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·Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n• 85 - Centro- Nova Canto - 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 HOMOLOGAÇÃO 

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° 061/2015 - Edital 
de PREGÃO, na forma Presencial n° 022/2015, que tem como objeto a Aquisição de 
Itens Programa VIGIASUS, conforme especificação no EditaL" 

.Torna~se pública a Homologação, do processo li citatório em epígrafe às Empresas: 

ÍTEM 01 - no Valor Total de R$-19.686,00 (Dezenove Mil e Seiscentos e Oitenta e Seis Reais): a 
empresa: I.SILVA - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO- MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o 
n• 09.230.568/0001-73; 

. DOTAÇÃO O~ÇAMENT ÁRIA: 
0802.20602.0078 -1 033-44.90.5200(7 40) 
0802.20602.0078-1 033-44.90.5200(7 40) 

. .. 
: . . 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015 . 

. 
Prefeito Municipa 
Nova Cantu - Pr . 
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.MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 06112015, Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 022/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 16 de 

Setembro de 2.015 . 

. . 
· É o parecer.. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 18 de Setembro de 2.015. 

.'. 

) 

~~\J,,o \_ 
D'r. DIVONSIR ~FF . 

\

OAB-PR no 4.058 

Assessor Jurídico 

,•' 
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.. -IVIU.NICÍPIO DE NOVA CANT 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

.• 'I 

Relatório Administrativo n°. 061/2015. 
Processo Li citatório n°. 022/2015. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 022/2015. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 022/2015 Aquisição de itens 
Programa VIGIASUS. 

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

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

. . ,· 
~. . . . 

Nova Cantu, 16 de Setembro de 2015 . 

. É o parecer, s.in.j . 

. ··· .. ; . ·' .. · ' . ' 

\ ,'. 

··:· · 

( · 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 pmncantu@ig.com.br 
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TERMO DE ADJUDICACÃO 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 022/2015. 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta 
apresentiida, toma pública a Adju~icação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa !.SILVA -:
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO -MAQ SOL, inscrito no CNPJ sob o no 09.230.568/0001 -73, no 
Valor Total de R$-19.686,00 (Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais). 

. ··' 

Comi~sãod~ Licitações :&_~~ 

>' 

' ' . 

~ . '. 

,, ... 

Nova Cantu, Paraná, 16 de Setembro de 2.015 . 

•a. I ... 1..--.lb 
PUBUCt DO El\~_ !_u_O\ c.u. · -

' . c/ - ~ cJjO j...,.:P;.~ 
JC?ki'!Al. '~ ') . 

E['\CÂJ N.~.i~ ~~~ 
HESPONSAVEL~ --·-:----
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Prefeitura Municipal de Nova C _J~-7----~q:-
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1\1: \.....--" • 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 Ova Caf\\') 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 06112015 

PREGÃO, na forma presencial no 022/2015 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia 08 de Setembro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Mun"icipaJ · de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
desi~ados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e· julgamento das propostas, 
da licitação acim·a referida o qual objetiva a Aquisição de itens Programa VIGIASUS/PMAQ, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA I CNPJ 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS- ME 
CNPJ no 12.370.448/0001-86 
I SILVA...:. EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - MAQ SOL 
CNPJ no 09.230.568/0001-73 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as 02 empresas compareceram para 
participar do certame, e, apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

. LOTE 01 (Unico)-
1 16 Tablet 

2 1 Impressora 

3 1 · :Leitor 
Biométrico 

Tela LCD capacitiva com tecnologia IPS, 10 R$
polegadas com resolução WXGA (1280x800}, 1.000,00 
memória interna de no mínimo 16GB e memória 
RAM de no mínimo 1GB, com entrada para cartão Lance 
Micro SD até 64GB, com conexões GPS, bluetooth Vencedor/ 
4.0, infravermelho e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, câmera Unitário 
traseira de no mínimo 5MP e câmera frontal de no R$-944,00 
mínimo 1MP, processador de 1.2GHZ Quad Core, 
bateria de no mínimo 7.500 mAh, sistema 
operacional Android na versão 4.4 ou superior, 
com no máximo 550 gramas de peso. 
Laser monocromática com conexões USB e Wi-F i, 
velocidade de impressão de no mínimo 18ppm, 
com o cíclo mensal de trabalho de no mínimo 
4.500 páginas. 

Leitura óptica, com a _área de captura de 16 x 18 
mm, em prisma de vidro, ângulo de captura de 
360Q, resolução de no mínimo 500dpi, com 

conexão USB, dentro dos padrões: MIC;~CE, FC"C., 

WHQL, 150/IEC 19794-2:2005 e ANSI/INCIT. 378-
2004. 

R$-388,00 
Lance 
Vencedor 
R$-388,00 

R$-492,00 
Lance 
Vencedor \ 8,00 

/ ~I 

j 
\:i 



4 1 Webcam 

5 3 Roteador 

6 2 Computadores 
completos 

... . '· .. 
' ... 

Resolução de no mínimo lSMP, videochamada Full 
HD de 1080p, Compactação de vídeo H.264, 
microfones duais estéreos com redução de ruído 
automática. 

Padrões de frequência: 802.11n, 802.1lg, 802.11b, 
802.3, 802.3u, banda de 2.4GHz, Velocidade. de 300 
Mbps, com três antenas de SdBi. 

Monitor de no mínimo 18" Widescreen, LED, Brilho 
de no mínimo 180 cd/m2, contraste de 
20.000.000:1, tempo de resposta de Sms, ângulo 
de visão horizontal/vertical 902/50º, resolução de 
1366 x 768, Teclado e mouse USB ou PS2 no 
padrão ABNT2, Processador dual core de no 
mínimo 3.00GHz, arquitetura de 22nm, cache de 
3M, com tecnologia de virtualização, Placa mãe 
compatível com o processador, com vídeo onboard 
integrado, com no mínimo 4 slots de memória, 
com conexões SATA 3Gb/s e 6Gb/s, porta LAN de 
10/ 100/1000 Mbps, com no mínimo 4 USB 2.0 e 2 
USB 3.0, HD Sata 3 (6GB/s), · cache de no mínimo 
16MB, capacidade de 500GB, velocidade do eixo de 
7200RPM, Memória de no mínimo 4GB, no padrão 
DDR3 e com frequência de no mínimo 

1333MHz,Drive interno DVD-RW, inteface Sata, 
com velocidade de leitura/gravação de CDs a 
48x/48x e DVDs a 12x/6x. Fonte ATX bivolt, de 
SOOw - 220w real. Gabinete ATX 4 baias, com 
portas USB e audio frontais. 

R$-480,00 
Lance 
Vencedor 
R$-470,00 

R$-153,00 
Lance 
Vencedor/ 
Unitário 
R$-140,00 
R$-
1.440,00 
Lance 
Vencedor/ 
Unitário 
R$-
1.428,00 

Encerrada a fase de negociação de preços, fo i declarada vencedora a proposta de I SILVA -
EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - MAQ SOL, Inscrito no CNPJ sob o no 
09.230.568/0001-73, NOS ITENS 01, 02, 03, 04, 05 e 06, no valor total de R$ - 19.686,00 
(Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e Seis Reais). 

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

-~~ 

Os participantes renunciam expressamente o direito à recur 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
'documento, ato ou forma ~e procedimento. 

' . 

dando integralmente 

,.n--elação ~uer ~ 

Ri() 



• .. · , 

Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.O 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

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

ÍTEM Ol.(Único) - no. Valor. Total de R$-19.686,00 (Dezenove Mil, Seiscentos e Oitenta e 
·Seis Reais): .' a empresa: I SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO- MAQ SOL, 
Inscrito no CNPJ sob o n° 09.230.568/0001-73; 

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

Nova Cantu, Paraná, 08 de Setembro de 2.015. 

\ / 
Comissão/Equipe de Apoio: Participantes: 

~~'-~· 

Yi'~~ 





Anderson Ferreira de Jesus Armarinhos - ME 
Av. Capitão lndio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: 
CNP J: 12.370.448/0001-86 lnscr.Est:905291705F oneF ax: ( 44)3525-8387 /( 44 )9992-5626 
Mourão PR E-mail :cleansol@hotmail.com.br 

PROC PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

Campo 

O presente Edital de Pregão, na forma Presencial tem por objetivo a Aquisição de ítens, da seguinte 

forma: 

CONDIÇÕS DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

Poderão participar da presente licitação, todos os, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, 

que manifestarem seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para 

entrega dos envelopes, através da retirada do Edita l junto a Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham sido declaradas inidôneas 

por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 

b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 

c) Va lidade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta 

Comercial 
Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações exigidas. 

O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por meio de carta, que 
anexará ao envelope de proposta. 

No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou ind iretos tais como: despesas com 
impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ ou obrigações sociais, 
uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando em sua face 

externa os seguintes dizeres: 

DECLARAR, no corpo da proposta, ou em escrito à parte, que, nos preços mantidos na proposta escrita e naqueles que 
porventura vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão inclufdos todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais , comerciais e outros de qualquer natureza, que se fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A 
Prefeitura Municipal de Terra Roxa não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não 
considerados na proposta feita pelo licitante sobre os preços cotados 

DADOS BANCÁRIOS CAIXA ECONOMICA FEDEREAL AGENCIA 0386 C/C03186-5 = OPERAÃO 003 

NOME ANDERSON FERREIRA DE JESU~ 

ATENCIOSAMENTV' ~~ ........ ~~- ~~~ 
ANDERSON FERREfRÁ DE JESUS RG N° 8.04 

ATENCIOSAMENTE .......... . 
WAGNER INGLEZ DA SILVA_Rl 

G 2. 3 7 o . L~ OI o CJ v . - -~ 
..._ -o·- ,_,JN ::;:"'\<tiR.ô D'é JESu:, 

c,Nu'.:, ,::.L' ~ -' ~ ~ 
.... "' "" - f-

NOVA CANTU 08 DE SETEMBRO DE 2015 
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. ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME o.;:~ 'J;i 
Av. Capitão lndio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: 87300-005 CNPJ:12. 0.448/~-86- :· 
lnscr.Est: 905.2917-05 FoneFax:(44)3525-8387/ (44)9992-5626 - Campo Mourão PR E-mail:cleansol hotmail.com ~-l~ c ·:::,n'-~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU C~~ 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
4"<tert~ J:: 80 
.:;N ~~ .t 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM r:v, 1~~.~~ 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 EDITAL DE PREGÃO No 022/2015 -66 

O presente Edital de Pregão na forma presencial tem por objetivo a Aquisição de itens Programa 
VIGIASUS/PMAQ, da seguinte forma: 

-

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 Horas do 
dia 08 de Setembro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de PREGÃO, 

,)O menor preço, por item, fixo e sem reajuste , de acordo com o que determina a lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da 
melhor proposta do seguinte objeto: 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 EDITAL DE PREGÃO No 022/2015 

1 16 

2 1 

3 1 

ITEM DESCRIÇÃO 
Tablet Tela LCD capacitiva com tecnologia IPS, 1C 

polegadas com resolução WXGP 
(1280x800),memória interna de no mínimo 16GB 
1e memória RAM de no mínimo 1GB, com 
entrada para cartão Micro SD até 64 GB, com 
conexões GPS, bluetooth 4.0, infravermelho e 
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, câmera traseira de no 
mínimo 5MP e câmera frontal de no mínimo 
1 MP, processador de 1.2GHZ Quad Core, 
bateria de no mínimo 7.500 mAh, sistema 
operacional Android na versão 4.4 ou superior, 
com no máximo 550 gramas de peso. MARCA 
~ABLET LG G PAD V480 ./ 

Impressor 

a 

Laser monocromática com conexões USB e 
Wi-Fi, velocidade de impressão de no mínimo 
18ppm, com o ciclo mensal de trabalho de no 
mínimo 4.500 páginas. MARCA HP P 1102 

Leitor Leitura óptica, com a área de captura de 16 
Biométric x 18 mm, em prisma de vidro, ângulo de 

0 captura de 360°, resolução de no mínimo 
500dpi, com conexão USB, dentro dos 
padrões: MIC, CE, FCC, WHQL, ISO/IEC 
19794- 2:2005 e ANSI/INCITS 378-2004. 

