/Trava de 
Segurança Eletrônica/Função Mudo. 
Volume total: 32 Litros 
Potencia Micro-ondas: 900W. 
Níveis de Potencia: 1 O. 
Procel: A. 
Cor externa: Branca. 
Cor interna: Branca. 
Porta: Branca. 
Display (cor) Branco. 
Diamentro do Prato: 31,5 em. 
Receitas Pré-Programadas: 8. 
Auto descongelamento: 3. 
Memoria: 3. 
Autorreaquecimento: Sim. 
Desodorizador: Sim. 
Função Mudo: Sim. 
Adicionar 30 seg. Sim. 
Relogio: Sim. 
Trava de segurança eletronica: Sim. 
Dimensões do produto(AxlxPl: 32,5x52x41 ,4 em. 

--- - .:b> -- ,.._ 
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RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA 
Receptor de TV via satél ite 
Banda-C 
Analógico 
Novo conceito Ultra Compact, o receptor essencial com 31 
canais de TV em altíssima qualidade de som e imagem! 
Novo design Ultra Compact 
Requer menor espaço 
Mais rápido de instalar 
Mais fácil de operar 
Principais Recursos 
Localizador de Satélite 
Instala Fácil 
Busca Automática de Canais 
Canais Favoritos 
Tecla Elsys 
Tecla Last 
Programação manual de canais 
T imer até 2h 
Proteção anti-curto na instalação 

Conexões 
01 x Saída AN-RCA (Cabo incluso) 
01 x Entrada RF - antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS, PORTA DE VIDRO MODELO 
RW 
Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, 
desenvolvido especificamente para a guarda científica de VACINAS. 
-Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 
16.000 doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo 
de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, 
garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. 
- Degelo automático seco com evaporação de condensado sem 
trabalho adicional. 
- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita 
assepsia. 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra 
portas em acrílico. 
- Porta de vidro triplo tipo no fog por acesso vertical. 
-Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano 
injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para 
fácil travamento. 
- Painel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, 
com sistema microprocessado pelo display em LCD, programável de 
2°C a 8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por 
solução diatérmica, apresentando simultaneamente a visualização 
das temperaturas de momento, máxima e mínima, descrição de 
eventos e nível de carga da bateria 

o._F(IV.~ "§' 
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- Registrador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no 
equipamento para registro de temperatura, eventos ou relatórios, 
sem utilizar software ou computador externo. 
- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e 
vida útil , acionamento na abertura da porta ou externamente sem 
abrir a porta. 
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima 
temperatura , falta de energia ou porta aberta dotado de bateria 
recarregável. 
- Si lenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. 
- Sistema de segurança analógico em redundância garantindo 
perfeito funcionamento do equipamento. 
- Apresentar Registro na ANVISA classe 11, Certificações ISO 
13485 e Manual do proprietário em Português. 
-Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e 
filtros. 
- Chave geral de energia - liga desliga. 
- Equipamento disponível em 11 O ou 220 volts, 50/60 Hz. 
- Sistema de alarme remoto à distância por discadora, com 
memórias de números telefônicos prefixados. 
- Sistema de emergência na falta de energia com autonomia de 
48 horas por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do 
produto. 
-Saída Serial RS232/485 com conector DB-25, software e 
interface, sistema de monitoramento por computador com 
emissão de relatório e controle de produto através de Interface. 
- Apresentar certificado de Assistência técnica credenciada do 
Paraná emitido pela fábrica. 
- Medidas Externas Aproximadas: 
- Altura: 1300 mm 
- Largura: 61 O mm 
- Profundidade: 690 mm 
TOTAL 

PRAZO DE PAGAMENTO: AVISTA 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS 

Certos de efetuarmos bons negócios, ficamos no aguardo de vosso pronunciamento. 

Atenciosamente 
SUELI OLIVEIRA 
Depto Vendas 

Campo Mourão, 23 de Fevereiro de 2016. 