V. UNIT 
950,00/ 

600,00 / 

V.TOTAL 
15.200,00 

600,00 

( 



4 1 

5 3 

-. 

6 2 

Webcam Resolução de no mínimo 15MP, vídeo 
chamada Full HO de 1 080p, Compactação de 
vídeo H.264, microfones duais estéreos com 
redução de ruído automática. 

Roteador 

. . 
' 

Computad 
ores 

completos 

Padrões de frequência: 802.11 n, 802.11 g, 
802.11 b, 802.3, 802.3u, banda de 2.4GHz, 
Velocidade de 300 Mbps, com três 
virt~a li~~çªo 1 Placa,. mãe compatível e,o_rp 1 _o 
proces~a~qr, com . ,vídeo onboard int~grado , 
com 1!~)~- t'Dínimo 4 s.lots de memória, 'f;pm 
conexÕes SATA 3Gb/s e 6Gb/s, porta lÁN -de 
1_0/1 00/1.000 Mbps, com no mínimo 4 USB 
2:p·:.ce · '?. ~· l?J:;SB 3.0: .HD Sata 3 (6G~/s), ~~~~.~e 
de no·~míriit:no 16MB, ·capacidade de 500GB, 
veloéid~d~· tdo eixÓ· ~ae 7200RPM, MemÓriã.-'de 
no . rrí1ni'rtlo· 4GB, 'rí'O padrão OOR3 e com 
frequência _ de no mínimo 1333MH,zprive 
interno OVO-RW, inteface Sata, com 
velocidade de leitura/gravação de CDs a 

' ·-·i 
48x/48x · e OVOs a 12x/6x. Fonte ATX bivolt, 
de 500w.- ~ 220w real. Gabinete ATX 4 baias, 
com portas USB e áudio frontais. antenas' de 
5d8i. ' ' ,., ' 

Monitor de._ ro mínimo 18" Widescreen, LEO, Brilho çl~-:-~c 
mínimo 1_80_oq/m2, contraste de 20.000.000:1, tempo- de 
resposta . de~ · 5ms, ângulo de visão horizontallver'tital 
90°/50°, :résõlução de 1366 X 768, Teclado e motJse:USB 
ou PS2 no ' padrão ABNT2, Processador dual core de nc 
mínimo 3.00GHz, arquitetura de 22nm, cache de, 3M, 
com tecnologia de virtualização, Plaç-a .mãe 
compatível _com o processador, com vídeo · ooboard 
integrado., com no mínimo 4 slots de memória, · com 
conexões SATA 3Gb/s e 6Gb/s, porta LAN ··de 
10/100/1000 Mbps, com no mínimo 4 USB 2.0 e 2 
USB 3.0, HO Sata 3 (6GB/s), cache de no' mínimo 
16MB, capacidade de 500GB, velocidade do éixo de 
7200RPM, Memória de no mínimo 4GB, no padrão ODR3 
e com fréquência de no mínimo 1333MHz,Drive interna 
OVO-RW, inteface Sata, com velocidade de 
leitura/gravàção de COs a 48x/48x e OVOs a 12x/6x. 
Fonte ATX bivolt, de 500w - 220w real. Gabinete ATX 4 
baias, com portas USB e áudio frontais. MARCA AOC 
BLACKPIANO,ASUS,INTEL,SANSUNG,LG,MARKEVISI 
ON,MUL TLASER PC3. 

VINTE MIL E DUZENTOS REAIS 

DO PAGAMENTO 

./ 

2.200,00/ 4.400,00 

20.200.00 

/ 
I 



~'V~A Mu~ 

~ "" 4.. ~ 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS- ME ~ FL. N.o·
8:...C..---- ~ 

Av. Capitão Índio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.3 M8/00ü-~6---~-· 
lnscr.Est: 905.2917-05 FoneFax:(44)3525-8387 I (44)9992-5626- Campo Mourão PR E-mail:cleansol@hotmail.com.l51ro"a ~CaoW .« 

O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação de, fatura/NF emitida pela da secretaria 
requisitante. 
Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$ 20.200,00 (VINTE MIL E DUZENTOS REAIS REAIS). 
Correrá por conta de Recursos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através da seguinte Dotação 
ORÇAMENTÁRIA. 

No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como: despesas com impostos, 
embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, 
identificações pessoais, segur:qs, .~t(an~port~.de-p,essoal até o destino do ~bjeto, se for o caso. 

· .... •- .. ~ , _ , I, I 

DADOS BANêÁRIOS' CAIXA ECON'OMICA FEDERAL AGENCIA 0386 ' C/C 03186 Ol1.86·5 NOME: -ANDERSON 
FERREIRA DE jEsus ARMARINHOSC,Mf. ·· '".. ·· 

F>or.ser .. ex·p'ressão da verdade, tirmamo's â presente. _ /) , ·- ~:- .~.// · . ~... . 

-- ... - .•...•• ~- :,r- J .... .. ~1Ef,Jêíb~MfNri::-'.~~~ .. ~m-~.:~ ...... ~z_.b. ... dfir'J! ':..' !·r.- :: 
. --- -~ . -~···"· ·•.· ·- . ' .ANDERSOfi:rFÊRREIRA.DE JESUS RG N° 8 0449~:qcpf:· No 031.730.589-17 " : . 

;. ., " . , . ,. ",. ~~~Nc~~~~~,"z'6;;:SilVARG iO~~COF\082016679~05 • . .. 
, ·. ·· ·:::·· ., ··· · ···· ,,-~ (•'·· ···· .. ,..NOVÂ cANTU oshÉ SETEMBRO DE 201s 

(, - 1: • '· 

J"1 • 

,_. ,. , ,. ~ •I ;. 



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

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURAO- PR 
ft44- 3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374-49 

ANEXO VI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS~OSPORÍTEM 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

No QT. ITEM DESCRIÇÃO MARCA 
VALOR VALOR 
UNIT. TOTAL 

Tela LCD capacitiva com tecnologia IPS, I O 
polegadas com resolução WXGA (1280x800), 

v memória interna de no mínimo 16GB e memó-
ria RAM de no minimo I GB, com entrada para 
cartão Micro SD até 64 GB, com conexões 

R$ / 1 16 Tablet 
GPS, bluetooth 4.0, infravermelho e Wi-Fi 

LG 
R$ 

802.11 a!b/g!n, câmera traseira de no mínimo I.OOO,OO 16.000,00 
5MP e câmera frontal de no mínimo !MP, pro-
cessador de 1.2GHZ Quad Core, bateria de no 
mínimo 7.500 mAh, sistema operacional An-
droid na versão 4.4 ou superior, com no máx~ 
550_gl"arnas de peso. 
Laser monocromática com conexões USB e Wi- v Fi, velocidade de impressão de no mínimo R$ 

R$ 388,00 · 2 1 Impressora 
I8ppm, com o ciclo mensal de trabalho de no SAMSUNG 388,oo / 
mínimo 4.500 páginas. 
Leitura óptica, com a área de captura de 16 x I8 
mm, em prisma de vidro, ângulo de captura de 

Leitor 360°, resolução de no mínimo 500dpi, com NITGEN R$ 
R$ 492,00 . 3 1 

Biométrico conexão USB, dentro dos padrões: MIC, CE, HAMSTERDX 492,00 
FCC, WHQL, ISOIIEC 19794-2:2005 e AN-

. SIIINCITS 378-2004 . 
Resolução de no mínimo 15MP, vídeo chamada 
Full HD de 1 080p, Compacta~ão de vídeo 

LOGITECH 
R$ / 

R$ 480,00 4 1 Webcam 
H.264, microfones duais estéreos com redução 480,00 
de ruído automática. 
Padrões de frequência: 802.1In, 802.11 g, 
802.11b, 802.3, 802.3u, banda de 2.4GHz, V e-

MULTILASER 
R$ 

R$ 459,00 5 3 Roteador locidade de 300 Mbps, com três antenas de 153,00.1' 
5dBi. 
Monitor de no mínimo 18" Widescreen, LED, 
Brilho de no minimo 180 cdlm2, contraste de 
20.000.000: I, tempo de resposta de 5ms, ângulo 
de visão horizontaVvertical 90°/50°, resolução INTEL 
de 1366 x 768, Teclado e mouse USB ou PS2 AOC 
no padrão ABNT2, Processador dual core de no ASROCK 

Computadores mínimo 3.00GHz, arquitetura de 22nm, cache KINGSTON R$ ~ R$ 
6 2 

completos de 3M, com tecnologia de virtualização, Placa SEAGATE 1.440,0 2.880,00 
mãe compatível com o processador, com vídeo WISECASE 
onboard integrado, com no mínimo 4 slots de EVUS 
memória, com conexões SATA 3Gb/se 6Gb/s, HARDLINE 
porta LAN de 10/100/1000 Mbps, com no mí-
nimo 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, HD Sata 3 
(6GB/s1 cache de no mínimo 16MB, capacida-

I' 



MAQ-S~L 
!.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO-PR 
H44-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374-49 

de de 500GB, velocidade do eixo de 7200RPM, 
Memória de no mínimo 4GB, no padrão DDR3 
e com frequência de no mínimo 
1333MHz,Drive interno DVD-RW, inteface 
Sata, com velocidade de leitura/gravação de 
CDs a 48x/48x e DVDs a 12x/6x. Fonte ATX 
bivolt, de 500w - 220w real. Gabinete A TX 4 
baias, com portas USB e áudio frontais . 

Valor total da proposta: R$ 20.699,00 (vinte mil seiscentos e noventa e nove reais). / 

validade da proposta o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da proposta 
Comercial. 

Campo Mourão - PR, 08 de setembro de 2015. 

Silva - Equipament s para Escritório 
Ivo da ilva 

RG: 3.015.771-0- SSP/PR r. 
CPF: 414.132.969-04 Q 3 00 



MAQ-S~L 
!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO- PR 
344-3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374- 49 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

ANEXO I 

CREDENCIAMENTO 

./ 
Pela presente, credenciamos o Sr. Ivo da Silva portador da Cédula de identidade sob n°. 

3.015.771-0 SSP/PR e CPF n°. 414.132.969-04, a participar do procedimento licitatório sob a modali
dade pregão presencial, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa I. SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRI
TÓRIO outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interpo
sição de recurso. 

Campo Mourão- PR, 08 de setembro de 2015. 

I Sil a - Equipamentos ara Escritório 
Ivo da Silv 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 

r o 7 '-30 68/000 

L 

apam to 
no- E 



. .J$.j."', v:ir.istéri? •J~, O..Jsenvolv•1 ~nlo, Indústria E: Comércio Exterior 
~~ Secr.:!tana do De~er~·:olvimerto da P:-oduç!io 

· Nr.:;:onal de do Ccrnércio 

" 

BRASILEIRA 
REGIME DE BENS {se e>sado) 

Comunhão parcial 

CPF (número) 

3015771 -0 SSP 414132969-04 

(LOGRADOURO- rua, av. ele.) 

RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 87302-190 

PR 

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

I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

4789-0/07 
\ livtdades secund.tries 

4753-9/00 
9511-8/00 
9521-5/00 

CEP 

87302-190 

VALOR 00 CAPITAL (po< eJ<Ienso) 

DEZ MIL REAIS 
DO OBJETO 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS; 
CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
ELETRODOMÉSTICOS; 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS; 

DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF 



REQUER!MENTO DE EMPR 
............ 