1./.J ~ 
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RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO- PR 
CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 904.24374-49 ft44-3016-2480 

Campo Mourão, 23 de Fevereiro de 2016. 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ITEM QDDE 

01 ].5 

02 02 

03 01 

ORÇAMENTO 

DESCRÇAO PRODUTO 

ARMARIO ALTO FECHADO SPEQ 
Armário confeccionado em MDP BP de 15mm e bordas com fita de 
PVC de O, 45mm, com fundo em Duratree de 3mm. Com dobradiças 
tipo caneca 26l!Ull e 94 •, fechadura comum, puxadores em PVC e 
sapatas reguláveis . 3 prateleiras 2 portas 
158x080x040 
REFRIGERADOR FROST FREE 327 L 
Painel eletronico i n terno com funçil.o geça rápido 
Espaço Horta - Gaveta para legumes 
Pratele~ras de v~dro 
Compartimento gela fácil 
Controle ~ndependente de temperatura 
Forma para gelo suspensa 
Espec~ficações 

Fonte de Alimentaçil.o: 127V OU 220V 
Consumo de Energia: 42,5 
Certificaçil.o de Consumo de energ~a: A 
Capacidade de freezer (1): 72 
Capacidade de refrigerador (1): 255 
Observação : Total de 327L 
Dimensões do produto (MM) (L/A/P) : 620/1760/756 
Dimensões do produto com embalagem (MM) (L/A/P) : 600/1715/700 
Peso do produto: 60 
Peso do produto com embalagem: 62 
FREEZER VERTICAL 218 LITROS FROST FREE -
Cestos removíveis: Facilita a limpeza e organizaçil.o dos 
alimentos . 
Pés niveladores: Permitem o perfeito nivelamento do produto. 
Puxador externo super resistente : design inovador que facilita 
a abertura da po r ta. 
Sistema Congelamento Rápido: Permite o congel amento rápido dos 
alimentos . 
Turbo Flow : Fluxo de ar que distribui uniformemente o ar frio 
no interior do produto. 
Chave auto-expulsi v a: segurança, permite o travamento do 
freezer. 
Compartimento com tampa basculante: ideal para o armazenamento 
de grandes recipientes. 
Não contém CFC : nil.o agr~de a camada de ozônio . 
Frost Free : não precisa descongelar nunca . 
Tecla Liga/Desliga: permite que o freezer seja desligado sem a 
necessidade de tirá-lo da tomada . 
Mode lo : FFE24 Tecla Liga/Desliga : permite que o freezer seja 
desligado sem a necessidade de tirá-lo da tomada. 
Modelo : FFE24 
Class~ficaçil.o Energética: C 
Capacidade Bruta: 239 
Capacidade Liq: 218 
Tensão (V) : 127/220 
Frequencia (Hz) : 60 

V. UNIT 

575 ,00 

2 . 890,00 

3.276,00 

V.TOTAL 

8.625 , 00 

5.780,00 

3.276,00 
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Consumo (KWh/mês) 127 V: 68 
Consumo (KWh/mês) 220 V: 68 

Dimensões do produ~o (AxLxP): 173,lx55,0x64,5 em. 
Peso : 60 kg. 