---r=:-::::-~-:-:--:------ ... . ... ,'- . ... 
NIRE DA FILIAL (preencher somente so ato r:"~;-.:.~ .. l'ilia~--= - . - . - ~ -~.. 

. ;,jl:õ~::'7;õ~;:.T;~;::;:-~,;.:;;::;-;,;h.;.·.7.'n;i;;:,;;,,;.,;;-)--------·----.l-------------------\-_:__:___,.;~~

! ·: IVO Dr\ !3! L \'A 

~~~~-----------~~~~~~c~~~~~u~M~oFE_B_R_A_2-,I-l-E-IR-A----~~~T~~~c~M~L-C_a_s_a~d~o~3~~ 

. •ÍEX:I =~IME O~ BENS (se ca••;;~) 
·:;.; M[8] F Q__J_c:_omunhão pJrcial 

' FILHOOE(pai! ---------------r;(::;ml;:;e):---------- - --------------1 

TERESA ROSA DA SILVA 
" , ' NASCIDO EM (d•la de r.asdmenlo) IDENTIDADE número órgJo emissor CPF (nümero) 

•1:,; .. 25/07/1960 SSP 414132969-04 
;'lj'·.·· r,;E:;;MAo,:N;;;;CI~PA~OO~F;;;:':l;;;-R;;;;(Io:;;;;m,;a,;-:d;;;e:;:em;;;:and;;:;;:pa;;:~:-:,_:7:.om;:!;;::en:;:lo-:;oo::caso:;:-;d;:-e;;;:me;::no;::~-------.l---------_L---_l-----------J 

O.OGRAOOURO - rua, "'·ele.) NÜM!::f<O 
RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 1348 
COMPI.E;;;ME;;;:N;;;TC:;:-. --------~OC.A';;;IR;;;RO:;-;/~OI:;;:;ST;;;R;;;ITO:;-----------------r:C:=EP::--------j.-::-ocO""D""'IG"'"O=-:OO,..,.M-U-NIC"""IP:c-:10----l 

CASP.. CENTHO 87302-190 
(Uso da Junta Come~ctil) 

MlJNICIPIO UF 
CAMPO MOURÃO PR 

· ------------------------------------------------~----------~ 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exerce,r atividade empresária, que não possui outro registro de 
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: 

(CN,\EI'I<r.al) 
Atividade rrinr~pol 

4789-0/07 
Ath->di\dCS ~ec•md41'ins 

4761-0/03 
· ~753-9/00 

4773-3/00 
4665-6100 

DESCRIÇ/.0 00 A TO COOIGO 00 EVENTO OESCRIVÃO DO EVENTO 

ALTERAÇÃO 021 ALTERAÇÃO DE DADOS 
O~SCR IÇÁO DO F.VENTO COOIGO 00 EVENTO DESCRIÇÃO 00 EVENTO 

CEP 
CENTRO 87302-190 

VALOR DO CAPITJ.l (por exten,;o) 
DEZ MIL REAIS 

OBJETO, '·• 
COM. VAREJIS"fAPE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APARELI:IO$ 0:E COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS; 

·-

COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUED:)S; 
COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA i~ESIDÊNCIA; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
CÓM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 
COM. VAREJlSTA'DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 
REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRODOMÉSTIC 

OE SEDE OU DE FILIAl. DF. OUTRA UF 

--r-tE 

USO DA JUNTA OO:.IERCIAL 
OEPEUOEI'fTE DE 
AUTORIZAç.l\) 
COVEI'lHAMENTAl 

---



' \ 
' 

REQUERIMENTO DE ÊMPR 

BRASILEIRA Casado 
RECIME OE BENS (se caS3do) 

M~FO Comunhão parcial 
) .; FILHO DE (pai) (mO.) 

f. ALEIXO DA SILVA TERESA ROSA DA SILVA 

CPF (nümoro) 

SSP 414132969-04 

(LOGRADOURO -1\Ja. av. ate.) 

RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 87302-190 
UF 

PR 

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

DO EVENTO 

NúMERO 

COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS(4751 -2/01); 

1348 

4789-0/07 

4761-0/03 
4753-9/00 
4773-3/00 
4665-6/00 
4751-2/02 

COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS; 
COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA RESID~NCIA; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 

COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 
COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 

REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRODOMÉSTICO RECARGA DE 

Jane Ivete Cãrdoso 
RG: 1.857 .§27.PR 

'2--7_ 1-L 
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BRASILEIRA 
REGIME OE BENS (se c~sado) 

Comunhão parcial 
(mie) 

TERESA ROSA DA SILVA 
IOENTIOAOE nUmero emissor CPF (nUmero) 

3015771 -0 SSP 414132969-04 
(fonna de emanclpaçlo- somente no caso de menor) 

CEP 

CENTRO 87302-190 

PR 

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

• 
1 

NOME EMPRESARIAL 

. : I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
LOGRADOURO (n•a. av. elc.j 

~. RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 

4789-0/07 

4753-9/00 
9511-8/00 
9521-5/00 

CEP 

87302-190 

VAlOR DO CAPITAL (pOr eXIenso) 

DEZ MIL REAIS 
I OOOBJETO 

COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS; 
CONSERTOS EM EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
ELETRODOMÉSTICOS; 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES COMERCIAIS; 

S~OE OU OE FILIAL OE OUTRA UF 



\. 
l 

BRA2.1LEIRA Casado 
RF ..i IME O E. BENS ($8 ca!; ::vl 

Comunhão p..1rcial 

IDENTIDADE número CPF (nUmero) 

30'15771-0 414132969-04 

O.OGRAOOURO- rua. av. etc.) 

' RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 
CEP 

87302-190 
(U10 da Junta Comercbl} 

UF 

PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exerce.r atividade empresária , que não possui outro ragistro de 
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: 

002 
DOA TO 00 EVENTO DESCRIÇÃO CO EVENTO 

ALTERAÇÃO ALTERAÇÃO DE DADOS 

I 

--·--------~~==~------------------------~~---- ·--~~;~~~~~---, .! BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 87302-190 

••• J 

VALOR DO CAPITAL (por extenoo) 

10.000,00 DEZ MIL REAIS 

4789-0/07 

4761-0/03 
<1753-9/00 
4773-3/00 
4665-6/00 

00 OBJETO, -.; 

COM. VAREJISTA.OE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APAREU;10$ D.E COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUED:)S; 
COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA i~ESIDÊNC IA; 
CÇ)M. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
c·OM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 

COM. VAREJlSTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 

REPARAÇÃO DE. MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRODOMÉSTICOS 

DE SEDE OU DE FILIAL DF. OUTRA UF 

-- t'iE 



\nlnlstérto do Oesenvolvll ~nto, lndústna e Comércio Exterior 
Secretaria do Desenvolvimento da Produção 

,,~·-w.~~O:,iii~N.;.;;a~cir:.,:.·m, al de !~t:~istro ~ Com~rcio 

v: JANIOPOLIS 
fi., SEXO 

BRASILEIRA · c-asado 
REGIME OE BENS (se casado) 

M~FD Comunhão parcial 
. ~ ·: FILHO DE (pai) 

a:, ALEIXO DA SILVA 
. NASCIDO EM (dala do naSCimonlo\ CPr {nUmero) 

41 4132969-04 

(LOGRAOOURO- rua , av. otc.) 

RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 
BAIRRO I DISTRITO CEP 

CENTRO 87302-190 
ur 

PR 

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

ATO OOEVENTO 

ALTERAÇÃO 
OOEVENTO 

I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO-EPP 

RUA PREF. DEVETE DE P. XAVIER 

4789-0/07 

4761-0/03 
4753-9/00 
4773-3/00 
4665-6/00 
4751-2/02 

DEFERIDO. 

BAIRRO I OISTRITO 

CENTRO 87302-190 
ELETRONICO (E.MAIL) 

VALOR 00 CAPITAL (por extenso) 

VINTE MIL REAIS 

COM. VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E 
APARELHOS DE COMUNICAÇÃO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS(4751-2/01); 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUEDOS; 
COM. VAREJISTA 'DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA RESID~NCIA; 
COM. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 
COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01); 
REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA 
EELETRODO 9511 -8/0 · RECARGA DE CARTUCH 

PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE. 

~ 
Jane lvete Cãrdoso 

RG: 1.857 ~27-PR 
? ... 7__ LL 

SEBASTIÃO MOTIA 
SECRETARIO GERAL 



ti 
PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

htrel.lrill di! '•unde 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013286659-85 

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 1 de 1 

Válida até 09/10/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido vlalntemel Pública (1110612015 10:2; :04) 

.. .. 



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

Nome: I. SILVA-EQUIPAMENTOS 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 Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, 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 02/10/2014. 
Emitida às 08:19:41 do dia 10/08/2015 <hora e data de Brasilia> . 

I 
Válida até 06/02/2016. 
Código de controle da certidão: 4AF7.AC07.4BCF.5320 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:llwww.receitafazerda.gov.br/~icacoes/ATSPO/CertidaaiCndConjuntalnteriEmiteCertidaolnternet.asp?Ji= 09230568000173&passagens= 2&ti po= 1 . 1/1 



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: CENTRO 
Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

, CEP: 
PR 
87302190 

.Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 12356/2015 

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. 

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

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 10/08/2015 Í s 17:33:58 



04/09/2015 

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 CAMPO 

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 ident ificada 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 contribui ções e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 27/08/2015 a 25/09/2015--

Certificação Número: 2015082707185736272802 

Informação obtida em 04/09/ 2015, às 17:16:16. 

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

)\ 
C{) 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14812262&VARPessoa=14812262&VARUf=PR&VARins .. ) 1/1 



PODER JUDICIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRABl-.~.HO 

Págin 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ : 09.230 .56 8/0001 - 73 
Certidão no: 106899081/2015 
Expedição: 15 / 06 /2 015, às 16:03:30 
Validade: 11/12/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que I. SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no 09.230.568/0001-73, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho , acrescentado pela Lei no 12 .440, de 7 de julho de 2011 , e. 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do• 
Trabalho, de 24 de agosto de 2~11. 
Os dados constantes desta Cer~idão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais . _ 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



MAQ-S~L 
!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO- PR 
344- 3016-2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374- 49 

ANEXO H 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade- PREGÃO n° 022/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos decla
rados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão - PR, 08 de setembro de 2015. 

"" . Silva - Equipamento para Escritório 
Ivo da Si va 

RG: 3.015.771-0- SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 9 3 5 



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

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 
ft44- 3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 90424374- 49 

ANEXOID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a en
tregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão- PR, 08 de setembro de 2015. 

ilva - Equipament s para Escritório 
Ivo da ilva 

RG: 3.015.771-0- SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 

OE AULA XAVIER 1 

PR 



MAQ-S~L 
!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 0"acantv-~ 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO- PR 
H44- 3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374- 49 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade - PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não 
emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 