Mesa em "L" e Mesa Atendimento com tampo em MDP de 15mm, 
reves timento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro) 
em perfil de PVC flexível pos t-forming. Painel frontal em MDP 
BP de 15mm com r eves t imento em melaminico de baixa pressão. 
Estrutura metálica, sendo na parte superior e vertical com tubo 
quadrado 20x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e la~eral em 
madeira aglomerada de 15mm com borda frontal em fita de PVC 
O, 45mm. Com sapatas reguláveis . c onfeccion ados em mdp de 15mm, 
revestimento melaminico de baixa pressão e bordas com fi ta de 
PVC de 0,45mm, com gaveta em aço e acabamento em p i ntura epoxi 
ou gaveta em MDP de 15mm (as gavetas correm diretamente nas 
laterais ), com chave e fechamento somen~e na prJ.meira gaveta, 
puxador em PVC modelo Reno( 120+ COM+080 + GAVETEIRO 2 GAVETAS ) 
Mesa RETA 120X060 Atendimento com tampo em MDP de lSmm, 
r e vest imento melaminico baixa pressão, bordas (todo perímetro ) 
em perfil de PVC flexível post-forming. Painel fronta l em MDP 
BP de 15mm c om revestimento em melaminico de baixa pressão. 
Es~ru~ura metálica, sendo na parte superior e verti cal com tubo 
quadrado 2 0x20 e inferior tubo oblongo 29x58 e lateral em 
madeira agl omerada de 15mm com borda frontal em fi ta de PVC 
O, 45mm. Com sapatas reguláveis. confeccionados em mdp de 15mm, 
revest imento melamJ.nico de bai xa pressão e bordas com fita de 
PVC de 0 ,45mm, com gaveta em aço e acabamento em pintura epoxi 
ou gaveta em MDP de 15mm (as gavetas correm diretamente nas 
laterais) , com chave e fechamento somente na primeira gaveta, 
p uxador em PVC modelo Ren o 
CADEIRA MOD SECRETRIA 
Cadeira secretári a espaldar bai xo em made i ra compensada de lOmm 
e espuma injetada de 30mm. Base giratória com regu lagem de 
a ltura a gás. SEM BRAÇOS 

Micro Computador Comput ador com processador de dois ou mais 
núcleos a no mínimo 3,6 GHz caca núcleo. Memória RAM de 04 GB 
ou mais, HD de 500 GB, Dri ve de DVD-RW, Fonte de 250w reais ou 
superior bivol t. 
Mon i tor d e 18,5" LED, Bi volt, Resolução de 1366 x 768 a 60 Hz. 
Teclado e Mouse USB 
I mpressor a - Tecnologia Laser Monocromática 
Vel ocidade de i mpressão:Até 18 ppm 
Primeira pági na i mpressa : Até 8,5 segundos 
Qualidade de impressão: Até 600 x 600 x 2dpJ. (saída efetJ.va 
1200 dpi ) 
Tamanho suportado: A4; AS ; A6; BS; carti3es postais; envel opes 
(CS, DL, BS) 
Telefone Fax KX-FT501 llOV Preto SG 

Fax Papel Térmico com Identi ficador de Ch amadas 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 4 LUGARES 
Encosto : confeccionado em pol i propileno (PP), no sistema de 
inj eção termop l ásti ca . Fixa-se na estrutura através de encaixes 
retangul ares, com travamento na estrutur a atr avés de pino
tampão , também conf eccionado em pol ipropileno (PP) da mesma cor 
do e ncosto . 
Assento : confeccionado em polipropileno (PP), no s istema de 
i n jeção termoplástica . Possui e ncai xes de garras para fixar-se 
na es t rutura, com travamen to feito por parafusos do tipo AA . 
Acabamentos do Encosto e Assento : acabamen~o em polipropileno 
( PP) com padri3es de 
Estrutura:em tubo de aço retangular de seção 50x30 mm, chapa de 
espessura 1 , 5 mm, para sustentação dos assentos . 
Pés com t r avessas horizontais em tubo de aço 50x30 mm alongadas 
até os rodapés, para evitar que os encostos dos assentos 
esbarrem na parede. 
Sapa~as de proteção dos pés em polipropileno 50x30 mm, 
rebitadas na base da estrutura, para evitar que não se 

499,00 1.996, 00 

282,00 1.692,00 

16S ,OO 660,00 
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desprendam. Todos os componentes metálicos são 
sistema de sol da Míg e curvados em máquinas 
Toda a estrutura metálica é s ubmetida a um 
antíferr ug í noso à base de z i nco ( lavagem 
fosfatízação ) e pintura eletrostática com tinta 
cor preta . 
CADEIRAS ISO MONTADA EM LONGARINAS 6 LUGARES 

afixados pelo 
específ~cas . 

pré-tratamento 
decapagem -

epóxí em pó na 

Encos to : confeccion ado em polípropíleno (PP), no sistema de 
injeção ~ermoplástíca . Fixa-se na es~ru~ura através de encaixes 
retangulares, com travamento na estrutura através de pino
tampão , também confeccionado em polipropíleno (PP ) da mesma cor 
do encosto. 
Assento: confeccionado em polípropíleno ( PP), no sistema de 
i njeção termoplástíca. Possuí encaixes de garras para fixar-se 
na estrutura, com travamento feito por parafusos do tipo AA . 
Acabamentos do Encosto e Assento: acabamento em polípropíleno 
(PP ) com padrões Estrutura:em tubo de aço retangular de seção 
50x30 mm, chapa de espessura 1,5 mm, para sustentação dos 
assentos. 
Pés com travessas horizontais e m tubo de aço 50x30 mm alongadas 
a t é os rodapés, para evitar que os encostos dos assentos 
esbarrem na parede . 
Sapatas de proteção dos pés em polípropíleno 50x30 mm, 
rebitadas na base da es t rut ura, para evitar que não se 
desprendam. Todos os componentes metálicos são afixados pelo 
sis~ema de solda Míg e curvados em máqu~nas específicas. 
Toda a estrutura me~álíca é submetida a um pré-tratamen~o 
antíferrug~noso à base de zinco ( lavagem - decapagem -
fosfat~zação ) e pín~ura eletrostát~ca com t~nta epóxí em pó na 
cor preta . 
BIOMBO TRIPLO PINTADO COM PANO E RODIZIOS 
Estrutura em tubo de 3/4 x 1 . 2; 
Medindo: 1,80 x 1,90 aberto e 0 ,60 fechado ; 
Pintura epóxi com tratamento antícorros i vo ; 
Pés com ponte i ras de borracha e rodízios nas l aterais . 
Tecido : Lona crua. 
QUADRO DE AVISO FELTRO 
120X100 
LIXEIRA COM PEDAL 94538130 INOX 30 
Aüura 70, DO CM 
Largura 33,00 CM 
Profundidade 33,00 CM 
TV 32 POLEGADAS LED HD MODO HOTEL 
ESPECIFICAÇÕES 
I magem 
XD Engíne 
Resolução: HD (1366 x 768) 
Formato Tela : 16:9 - Just Scan, Original 
4:3 -Ci nema Zoem, zoem 
Brilho : 200 cd/m2 

Ângulo de Visão: 178° x 178° 
Tempo de resposta : 8ms 
Contraste Dinamico: 1 . 000 . 000:1 
Frequêncía: 60 Hz 
Áudio 
Estéreo I SAP 
Po~ênc~a: 6W (3 + 3) 
Clear Voíce 
Conexões 
1 entrada áudio e vídeo (conjugada) 
1 entrada vídeo componente (conJugada ) 
1 entradas HDMI (1 traseiro) 
1 entrada USB 2 . 0 (traseiro ) 
1 entrada RF para TV a Cabo 
1 entrada RF para TV aberta (Digital e Analógico) 
1 e n t rada Áudio PC (conjugada) 
1 entrada RS-232C 
Itens inclusos n a caixa : 
TV LED 
Control e remoto 
Pilhas 
Adaptador Externo + Cabo de força 
Manual impresso em português 