9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão - PR, 08 de setembro de 2015. 

- Equipament s para Escritório 
Ivo da ilva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 r0923 568/0001-

RUA FRE OEw'éTE OE PAULA ~I 
CENTRO • CEP 67302· 90 

L CAA OURÃO . ..J 

~~ 
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MAQ-S~L ~FLN'-~-L-1 
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!.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO v~~J .. \-
RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348-CENTRO CEP: 87302- 190 CAMPO MOURÃO- PR 

H44- 3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001- 73 INSC: 90424374-49 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade- PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, co
nhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao 
objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente. 

Campo Mourão - PR, 08 de setembro de 2015. 

1. Silva - Equipament s para Escritório 
Ivo da ilva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 

09230568/0001-
1 Si1v - Ea · mantos p 

s rit -ME 

R 348 



MAQ-S~L 
!.SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

RUA DEVETE DE PAULA XAVIER, 1348- CENTRO CEP: 87302-190 CAMPO MOURÃO-PR 
H44- 3016- 2480 CNPJ: 09.230.568/0001-73 INSC: 90424374- 49 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

O signatário da presente, o senhor Ivo da Silva, representante legalmente constituído da proponente I. 
SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabeleci
da sob o regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento 
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, sendo que: 

d) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME) e II (EPP) do art. 3 o da Lei 
Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006; 
b) não tem nenhum dos impedimentos do§ 4° do art. 3°, da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Campo Mourão - PR, 08 de setembro de 2015. 

1. Si - Equipamentos par Escritório 
Ivo da Silva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-04 

r09230568/0001-731 

-



14/0812015 

SIM·PLES 
NACIONAL 

sulta Optantes 

1ta da consulta: 14/08/2015 
ldentificação do Contribuinte 

IPJ : 09.230.568/0001-73 

Simples 
Serv•ços 

Simples Nacional 

Simei . 
Serv iços 

•me Empresarial: I . SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP 

Situação Atual 

:uação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 05/12/2007 

: ... . ~ão no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

Períodos Anteriores 

pções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

1\gendamentos (Simples Nacional} 

endamentos no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (Simples Nacional} 

entos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

Eventos Futuros (SIMEI} 

entos Futuros no SIMEI: Não Existem 

ue aqui para informações sobre como optar pelo SIM E I. 

http://WwwS.receita.fazenda.gov .br/SIM PLESNAC IONAUaplicacoes.aspx?id= 21 

.. p 

B 

1/1 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Rece1ta do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013592758-67 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 12.370.448/0001-86 
Nome: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS 

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 contnbuinte acima identificado, 
nesta data. 

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
1atureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 22/12/2015- Fo ·necimento Gratuito 

A autenticidade desta_ certidão deverá ser confirmao a. via .ntemet 
www.fazenda rr gov.br 

\~ 



2410812015 Em1ssão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90529217-05 

Inscrição CNPJ 

12.370.448/0001-86 

Início das Atividades 

08/2010 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS 

Titulo do Estabelecimento CLEAN SOL SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL 

Endereço do Estabelecimento AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 2623, LOJA· JARDIM CURITIBA· CEP 87300-
005 
FONE: (44) 3623-6565 ·FAX: (44) 3523-6565 

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

( Estabelecimento Matriz 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO· SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL • PRAZO NAO APLICAVEL, 
DESDE 08/2010 

Natureza Jurídica 213-6 ·EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Económ1ca Principal do 4766·5/02-· COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
Estabelecimento . 

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

4781-0/03 ·COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

4744-0101 ·COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 

4781-4/00 • COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E 
ACESSORIOS 

Atividade(s) Econõmica(s) 4642-7/02 ·COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO 
Seamdária(s) do Estabelecimento PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO 

Tipo 

CPF 

Inscrição 

031.730.589-17 

47811-0/06 ·COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES 
DOMISSANIT A RIOS 

4761-2101 • COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 

4769'-8/99 ·COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO 
DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANT ERJORMENTE 

Quadro Societario 

Nôme Completo I Nome Empresarial 

ANDERSON FERREJRA DE JESUS 

Qualificação 

EMPRESÁRIO 

Este CICAD tem validade até 23/09/2015. · 

Estado do Parana 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Cccroenac;ão da Rea!lta do Estado 

Os dados cadastra1s deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.or.goy,br 

CAO, ICMS N° 90529217-QS 

Emrtido Eletronicamente via Internet 
24/08/2015 13:14:24 

Dados tRnsmitldos de fama segura 
Temologia CELEPAR 



Emissão de ~ via de Certidão 

BRASIL 

hn y 

Acesso à informaçlo Participe Serviços 

ÇERfiDÃO . I 

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

Legislaçao 

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

Nome: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME 
CNPJ: 12.370.448/0001-86 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e mscrever quaisquer dividas de responsabilidade 

do sujeito pass1vo acima identificado que vierem a ser apuradas, é cert1f1cado que nao constam 
pendências em seu nome relativas a créditos tributànos administrados pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida r\tlva da Uniêo junto a Procuradoria-Geral da 

Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se á situação do sujeito_ 
passivo no ·ambito' da RFB e da PGFN e abrange Inclusive as cont~ibUIÇões sociais previstas nas 

alfneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Le1 n~ 8 212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 17:30·50 do dia 10/08/2015 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 06/02/2016. 
Código de cOntrole da certidão: 83A4.8BOB.F796.CC94 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documente. 

Nova Consulta 
PrE:p41rar paqlni 
par: impr·:~.io 

C() 



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

Certidãó Negativa de Débi.to · 

N° 12631/2015 

Pados do Contribuinte: 
'· :·~ ? .J.. 12.370.448/0001-86 
C..od1go: 6048129 
Contribuinte: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS -ME 
Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEJRA. 2623 
Bairro: 
Cidade: 
l=c:tado: 

.P: 

JARDIM CURmBA 
CAMPO MOURAO 
PR 
87300005 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

Certifico. para os dev1dos fins , que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais 
~'~SC titos ou não em Divida Ativa, em nome do ·Contributnte acima citado. até a presente data. 

Keserva-se o d1reito da Fazenda Municipal coor::t r· dividas postt ·· orm~nte apuradas mesmo as 
· .' ._. ··,:·ntes a períodos compreendidos nesta CERTIOÁO. 

A aceitação da presente certidão està condicionada a verificaçao de sua validade na internet nc. 
endereço. www.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Orl r,e) 

Observação C:sta certidão é valida some-nte pa1'3 o contribuinte- ac , 1a 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 14/0B/201~ às 14:52:22 · 

r 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DE CONTROLE, FIScALIZAÇÃO E OLJVIOORIA 
R.. •• · .• t4!'"·L .-.-or ... c.~ - ?AA.<UV~ · CHIV .sr... . :;;osn~· t40 
F~F-;~.r 44~1c .:.A ·e..tna.~-ptllla~~'-""::-r~ ... 'l: .. ~...w~..r• ... r:rg,uc" 
CM•. IM i'!Jtool ~. - 'JCIOI-011 

14595 361/2010 
DATA OI! VAI. 

2015 31/1212015 

ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO 
IOCIIIL 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS • ME 

CLEAN SOL SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMP=E::;ZA;;::P=;RO~F:;;;I;;S;;SI;:::;:;===:=::=:======~ 

IL=PITAO IND•O BANDEIRA I ;6~; IICOUPW ,ro I 
~, ========::::::;-1, -;:;;:IIIAIA:;:::::=::===========-=======: IJ,U!jjCIP IIESTPADCR I 

87. 300.005 JAR~DIM CURITIBA CAMPO MOUR.A.O _ 

.. 
COM. VAR'EJ. DE ARMARINHOS . :.. 
COM. DE MATERIAIS DE LIMPEZA . 
SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO DE IMOVEIS 
COM. VARUDE MAl. DE~QNSI .• FfRRAG. E FERRAM. ~ 
COM. YAREJ. DE FERRAGENS E FERRAMENTAS · -- -
COM. VAREJ: DE MATERIAIS ~COLARES, ESCRITORIO E INFORMATICA 
COM. VAREJ. DE ARllGOS 00 VESTUARIO E ACESSORIOS 
COM. VAREJ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMA .,..ICA 
COM. VAREJ. DE ART. DE UTIL. DOMESTICAS. PRESENTES E BR,NQ. 

COM. ATAC. DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS 

ASSESSORIA CONTABIL E TRIBUTARIA GARCIA 

O PRESENTE ALVARÁ AUTORIZA A EXPLORACÃO DE NEGOCIOS CONFORME ACIMA 
DESCRITO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIG~NCIAS QLJE LEGITIMARAM SUA 
CONCESSÃO, DE ACORDO COM A l.J=GISLAÇÃO VIGENTE. 

Restrições 
PROIBIDO DEPÓSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO NESTE LOCAL (AUTORIZAÇÃO 

PARA VENDA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO Ul(PO:~~-·DE REFERÊt.CIA) 

C.ir: ··~~-R-;'.;_~ CA~ PO MOURÃOIPR,2310112015 
,.,,J ~\ • ,, 

MANTER EM LOCAL VISÍVEL AoPUéuco 
08$(1~ J,t.Ç()E.$ / INFORMES 

1) De conformidade com a leglslaçao v1gente dever~o ser comunicados ao Setor de Tributaçlo da prefeilura 
em orazo inferior a 30 dias quaisquer alterações c a. iastr, s 

2) Em caso de encerramento das atividades ineren es w uste 
15 dias junto ao Setor de Tributaçao da prefeitura a 3;...1"'~-, 
débitos dos exercic1os seg1.1mtes. 

cg;tpAZEVED.O B~S t•Of"ICJOIII-CIWI.IIItolraaa..aiiAn.AAIS _ .. · EUAEI.IOIIAJQOIIIOTAI--CIU ... lQ.Il ... ,.., ·~ .... .. - .QI--a-................ 1&; ............ ~ 

-~ • ·· Auten6ca~o ~ · "..." •· ' -
llo~o.. • .... 3' o'l"lloc.VP.• •G• u.:::,:;.•III<.Q ' ., ,..leu: ... . ...,e-r: .wa__....~ 1 .. ' ., .. ,..._ _._.,._.-.......... --ll ....... 6-Q..II 

C6d. Aútltidtca ão: 425220071 50855070062-3· Data: 2010712015 08:55: ' 



2410812015 

1 !61U'W• 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1237044810001-86 
Razão Social: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 
Nome Fantasia:CLEAN SOL SOLUCOES EM PROD DE UMPEZA PROFISSIONAL 
Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 2623 1 JARDit-1 LAURA I CAMPO 

MOURAO I PR 187301-140 

A caixa Econômica Federal, no uso qa atribuição, que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de ma10 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 contnbuições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 08/08/2015 a~ 

Certificação Número: 2015080809302122986466 

Informação obtida em 24/08/2015, a~ 13:30:56. , 

A uti lização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no site da caixa : 
www.caixa.gov.br 



PODE.~ JL:)h ::Á..~:o 
J UST:: ~ •- ~.AB_;.:LHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS .TRABALHISTAS 

Nome: ANDERSON FERREIRA DE JESUS-ARMARINHOS 
CNPJ : 12 .3 70.448 / 0001 -86 
Certidão no: 123 126765 /201 5 
Expedição : 24/08 / 20 15 , às 13:3 2:5~ 
Validade: 19 / 02 /2 016 - 180 (cen t o e oitenta ) 
de sua expedição . 

- ME ~ MATRIZ E FILIAIS ) 

contados da data 

Certifica-se que ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME (MATRIZ E 
FILXAIS), lnscrito( a ) nop CNPJ s ob o no 12.370.448/ 0001-86, NÃO CONSTA 
d o Banco Na c ional de Devedores T!abalhistas . 
Certidão e mltida com base ~o art. õ4 2 - A da Cc~sc:idação das Leis d o 
Trabalho , acrescentado pela Lei no 12.440, d e 7 a e julho de 2011 , e 
na · Resolução Administrativa no :..·"%7 0/2011 'd o Tribunal Superior d o 
Trabalho , d e 24 de ago sto de 2011. 
Os dados constantes desta Certld ão são d e responsabilidade d o s 
Tribunais do Trabalho e e s t ã o a tualizados at é 2 (dois ) dlas 
anteriore s à dat a da sua e xpeó: ção . 
No caso de p essoa jurídica, a Ce~tldão ates ta a empresa e m rel ação 
a todos os seus estabelecimentos agê ncias ou f: liais. 
A aceitação desta certidão co~dlciona-se à v erificação de s ua 
autentic i d a de no portal d e Tr~bunal Super~or do Tra balho na 
Internet ( ht t p: I /www . tst . j u s . br) 
Certidão e mitida gratuibament e. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi stas constam os dado s 
n ecessãr ios à identificação da5 pessoas naturais e j u ridicas 
inadimplentes p erante a Just iça d o Trabalr.o quanto às obrigaçõe s 
e stabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou e~ 

a cordos j u dic lai s trabalhJ.stas, inclus i v e ::o concernente ~ 
r ecolhime nto s previdenci ã r J.os, a hono.:::-á~ ..:. os , a custas , 
emolume nto s ou a r ecolhimentos determinados ew l ei ; ou decorren s J 

d e execu ç ão de acordos firmados perante o M : ~istério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conc i l J.aç ão Prévia. 



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- lmpress!o 

.Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚWERO DE .. SCR~ COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE H!ER1\JRA 

12.370.44110001-86 1110812010 

MATRIZ CADASTRAL 

I NOIIE EJoiPRESMW. 
. ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ·ME 

TfTuLO 00 ES"'HHELECNENTO (NOME DE F.-NTASIAj 
CLEAN SOL SOLUCOES EM PRODUTOS DE LIMPEZA PROFISSIONAL 

C0otoo E DESCRJÇ.(O OA.IG"MDAOE ECON0MCAPR .. CIIW. -
47.65-5-02 ·Comercio varejista de artigos de annartnho 

CÓOIGO E DESCRJÇ.IO.DAS ATMQ.tOES ECONOt.ICAS SECUNDARIAS , 
47.44-0-98 ·Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.61-0-03 • Comérelo varejista de artigos de papelaria 
47.44-0-01 • Com6rclo varejista de ferragens e ferramentas • 
47.81-4-00 • Com6rclo varejlata de artigos do vestuirio e acessórios 
81.21-4-00 • Umpeu em prédios e em domlcllios 
47 .51!-8-H • Com6rclo varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico nao especificados anterionnente 
47.89-0-01 • Com6rclo varejista de produtos aaneantas domissanitanos 
4eA2·7-02 • Com6rclo atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
47.83-6-02 ·Comércio varejista de artigos esportivos 
47.63-6-01 • Com6n:lo varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.53-9-00 • Com6rcio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de ãudio e video 
47.54-7-01 • Comén:lo varejista de móveis 
47.59-8-01 ·Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47 A1-6-00 • Com6rclo varejista de tinta e materiais para píntu ra 
47 .29-6·99 • Cornérclo varejista de produtos aUmenticloa em geral ou especializado em produtos alimentfclos nl o 
especificados antertormente 
81.29-0-00 ·Atlvktades de limpeza não especificadas anteriormente 
14.13-4-01-ConfKçlo de roupas profissionais, exceto sob medida 
18.22·9·99 • s.tvlços de acabamentos grãficos, exceto encadernação e plastificaçao . 
37.02-9-00 · Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestao de redes 
47.73-3-00 • Com6rclo varejista de artigos médicos e ortopédicos . I cOotoo E DESCRIC-'0 DA NATUREZAJURDICA 
21 U · EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGfW>OURO 
~V CAPITAO INDIO BANDEIRA I I NU:.-.1:~0 2623 I I cow>lilf1ÊNr o 

LOJA QUADRA2 LOTE 24 

I 
I 
I 

I 
I ~.301-140 I I BAIRRO/DISTRITO 

. JD. CURITIBA I I MJNIC PtO 
. CAMPO MOURAO I ~ R I ENDEREÇO aETRONICO I I TELEFONE 
. {44) 3523-6565 I (44) 3523-6565 I I ~ FEDERATNO RESPONSAvtL (EFR) I 

I snu.tÇJoc~ 
ATIVA I I DATADASITU~C.tOASTIVL 

11108/2010 I 



ANEXO 11 

PARA: ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROC PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

licitatório, sob a modalidade - PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N° 022/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a ~-"'te. d~ 
ATENCIOSAMENTE:. / ~~~ .. . ~4. ~ --~-- ..... ~ 

ANDERSON FERREIRA~JÊ:SUS RG N° 8.04~~ F N° 031 .7 . 89-17 

ATENCIOSAMENTE .......... .. ......... ..... . 
WAGNER INGLEZ DA SILVA RG: 1 . .096-0 CPF: 082.016.679-05 

/ 
NOVA CANTU 08 DE SETEMBRO DE 2015 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623- CENTRO- JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 9052917-05 FONEFAX:(44)3525-
8387/(44)9992-5626 - CAMPO MOURÃO PR E
MAIL:cleansol@hotmail.com.br 

f12.370.448/0001-86l 
ANDEK.SON FERR!:IRA DE JESUS 

Ar-MARI,..lHOS - ~'TE 



ANEXO 111 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROC PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE- PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL 

N°022/2015 INSTAURADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, QUE NOS 

COMPROMETEMOS A ENTREGAR OS PRODUTOS GANHOS POR ESTA EMPRESA, NOS 

TERMOS E NAS CONDIÇÕES DO EDITAL SUPRA REFERENCIADO. 

NOVA CANTU 08 DE SETEMBRO DE 2~ 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623 - CENTRO- JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 9052917-05 FONEFAX: (44)3525-
8387/(44)9992-5626 - CAMPO MOURÃO PR E-

MAIL:cleansol@hotmail.com.br 112.37 Q. 448/QQQ 1-861 
Al'JDERSON FERREIRA DE JESUS 

h,... .·· ' 'i '" .,..,ç ~~~E ~ .... .: ~ ~ ·r .. ._ .. - ·"r 

. : • . - c.2-. Ce tr P.v. C:o:iJ;_.~ . ...: L . :· . ~'.., ·.: , .v .J, n o 
I CEP 873úJ-Dú5 - campo I"IOurão - PR I 



ANEXO IV 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROC PROCESSO LICITATÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

DECLARAÇÃO 

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

licitatório, sob a modalidade - PREGÃO N°022/2015, na Forma Presencial n° 022/2015 

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

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

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em 

observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 

8666/93. 

NOVA CANTU 08 DE SETEMBRO DE 'i 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623 - CENTRO - JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 9052917-05 FONEFAX:(44)3525-
8387/(44)9992-5626 - CAMPO .MOURÃO PR E-MA~Ieansol@hotmail.com.b r 

'12.370 .448/0001-86 
ANDEPS'JN ::::RRe?-A DE JESUS 

. ') • ~'"' - 1.;-c:: ,u .. l.l'- 11;;, , , ~ .v- - , .... 

Av. Capitão i. 6ó:~d::if3, 2623, ~ntrO 
\C§' 87300-005 - campo t.llourao - PR} 



'V ~fl. fVI.._, A <'- !~ 
<(./ 0, 

((. ~ 

~)m·~~~:-.~~~~ ~ FL. N.o.~l:r ••••• ~ 
o- if) 

. _ . ~nderson Ferreira de Jesus Armarinhos- ME \:...~~-/' - ---~;;· 
Av. Cap1tao lnd1o Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: ~ · 
CNPJ:12.370.448/0001-86 lnscr.Est:905291705FoneFax:(44)3525-8387/(44)9992-5626 - Campo 
Mourão PR E-mail:cleansol@hotmail.com.br 

ANEXO V 

PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROC PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS PARA OS DEVIDOS FINS DE DIREITO, NA QUALIDADE DE PROPONENTE DO 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SOB A MODALIDADE- PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL 

N° 022/2015 INSTAURADO PELO MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, QUE A EMPRESA 

PROPONENTE, CONHECE TODOS OS TERMOS DA LICITAÇÃO, BEM COMO TOMOU 

CONHECIMENTO DE TODAS AS ESPECIFICAÇÕES CONCERNENTES AO OBJETO DA 

LICITAÇÃO, DECLARANDO AINDA QUE PREENCHA TODOS OS REQUISITOS NA 

HABILITAÇÃO. 

POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRESENTE. 

r:t: -
POR SER EXPRESSÃO DA VERDADE, FIRMAMOS A PRE~ENTE . 12.37 Ü. 448/QQQ 1-81 ,., z ANDERSON fERREIRA DE JESUS 

ARMAR!f1JHOS- MF 
ATENCIOSAMENTE: ~~- .... ~~~- - -~ 7 , • · -

ANDERSON FERREIRA DE JESUS RG N° 8.044942- F N° O . 30.5B9J~-(a 'Ji~~-~- .. ··- "· -. -. r "b, Centr 
(g? 873C~ ~J: - :=::;--:.1.-.; ~~c .. ~:-: _ p 

~:~~~~~~~c~r6ASilVA R .· ~:::p~:~::BOS~:: SETEMBRO DE 20~ 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623- CENTRO- JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 905291 7-05 FONEFAX:(44)3525-
8387/(44)9992-5626- CAMPO MOURÃO PR E-MAIL:cleansol@r.otmail.com.br 

-
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS ,. OFICIOOE REGISTRO CM L DAS PESSOAS NATURAIS 
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fatte IYete Cardftso 
~ tDS7.517-~R 
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Autent1caçao D1g1tal 
O& acortlo com os artigos 1', 3' e 7° Inc. v e•. 41 e 52 da Lei Federai 8.93511Q94 e (\ft. e Inc. XII 

de Lei Estadual8.72112008 autenl1co a presente Imagem dlgltalizad._a, reprodução Oel 
do documento apre sentado e cof')fertdo neste eto. o rererldo é verdade. DOU (é 

Cód. Autentica ão: 42520212141502380159-15· Data: 02/12/201415:02 " 
Selo Digital de Fiscalização T

1 
ipo 1\lormal C: AAQ01010-FPGR; 

Valor Tota do Ato: R$ 2 81 ~ . ~ 
Confira os dados do ato em: https:J/selodlgital.tj .jus.br -~ 

Bel. Vá be e MJranda Cavalcanti 
Tit1.1lar ,.. 

w 
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~ Cl a Súl 
SoluçCcs em Produtos do 

Llmpc.a.a Profl•s>onal 

PREGÃO No 22/2015 PROCESSO CESSO 61/2015 

ANEXO IV 

DECLARACÃO DE MICROEMPRESA 

Declaramos, sob as sanções administrativas cabíveis e as penas da lei, para 

os devidos fins e especialmente no que se referir ao Pregão Presencial n. 

71/2015, que a empresa ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS 

ME com sede AV.CAPITÃO INDIO BANDERIA No 2623 -CENTRO , inscrita no 

CNPJ/MF sob n. 12.370.4448/0001-86 e com Inscrição Estadual n. 905.2917-

05 neste ato representada por seu(s) (qualificação(ões) do(s) outorgante(s), Sr 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS portadores(as) da Cédula de Identidade 

RG n. 8.044942-9 e inscrito(s) no CPF sob n. o 031.730.589-17 é 

microempresa nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos 

impedimentos previstos no § rtigo 3.0 &omplementar n. 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME 

Av. Capitão Índio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba-Loja Quadra 2 lote 24 
CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 lnscr. Est:905291705 