665,00 2.660 , 00 

/ 

764,00 3 . 820,00 

154,00 

410/ 4 . 100,00 

1. 820 '00 1.820,00 

/ 



16 01 

17 01 

MI CRO- ONDAS 23 LITROS EASY CLEAN 
Programas de Cozimento e Descongel amento 
Menu Brasileiro : Arroz; Macarrão; Pizza; Salgadinhos; Bolo; 
Batata Assada; Milanesa ; Linguiça . 
Menu Light : Vegetais; Sopas; Frutas. 
Menu I nfantil: Hambúrguer; Pipoca; Pudim de Leite; Brigadeiro. 
Descongelamento: Carnes; Aves; Peixes; Feij ão . 
Capacidade: 23Litros 
Acabamento: Branco 
Relógio: Sim 
Seleção de Potênc~a: Sim 
Pa~nel: Digital 
Potência de Saida : 900 w 
Potência de Consumo : 1 . 350 w 
Consumo em KW/h: 1,35 
Classe de Eficiênci a Energética: A 
Mais Segurança com TRAVA PARA CRIANÇAS 
Impede a uti lização por crianças quando a trava estiver 
acionada, garant i ndo mais segur ança para a sua família. 
Mais Comodidade com FUNÇÃO MANTER AQUECIDO 
Conserva a comida aquecida depois do preparo 
MICRO-ONDAS 32 LITROS STYLE 
DESODORIZADOR: Por mei o de ventilação especial o cheiro deix ado 
por outros alimentos é reduzido, deixando o micro-ondas 
pront ~nho para outra receita. 
8 RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS: Possui receitas pré-programadas que 
facilitam ainda mais o seu dia-a-dia : pipoca, leite, arroz , 
strogonoff , vegetais, sopa, pu dim e brigadeiro.3 
OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Autodescongelamento/Tecla Memória ( 3 
recei tas)/Função Auto Reaquecimento/Trava de Segurança 
Eletrônica/Função Mudo. 
Volume total: 32 Litros 
Potencia Micro-ondas : 900W . 
Niveis de Potenci a : 10 . 
Procel: A. 
Cor externa: Branca . 
Cor interna : Branca. 
Porta : Branca . 
Display (cor) Branco. 
Diamentro do Prato: 3 1 ,5 em. 
Recei tas Pré- Programadas: 8 . 
Auto descongelamento: 3 . 
Memoria: 3. 
Autorreaquecimento : Sim. 
Desodorizador: Sim. 
Função Mudo: S~m. 

Adicionar 30 seg . Sim . 
Re l ogio: Sim . 
Trava de segurança e l etronica : Sim. 
Dimen sões do p r oduto(AxLxP) : 32,5x52x41,4 em. 

/ 

627,00 627,00 

/ 
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RECEPTOR DE ANTENA PARABOLICA 
Rec eptor de TV via satélite 
Banda- C 
Ana l ógico 
Novo conceito Ultra Compact, o receptor essencial com 31 canais 
de TV em a ltíssima qualidade de som e i magem! 
Novo design Ultra Compact 
Requer menor espaço 
Mais rápido de instalar 
Mais fáci l de operar 
Principais Recursos 
Localizador de Satélite 
Instala Fáci l 
Busca Automática de Canais 
Canais Favor itos 
Tec l a Elsys 
Tecl a Last: 
Programação manual de canais 
Timer até 2h 
Prot eção ant i - curt:o na instal ação 