FoneFax:(44)3525-8387/(44)9992-5626 Campo Mourão PR E-
mail:cleansol@hotmail.com.br 

NOVA CANTU , 08 de SETEMBRO de 2015. 



CERTIDÃO SIMPLIFICADA 
Certtflcamos que as infonnaçôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e slo vla<afill.,_;;-..
na data da sua expediçAo. 

Nome Empresarial 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS -ME 

Natunta Jur1dica: EMPRESÁRIO 

Número de Identificação do Registro de 
Empreua- NIRE (Sede) 

411 0687097-6 

CNPJ 

12.370.448/ 0001 -86 

Data de Arquivamento Data de Inicio 
do Ato de inscrlçlo de Atividade 

11/08/2010 2510812010 

Distrito, Munlclplo, UF, CEP) Endentço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro/ 

AV CAPITAO INDIO BANDEIRA. 2623- LOJA. JD CURITIBA, C AMPO MOURÃO, PR, 87.301-140 

Objeto 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; ARTIGOS DE 
RAMENTAS; ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS; 

COMéRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHOS; DE 
PAPELARIA; COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FER 
LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMICIUOS; COMÉRCIO VARE 
DOMÉSTICO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; COM 
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA D 
COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS, ACESSÓRIOS PARA 

Capital: R$ 200.000,00 

(DUZENTOS MIL REAIS) 

Último Arquivamento 

Data: 23/05/~014 

Ato: ALTERAÇÃO 

Número: 20143256165 

JISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO PESSOAL E 
ÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E 
E PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 

USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO. 

I Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Port. 

(Lei n• 12312006) 
I Microempresa 

-----+-
I SltuaçAo da Empresa 
I REGISTRO AnvO 

Status 
Evento (a): AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPR ESARIAL) l(XXXXXXXXXXXXXX) 

Nome do Empresário 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS 

Identidade: 80449429,SS PIPR CPF: 031.730.589-17 

Estado Civil: Solteiro R egime de Bens: Não Informado ---------------------------

1111mt~~~~~ 

CAMPO MOURÃO- PR. 06 de agosto de 2015 

~-
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

-· 

)J 
~ 

131!~ ~~~ Oudoso 



Simples Nacional 

SIMPLES 
N A C IONA L 

IUita Optantes 

à da consulta: 10/08/2015 
[dentificaçlo do Contribuinte 

PJ: 12.370.448/0001-86 

5~r ·•c;os 

me Empresarial : ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME 

Sltuaçlo Atual 

uaç!o no Simples Nadonal : Optante pelo Simples Nacional desde 11/ 08/2010 

uaç!o no SIMB: NÃO optante pelo SIMEI 

~erfodos Anteriora 

)Çi5es pelo Simples Nadonal em Períodos Anteriores: Não Existem 

lÇÕeS pelo SIMB em Períodos Anteriores: Não Existem 

'gendamenm. (Simples Nacional) . . 
endamentos no Simples Naoonal: Nlo E.xistem 

Eventos Futuros (Simples Nacional) 

entos Futuros no Simples Nadonal : Não Existem 

----~ 
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Anderson Ferreira de Jesus Armarinhos - ME -~- .~<J:-. 
Av. Capitão lndio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: 873 \\) 
CNPJ:12.370.448/0001-86 lnscr.Est:905291 705FoneFax:(44)3525-8387/(44)9992-5626 - Campo 
Mourão PR E-mail :cleansol@hotmail.com.br 

PROC PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 
061/2015 EDITAL DE PREGÃO N° 
022/2015 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ITENS PROGRAMA VIGIASUS. 

O SIGNATÁRIO DA PRESENTE DECLARA QUE O MESMO RECEBEU 
DO LICITADO R TODA A DOCUMENTAÇÃO RELATIVA A LI ClT AÇÃO 
SUPRAMENCIONADA. 

ATENCIOSAMENTEo ........... ~Z~. ~ 
ANDERSON FERREIRA DE JESUS RG N° 8.044942-9 CPF N° 031.~::::""' 

ATENCIOSAMENTE.... ................. ........ ... . ~ ... ~ ...... .... ... ... .......... .... .... . 
WAGNER INGLEZ DA SILVA RG: 10. . 96-0 CPF: 082.016.679-05 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623- CENTRO - JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 9052917-05 FONEFAX:(44)3525-

o 
-I 

:J 

83871(44)9992-5626 - CAMPO MOURAO PR E-MAIL:cleansol@hotmail.com.br i 
f12.370.448/0001-86l 

ANDEPSON fERR.ElRA DE JESUS 
ARMARINHOS - ME 

A.v. Capitão í. Band~ir:~, 2~23, _?=ntro 

1 CEP 87300-005 - :O miJO f'.curao - PR J }J 
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Anderson Ferreira de Jesus Armarinhos - ME ~--- ~-1 
Av. Capitão lndio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 lote 24 CEP: ---~~~05 :;}/ 
CNP J: 12.370.448/0001-86 lnscr.Est:905291705F oneFax:(44)3525-8387 /( 44)9992-5626 · ·' · ; 
Mourão PR E-mail :cleansol@hotmail.com.br 

ANEXO I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL No 022/2015 

ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 HORAS 

CREDENCIAMENTO 
/ 

PELA PRESENTE, CREDENCIAMOS O(A) SR. WAGNER INGLEZ DA SILVA .PORTADOR (A) 

DA CÉDULA DE IDENTIDADE SOB N°. 10.255.096-0 E CPF/ MF N°.082.016.679-05, A 

PARTICIPAR DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO SOB O MODALIDADE PREGÃO 

PRESENCIAL W22/20151NSTAURADO POR ESTE DEPARTAMENTO DE COMPRAS. 

NA QUALIDADE DE REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA ANDERSON FERREIRA DE 

JESUS ARMARINHOS ME OUTORGA-SE AO ACIMA CREDENCIADO (A), DENTRE OUTROS 

PODERES, O DE RENUNCIAR AO DIREITO DE INTERPOSIÇÃO 

ATENCIOSAMENTE: .. 
ANDERSON FERREIRA 

ATENCIOSAMENTE. ............... ... .. ...... . 
WAGNER INGLEZ DA SILVA RG: 

ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS ME 

AV. CAPITÃO ÍNDIO BANDEIRA N°2623 - CENTRO- JD. CURITIBA-LOJA QUADRA 2 LOTE 
24 CEP: 87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 INSCR.EST: 9052917-05 FONEFAX:(44)3525-
8387/(44)9992-5626- CAMPO MOURÃO PR E-MAIL: cleanso l@hotmail.com.br 

fi2.370 . 18 (.001-à6l 
6.~iDi:,{ -:· r:·~ ~-;-~ OE JcS:.JS 
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(I. "P 
Anderson Ferreira ce Jesus Armarinhos - ME ~fL.N·0-~~----' 

Av: Capitão lndio Bandeira N'2623-Ce.,tro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 1ote 24 CEo.·At,··P----~;;· 
87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-86 lnscr.Est:905291705 Fonefax:(44)3525- 011a Cant'-' • 
8387/(44)9992-5626- Campo Mourão PR E-mail:cleansol@hotmatl.com.br 

CREDENCIAMENTO 

PROCURAÇÃO 

POR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO, A 'EMPRESA ANDERSON 

FERREIRA DE JESUS ARMARINHO ME -.:LE.:..N SOL" COM SE:JE f\JA r...V. C P.T;,o .r ... o..~IO 
BANDEIRA W262~ - JD. CURITIBA - c- \Ti~O - CAMP·J MOIJF!AO - PF' ·::CRITn NO 

CNPJ: 12.370.448/0001 -86 E INSCR. E ~ T 905.2921 7-05 REP .~tSE ~ TADr-.. ..JêSTE ATO 

POR SEU PROPRIETARIO SR. ANDE SON FERREIRA DE J=:SUS PC ,':"TADOR DA 

CÉDULA Df IDENTIDADE RGo 8.044.942 J E CPF: 031.730.589 17, NOME!,:., ~CONSTITUI 

SEU BASTANTE PROCURADOR (A) SR(a) WAGNER INGLEZ tJA SILVA PC~TADOR DA 

CtDULA DE IDENTIDADE RGo 10.255.096-0 E CPF: 082.016.679-05 A QUE 11 CONFERE 

AMPLOS PODERES PARA TOMAR QUALQUER DECISÃO, PERANTE ORGÃCS PUBLICOS 

E INSTITUIÇÕES PRIVADAS ESTANDO INCLUSO PREFEITURAS DO ML,NICiPIO DA 

COMCAM F. REGIÕES DO ESTADO DO PARANA, ASSIM COMO A PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO- PR E OUTROS ORGÃOS COMO CAMARA MUNICIPAL, 

CISCOMCAM, POLICIA MILITAR, FUNDACAM E OUTROS NO QUE SE REFERIR A ,. ' 

PROCESSOS LICITATORIOS E PREGÕES QUE SE SUCEDEJ1 /"\TE ANO /!GENTE DE 

2014, COM PODERES PARA TOMAR QG ,LJlJER DECISÃO DUi=<.ANTE TOD.- :-:; HS FASES 

DA LICITAÇÃO, INCLUSIVE APRESENT r~ PROPOSTAS DE F.~.::ÇOS E C c :LARAÇÕES 

DE ATENDirv1ENTO rl.OS REQUISITOS . = HABIL•TAÇÃO E!vt '~OME DO '.'UOGANTE, 

FORMULAR ER B,.JoL~vlENTE NOVAS PR':: :):STAS DE PF-{EÇOS .C..(St ET/.., ',::: DCS!S"!"IR 

EXPRESSAMENTE DE INTENÇÃO DF_ ... TER.POR :~EClJR.:;,OS , .... Ofl. .. ~ 3T~;..-I'v0'3 

MANISFESTANDO-SE IMEDIATAMENTE 1:: rv'\OMENTANEAMENTE A INTENÇ,~O hO FINAL 

DA SESSÃO. 

A PRESENTE PROCURAÇÃO É VALIDA ~-o. TÊ O DIA 31/12/2015 

ASSINAR A ATA DA SESSÃO, PRESTAR TODOS OS ESCLARECIMENTOS SOLICITADOS 

PELO(A). ENFIM, PRATICAR TODOS OS OEMAIS ATOS PERTINENTES AO CERTAME EM ~~~-..,._~ 

NOME DO ORTOGANTE, INCLUSIVE ASSINAR CONTRATO DE FORNECIMENTO I! -

(":~--~~~~ COMPRO~S/ I é / - ' 
',_ r"- "'i ''">N Ar~ / / 
~!:'·_::- ::;-!;. ,~;),-.'.·,~~ ./ . ~ y / /~ 

--·-- .... -:..:; . - . ' 19Y /~ . !/ .... /[ :.0. , 
tt_ A'náerson érreira de Jesus RG .8.0449~9 CPF:O~.I' .730.589-1 r 

Ande r son Ferrei ra cL. \::SUs Ar.nari r. ·, ~S - Mt: 

Av. Capitão Índio Bandeira N°2623-Centro- Jd. Curitiba -Loja Quadra 2 ate 24 CE 
87300-005 CNPJ:12.370.448/0001-861 lnscr.Est:905291 705 FoneFax:(44)35·.ail"---.....;;;;. 
8387/(44)9992-5626- Campo Mourão PR E-mail:cleansol@hotmail.com.br 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DA PARAÍBA 

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, 
INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA 

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7° - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CNP J n' 77.845.394/000 I -03 
Rua Bahia 85 - CEP 87.330-000 

A VIS~ DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 0061/2015 
PREGAO, na forma Presencial n• 022/2015- PMNC 
OBJETO: Aquisição de itens Programa VIGIASUS. 
ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.015 na sala de reuniões do Paço Municipal em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 ãs 11 :00 Hs e das 
14:00 às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax:744f3S271363- 3527-1281 

. .. 

·, 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de A~osto de 2.0 I S. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 
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ISSN 1677-7069 

Autorização: Strlcne Pe rei ra Ftrrcir.J Svartz - Prcfcil3 Munictpal 
lnformoçi>ts Sobre Ed1t.o.l. A lnlcEra deste Edital c seus 3ncxos es
tarão disponivcts para consulto no Ocpll11tlmcnto de Licitações do 
Município. a panir de 21 de 3gosto de 2015 no horono nomud de 
cxpl.:d.icntc, ou :m:1Vés, do cm:ut·licitação@ls.pr.gov.br 

lor:mJeoros do Sui-PR. 20 de ogosto de 2015 
GILSON FERREIRA CELLA 

Pregoeiro 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MALLET 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PllEGÃO ELETRÔNICO N' SJ/20 1S 

O Pregoeiro c Equipe de Apoio da Prcfctlur.l Municipal de 
MallcL. designados pela Portaria n• 00212015 de 23 de janclfo de 
20 I S, publiC.ld3 no Org:lo Olici:J! de Imprcf\5:), do Municlpio e com 
a devida 'i1Utori7.aç'-o expedida pelo Senhor Rogcr1o do Silva Âlmeida, 
Prefeito Mun ieip:ll. de conformidade com as Leis 10.520/02, 8 666/93 
c s~~ alterações to~ público ~uc far.i realizar Licunçâo sob mo· 
~:~i~~i~~GÃO ELETRÓNI O OSJnO I 5 com as seguintes ca· 

ODJETO: Aquisiçlo r.Je uma ·eolhedora de rorragens nova e 
uma t:lrrc~ agricol3. mci..S.hca basculante nova, em ;uendimcnto ao 
Conu:no n• 1007506-7612013 

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09.30 horus do 
di• 04/0912015. 

ABERTURA DAS PROPOSTAS: Dia 0410912015 dos 10.00 
as li :00 horas. 

PREGÃO: Dia 04ill9120 I 5 a partir das li :00 horas. 
AQUISIÇÃO DO EDITAL: Estará disponlvel no sne 

"'I'Wbn~f~Ru;ç~~~ ~~~> d3'5ti~~~o I 5. 
Malle1·PR. 20 de agosto de ::!.015 

PAULO SERGIO KURZYDLOWSKI 
PregoCiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

I'REtÀÓS~~~~~~mA~~?2120 I 5 

Processo Licilatório n• 061n015 

~~~~ID,qu~i~~~ed~~~/~~~ ~~G~~~UO~ de Setembro de 
2.015, n;:, Slla de rcuniiks do Paço Municipal, em Nova C:1ntu. 
Paraná. A Pasta com inteiro teor do Edital, ancKos e inform3ÇÕCS 
podcr4o ser solieitodos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - I•ARANÁ. junto :.. D1v1s~o de Licitaç3o, no hor.ino d:lS 
9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 às 16:00 Hs. Telefone/Fox: (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmncantu@i& eom.br. 

PREGÃO PRESEI\'CIAL N' 2312015 

Processo LiciUilóno n• 0631201 S 
OOJETO: AquisiçaO Pcrgolado c' Buncos em Madeiras, Lago Mu
nici~l. 
ABERTURA: À partir dos 11:00 Horos do DIA 08 de Setembro de 
2.015, 'na sala de reuniões do Paço. Municipal, em Nova Cantu. 

· Paromi. A Pasta com inteiro teor do Edital', aneKos. e iníormações 
podenlo ser solici!04os na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANA. jWltO a Oiv~o de Liciuç!o, no horino d3S 
9:00 ds 11 :00 Hs c dos 14:00 às 16:00 lls. Telefone/Fax: (44) 
35271363 - 3527·1-281 - pnu\cantu@i& com.br. 

PREGÃO PRESENCIAL N' H/2015 

Processo LiciUitório n• 064120 I 5 
OBJETO: ConlTaçQ:o de Empresa para Publicac~o de Atos Ofici:us do 

~~Ei~~~~: ~o;~';~~ 09:00 Hor3S tJo DIA 09 de Setembro de 
2.015, na s:1la de rcuni6cs do Paço Mun•cip31, em Nova C::sntu. 
Paronâ. A Pasta com mte1ro teor do Edital, anexos e informDÇões 

· podcrG:o ser solicit:~dos n3 PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTIJ • PARANÁ. jWltO o. Divisao de Licítlç:4o, no horârio d3S 
9:00 às 11.00 Hs e das 14:00 is 17:00 Hs. Telefone/Fax· (44) 
35271363 - 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

Novo Cantu·PR. 19 de Agosto de 2.0 I 5, 
AIRTON . ANTONIO AGNOLIN 

Prcíc1to 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PALMEIRA 
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA 

LE~~l~O P~~~~~~~bT~~gOIS 
Processo Admínistr.1tivo N•.4037/2014 

O Municlpio de P:almeira toma público que fará realiz•lf. âs 
09h1Smin. do dia 11 de setembro de 2015, no pátio da Sccrctán3 
MuniCifl;!l de Obras c lnÍr.leSlrulura, sito à Rua Queruhina M:ucondes 
de Sá. sJn• - em Palmeira., Paraná., LEILÃO PUOLICO, lipo maior 
lance:, na seguinte especifitDÇ3o: 

Objeto; Vendo de V!'[CULOS lNSERV!Vl;IS ·E MAQUI
NAS pcnenccntes oo MUNlCIPIO DE PALMEIRA, autorítlldos P""' 
vcnd.:1 atruvés da Lei MunicipJI n• 3.900 de 25 de junho de 2015. 

Diário Oficial da União - Seção 3 

Os anlcn:uados pol.lcrlo obter o edital na Integra UU'3vés do 
endereço ele1r6mco www paln1eir3 pr t.rov.br ou JUnto :1 Prcícitur:t Mu
niCipal de Pollmeara, nas horJ.S nom131S de cxrediente, no Dcp:lt· 
lamento de Licitações, Contr.Jios: c Palnmõnio. lníom\açõu .:1d1cio· 
nais, dUviJ;ls ou pedidos r.Je escla.recimc:ntos poderlo ser solicitados 
atrosvés do íone. 42·3909-5014 ou pelo e·m:.til: prc:coes@palmclra pr 
govbr 

Em 20 de agosto de 20 I 5. 
NILTON ANTONIO WENDLER 

Le1loetro Admmistnuvo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

-\VISO DE A_LTERAÇÃO 
PREGAO ELETRO:-IICO 1\'' JJ/2015 

R~sinro de Preços N• 01812015 
. A Prd..:ituro do Municipio de P<~.r.tnJguá-Pr, <~.ttJvCs de sl41 
Prcgocit3 Oficial, designada pelo dccrctu n• 2 85612015. comumc;t a 
todos os interessOOos que ~ inclusâo de itens Item 20.7 - do Edibl, 
Item 3.6 ·Anexo 11 Minuta da Ata de Registro de Prl!ços c Item 3.3.3 
-da clausula tcrccim da minuta do contr.1to :uJministr01tivo Anexo 111. 
O Edital Retificado cncontr3-sc disponivcl nos sc~uintcs endereços: 
www par.li'3Su:tP·r.gov br c: \vww.liclt3COCs..c.com br: Sendo :wim fi
Q prorrog:u.l:1 ~ data de .:lbcrtUr.ll p:ar.. o dia 04 de sctrmbro de 20 I 5 
6.s 14:00 horas. Outros cscl:nccimcntos podc~o ser fornecidos pela 

frc80c~~·:uR~3:Õ~'i:S dlaS~g~:l~}!!ioct~~!rr~~~onl,(~~)iolt~~.~~~ ~s 

P:u-on:>gu:J·PR. 21 de agosto de 2015 
SILVANA DI> MORAIS 

Pregoeira 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PARANAVA! 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA 1)1; l'RI:ÇOS N' 1412015 

RETII'ICADO 

Contrataç3o de Empresa. de Consultoria Por.~ Execuç.:to de Projeto de 
Trabnlho Técnico Socio.l Junto A 269 Familins Bcnetieiudas Pelo 
Pro&mma Fer.Jcrnl Minh:1 Casa Minha Vida • Co1tiunto Rcsidcnciol 
Fmncisco lu1s de Ass1s Contrato N• 0389.760-16 • Coun Econôm1~ 
Fedcrol. . . 

O MUNICIPIO DE PARANAVAI. Estodo do Paronó. otr:wés 
do Procurador-Gcr31 do Município. Sr. ANTONIO IIOMI!RO MA· 
DRUGA CIIAVES, no uso dilS atribuições ddt.:&ada.s ntr01vés do [k. 
crl!tO Mun1c1p.:11 n• 15.316nOI4. toma pUblico que t3r.i re3h7.ar às 
14.00 hora.s do di:~ 1t de Setembro de 2015, na s:da da Duetoriil de 
Compras. SitO à Ru:1 Getúlio Vnrgas, 900. LICITAÇÃO na moda
lid:adc de TOMADA DE PREÇOS. do tipo Menor Preço. sob o 

~:!mC&~~~Ç~ób~r~~~~Á a ÓEc~Ó~$ITLTQcR;~~1J~ 
f~~~~~6~EFÁ~?~f:Jl r]'E~ll.'fc?,('~~1Jli:'JL'ci'\f~o~~~~~ 
FEDERAL MINHA CASA MINIIA VIDA - CONJUNTO RESI
DENCIAL FRANCISCO LUIS DE ASSIS, otr:wls da Secrctoria Mu
nicipal de Desenvolvimento Ur~. conforme Projeto de Tr..b.llho 
Técnico Soc1JJ aprovado junto 3 Caixa Econõmica Fcdcr.JI • CON
TRATO W 0389.760-16. com prozo de cxecuç~o de 06 (seis) meses 
c valor máximo de 195.865.00 (cento .: nov~nta c cmco mil oi· 
toecntos c scssenGl c cinco reais), com recursos nd<Jindos dn Do~o 
Orçarnent:irio 08.002 16.482.0019.2.102.33.90.35 OI OI - 1215. A 
ducumcntaçio eomplct:a do edital correspomJcntc poderá ser OOquirida 
junto O. sede do Prefdtura Municip:al, na s.1lo do Dirçtoria iJc Com· 
pras. sito ;i RUJ GetUlio Vargas. 900. Centro, em hor6.rio norm:al de 
expcdu:.ntc. mediante p3J3mcnto da tax.J de t1quis1ç:lo no valor de RS 
20,00 (vinte reais). As empresas situadas fot3 do municlp10 podcr3o 
f011.é-lo mcd1un1ç d~.:pósito no B.Jnco do Brasil, Agénc1a 038 1-6, Cont::l 
Corrcnh: 8186-8. em nome da Pr..:feitura do Municipio de Paranav31. 
devendo o comprovante de depÓSitO ser cnvio.do par3 o (OU( (Oxx44) 
3421-2323. r..un:tl 1320. junl4mcntc com os d~os da cmprcSl (~o 
soc:n~;l. CNPJ. endereço <:Omplcto, fone<: c~atl), p.:1r.1 poSierior env1o 
do cdttill completo. Mo1orcs csclo.rccmlcntos scr5o fornecidos :atr.~vés 
do c·moil: eompras(tilp:uo.nnvai.pr gov.br. Os envelopes n~ OI - Do. 
eumenu.ç:lo para Hà61htnçAo c n• 02 - Proposta de Preços, dcvcr!lo 

~~r c~~c;~~d3~~ ~ nC~It~:r.:!od~~~C:~j~:s~~~~3d~ ro~~tOtiQ 
As empresas Mo c:ldastr.~das deve~o apresentar a doeu· 

mcntôlçâo ex1gid:1 p;1r3 cadastro.mcnto õlté o terceiro dia 31\tcrior ó' datil 
do recebimento dos cn<Jclopcs. 