Conexões 
01 x Saída A/V-RCA (Cabo incluso) 
01 x Entrada RF - antena parabólica (LN 
GELADEIRA PARA VACINAS , PORTA DE VIDRO MODELO RVV 
Equipamento ver tical, de formato ext erno e interno retangular, 
desenvol vido especificamente para a guarda cient ífica de 
VACI NAS . 
- Capacidade para armazenamento mínimo de 120 litros úteis ou 
16.000 doses de 5 ml. 
- Refrigeração por compressor herméti co, selado , de baixo 
consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar 
interno, garantindo uma ma~or homogeneidade na temperat:ura 
interna . 
- Degelo automát i co seco com evaporação de condensado sem 
t:rabalho adiciona l . 
- Câmara interna em aço i noxidável para longa vida útil e 
perfeita assepsia . 
- Duas gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com 
contra portas em acrílico . I, 
- Porta de vidro tripl o t i po no fog por acesso vertical . ~ 
- Isolamento térmico mínimo de 70 rom nas paredes em poliuret~ 
injetado expandido livre de CFC. 
- Equipado com 4 rodízios especia~s com freio na parte frontal 
para fácil travamento . 
- Painel de comandos e controles frontal super~or de fácil 
acesso, com sist ema microprocessado pelo display em LCD, 
programável de 2°C a a•c com temperatura controlada 
aut omaticamente a 4°C por solução diaté r mica, apresentando 
simultaneamente a visualização das temperaturas de momento, 
máxima e mínima, descri ção de eventos e nível de carga da 
bateria 
- Regi st:rador gráfico ou sistema com pen drive diretamente no 
equi pamento para registro de temper atura, eventos ou 
relatórios, sem utilizar software ou computador externo. 
- Iluminação interna temporizada em l ed de a l ta capacidade e 
vida útil, acionamento na abert:ura da porta ou externamente sem 
abrir a porta. 
- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima 
temperatura, falta de energia ou port:a aberta dotado de bater~a 
recarregável . 
- Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque. 
- Sistema de segurança analógico em redundâ ncia garantindo 
perfeito func~onamento do equipamento. 
- Apresentar Registro na ANVISA classe II, Certificações ISO 
13485 e Manual do proprietário em Português. 
- Tampa frontal bascul ante para l i mpeza do sistema mecânico e 
filtros 
- Chave geral de energia - liga desliga. 
- Equipamento disponível em 110 ou 220 volts, 50/60 Hz. 
- Si stema de alarme remoto à distância por discadora, com 
memórias de números telefôni cos prefi xados . 
- Sistema de emergência na falta de energi a com autonomia de 48 
ho r as por baterias recarregáveis acoplado ao corpo do produto . 
- Sa í da Serial RS232/485 com conectar DB-25, software e 

/ 

20.450,00 20.450,00 



interface, sistema de monitoramento por computador com erniss~o 
de relatório e controle de produto através de Interface. 
- Apresentar certif1cado de Ass1stênc1a técn1ca credenc1ada do 
Paraná e rnit1do pela fábrica. 
- Medidas Externas Aprox1madas: 
- Altura : 1300 mm 
- Largura : 610 mm 
- Profundidade : 690 mm 

TOTAL 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS 

!.Silva Equipamento para escritorio 

102.122,00 
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TELEVENDAS (44) 3543-1240 

~----------------------------

Orça...,cnto 

Cliente Paço r. :ricipal Mar in kruplek "'". e/APSUS_ 

Item Descri-- ·0 r os Proc' .. tos 

01 
Armário de aço 170x032x90 COP1 (IJ_ porta 
chave 

Mesa ta npo 18 mm com O 1 gavrtcrio com 03 
gavcl<l" ''•'1'1 chaves ''1ed 2.00x0 75 
Cadei r .: · çutiva < a costura cc .1se a gás 
Mesa' ' ., , 18mn1 .. ,rel ida 1.00~; '' .Jx075 --
Long de 04 lugares secre ' :1 

barréJ, , .. to duplo .assento enco..,lo em 
espuM .,_injetado 
Lonc- ' de 06 1 -.rcs secr 1 

barra ' 'J o duplo ssento enr:n .,. n em 
es t.r ·etado 
MES - . RITOR ' TAh'PO: OX75 
TA fl .. 'VI PES "fNEL CO 
GA\..~ 0 03 G .·:=TAS CC' fA VES 

-
MES .00 TA P J E PES ELOE 
25M 
CADE 0 RESIDENTE ANA TO I!CA COM 
BR.- RSA , 

~ '"'EREL'\ GÁS 
--· 

1. PRAZO DE A DE DA JP03TA: G 

2. ENTREG. : s 
Ubirata 17/0L 

Unid 

und 

und 

und 
und 
und 

und 

UNO 

UNO 

UNO 

Quant Valor Valor 
Unit Total 

01 385,00 385,00 

01 260,00 260,00 

01 290,00 290,00 
01 145,00 145,00 
01 310,00 310,00 

01 450,00 450,00 I 

01 490,00 490,00 

01 260,00 260,00 

-----
01 420,00 420,00 