Parana\':11-PR, em 18 de agosto de 2015. 
ANTONIO HOMERO MADRUGA CI IAVES 

Proeurudar-Gcral do Munic:ipio 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

~XTRATO DE COI'iTRATO N1 461201~ 

Controt>nte MUNICIPIO DE PIRAQUARA Contr:uado KS CONS· 
TRUTORA GALVAN EIRELI. com sede na Ru:a Castro Alves. 734-

Ccnlro • Dois Vttinhos-PR. inscriLa no CNPJIMF sob n'. 
81066.95310001-54. Modolidodc: CONCORR~NCIA n'. 006115 -
Processo n• 10.05712015. Objeto: Contntaç~o de cmprcs:a para a 
conelus3o com ::tmpliii;Ç4o da UPA (Unidade de Pronto AlC:nd•mento 
24 horas), loclllizada na Rua Os-wnldo Cruz N• 67, no Bairro Jardtm 
Prima,•cra, com âre:l lot..al construída de 1.165,43 ml, Valor Global: 

N' 161, segunda-feira, 24 de agoslo de 2015 

RS 975.635,91 (Novecentos c setenta e cmco mtl, :>etsccntos ~ tnnw 
e CIRCO rc:Jts c novcnL;J c um c:cnwvos) D~too1 dl. :usm:Hura· 21 .Jc 
agosto de 2015 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE PRIMEIRO DE MAIO 

PREtl'bS~~~~~~TliA~~~/2015 
9 MUNlCÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO DO 

PARANA, Pessoa Jurídica de DireitO Público lnltmo, tnscruo no 
CNPJ sob n•. 76.::!45 OS9/000I-01, rcl:1 See-rel~ia de Adm~nt straçâo c 
Comi$~0 Pcrm:mcntc de Licitação do Município, de~i gnada pcha 
Porurio n~ 2.703 de 16 de JUnho de 2015, e01't'1 a devida autori7..açllo 
expedida pelo Senhor Daniel Rcnzi • Prc:fc:tto. de eonformid::adc com 
Q.S eond1ç.l\c:s e~Ulhclccido.s no presente E.dttal c de acordo com a Lc1 
n• 8.6b6193, de 21 de JUnho de 1993, sua$ alterações c dcma1s le
gislações aplicáveis. torna pUblico que f11r:l. rcah1.ar no dia 08 de 
Sdcnlbro de 2015 a..s 09h30min, em Ji:U3 sede a Rua On7.c, 674, n:a s::a l ~ 
de L1e1t3çôcs da Prefeitura a hcitaç.rio na mod:alidndc PREGÃO PRf;.. 
SENCIAL, do ttpo Menor Preço por hem, tendo por finalidade • 
Aquis1çãa de cqulpamentos/matcno.l permanente p;~ra equ1par o Cen· 
uo de Soude - UBS de p,im,im de Maio - (REPROGRAMAÇÃO), 
com valor máximo de RS )8.900,00 {dcz01to mil c novecentos reais). 
de acordo com o que se encontra definido n3 cspcc1ficaçlo c con. 
diçõcs estabelecidas neste Ed1taJ c seus anexos. O c:dll3l podcr.i ser 
lido c obtido no sitc do mumcfp10. w\.vw,pnmCitodemttiO pr.gov.br ou 
no Ocpn.rtamcnto de Licituçücs c Contr:uos das 08h00min às 
llh30mln c das 13h00mm às 16h30min. 

Pnmciro de Ma•o·PR, em 18 de agosto de 2015. 
DANIEL RENZI 

Prcfc110 

TOMADA DE PREÇOS 1\'' 712015 

9 MUNICIPIO DE PRIMEIRO DE MAIO- ESTADO DO 
PARANA, Pessoa JurhJica de D1rcito Públ1co Interno, inserno no 
CNPJ sob n• 76.245.05910001-01. r.-::13 Scerc:t;~na de Adm1ntsuaçlo e 
Com1W0 Pcrm:lnCntc de l•c•u~o do Mun1cipio. dc:s1gn:~dô1 peb 
Poruna n• 2.703 r.Jc 16 de Junho r.Jc 20 15, com 3 dc:vid:J :luton:t.açlo 
cxpcdid01 pelo Senhor D:~nic! Rcn.ti - Prerc llo. Je conrt.>rmidade cum 
as condições estabelecidas no·prcsentc EdiLal c de acortJo com 11 Le1 
n' 8.666193. de 21 de JUnho de 1993, sU>S :>ltcr:>çil<s e dcmoiS k· 
gisi:J.ções apl1c.lveis, toma público que í2ri rcahzar no r.Ji.1 10 de 
setembro de 2015 os 09h30mm, em su:a sede ó Ru:a Onze, 674, n3 sal3 
de Licitações da Preíc1tura a licitaçao na modalitbde TOMADA D[! 

~o~;~s)d~:u~~o ~ocG{n~i~ç~e ~~~c!cd~oJ::~S~~~i~:;n~~:~ 
de Maio (reprogr.~maç:lo), com valor mix1mo de RS 58.597,82 (e1n· 
qucnl:l c u11o mil, qumkcntos ç novcnl3 e sete reats, 01tcnl:l c do1s 
centavos), de acordo com o que se encontra tJctinido ru c~cifieaçlo 

~~~i1~~~~~~obc~~c~~a=e~~~~~ c.L~~~e~0êo~~t~~ ~~~~ 
fcilut:a de Pnmcuo de Ma1o. na Rua On1c, n• 674, das 08h00m1n .U 
llhJOminc das 1)k00min is 16h30min. ou acessado no Sl \c do mu· 
niciplo. 

Prinumo f.le M:uo-PR. tnl tS· de 3gosto de 2015 

TOMADA DE PREÇOS N' 81201~ 

O MUNICÍPIO DE PRIMEIRO DE MAIO - ESTADO 00 
PARANÁ, Pessoa Jurhliea de 01reito Público lntuno, tnscrno no 
CNPJ sob n•. 76.245.059/0001-01, pela Stcreturio de AdministrJçlo e 
Conu:is:lo Permanente de LiciWçlo r.Jo Municlpio, desic.nada pelo 
Decreto n• 2703 de 1610612015, com n Uev1da uutori:taç<lo cxpcthd:.a. 
pelo Senhor Damel Reru.1 • Prefeito. de con(ormld:w:lc conl as con· 
dtçõcs estabelecidas: no presente Ed1~;~1 c de acordo com a Le1 n• 
8.666/93, tJe 21 de JUnho de 1993, su.:l.S alter.J~ões e demaiS le
gislações uplicãve1J , toma pUbl ico que fa rú re.:dt:wr no dia IS r.Jc 
outubro de 2015 as 09h30mln, em sua seJe ã Rua Oruc. 674. n:~; sala 
de Rcun1ôtS da Prefc1lUr.~õ a I!C1Laçlio ru modalidade de TOMADA 
DE PREÇOS, do t1po Menor Preço Global, tc:ndo por finahdOKic :1 

comrouaçilo de emrrcsa espce1allz.ada par.! exeeuçlo de obras de 1 m ~ 
pbntaçao de pavtmcnUlçlo c drenJsem em v13s pUbltcas do mu~ 
niclpio de Prime1ro de MáLO • J;JJJim Morunguelo • com valor ml· 
x1mo de RS 482 434,03 (quatrocentos e OllcnLJ. e do1S m1l, qua
uoccntos e tnnta c quottro reaiS c Ltês centavos), de 3COrdo com o que 
se tn<:onU1J definido ru esp.eetli<:::açao c cond1ções esubeleeidas neste: 
Edit.:J..I .c seus anexos. O edital poder~ ser lido c obtido no Dc:
partamenlo de Lic i l:Jç~o e Contrutos da Prefeitura de Prime1ro de 
Maio, na Rua Onze, n• 674, dilS 08h00m1n :is 16hJOnun, ou acenado 
no Slle do munic1p10; W'\\W primeirodemaiO rr.gov br 

Prunciro de Mtuo-PR. em 19 de 3SOSlO de 2f) I.S 
DANIEL RENZl 

Prdeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERLi.NCIA 
DO NORTE 

AVISO DE PRORROGAÇÃO 
PREGÃO PRESEI\'CIAL SRI' 1\'' 44/lOIS 

Este doe:W11ento pode ser vcrili~o no endereço ~leuónico http://www.in.p.brlaliaU:il.bdeJtrnl., 
pelo código 000)2015082400176 

Documento m1n:ldo digit;'llmentc confonnc MP n1 2 200·2 de 24108/2001. que ansutu1 a 
Jnfn~estNl,W"J de Ctuvcs Púbhci1S Bra.s1le1C'3 - JCP·Bt:lSil 
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6afeira I 21/Ago/2015 -Edição n° 9520 DiárioQF1CIALParaná 
CocntJclo, lndú•crl~ e hnlco• 

Obj~t~: C~mtratação de empresa espec 
serv1ços· na elaboração .de ·Diagnóstico Soe 
deste Município; em atendimento à Secret 
Social · e Cidadania de .Maring.rl. com rec1. 
Estadual parà lnfancía e Adolescência , P 
Recursos Materiais; ·Atiastecjmento e Log 

DOCUMENTO CERTIFICADO 
CÓDIGO LOCALIZADOR: 

'494862615 . 
Docume~lo emitido em 21/08/201511 ;11:56. 

Envelopes: até as 09:oo horas do dia 09 (r Diário Oficial Com. lnd. e Serviços 
2015. Abertura das propostas: às 09:00 hc N° 9520 I 21/08/2015 1 PÁG. 26 
de setembro de 201;. na Diretoria d~ Licit< Para verificar a autenticidade desta página. basta in 
701 - Centro - 2 . andar - Manngá-P C6dig~ Locallzadorflo.sl(e do 0 10 . 
disponível. através do site: \'V\W/.maringu . .., .. ~...,"·"'' . .., .... , . .... ...,~~~~~e[~~sao 1c1a .pr.gov. R$ 120,00 • 70125/2015 

. ' 

Carlos Roberto Pupin 
Prefeito Municipal 

R$ 144,00 • 7014312015 

I Morretes 

PROCEDIMEN:TO LICITATÓRIO N• 04212015 PREGÃO PRESENCIAL 
N° 026/2015.AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA A Equipe de Apoio 

,. e o Pregoeiro do· MuniCÍpio de. Morretes toma público que fora declarado 
FRACA~SADO, devido à inabilitação· do único interessado no Pregão 
Presencial n• 026/2015, que tem por objeto a Contratação de empresa 
especializada para confecção e fornecimento de persianas verticais, em 
atendimento a Secretaria . Municipal de Saúde, conforme descrição no 
ANEXO ' I - Termo de Referência. Morretes, 19 de agosto de 2015. 
MARCOS AURÉLIO DIAS PREGOEIRO MUNICIPAL 

R$ 48,00 - 70697/2015 

I .Novei A.urora .·. 
--

MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N" 056/2015. 

O MUNICÍPIO de NOVA AURORA-PR, torna público que às 09:15 horas 

do dia 03. de setembro de 2015, na sede da Prefeitura Municpal, realizará 

l icilaçâo na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para 

aquisição de EQUIPAMENTO ROÓOVlÁRIO de acordo com especificações 
d'o edital. · · · :. . . . 

· OaJETO : QUANT!' : 
· ·.; ···nADE . 

PÁ CARREGADE!RA 
SOBRE RODAS 

OI 

VALOR 
·TOTAL(RS) 

348.000,00 

PRAZÇ> 
(DIAS) 

60 

lnformaç~es .. esclarecimentos relativos ao ed iuil, modelos e ; nexos poderão 

ser solicitados junto ao Pregoeiro do Municlpio de Nova Aurora, Para oi, 

Brasil • Telerone : (045) 3243-1601 - Fax: (045) 3243- 1848 - E-mail 

adm@novaa~rora .pr.gov.br. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do 

Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada 

no seguint~ cm\ercço Rua S~o João, n• 354, Centro, das 08:30 às 17:00 boras. 

Nova Áurora, :19 de agosto.de. 2015., 

Sandra 'Man~ini J<;imura · 

!'REGOEIRO 

I Nova Canta 
.••: 

R$ 192.00 • 7026012015 

. ~ . ·: .. .- ·PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
. ESTADO DO PARANÁ . 

. ,- . · CNP J n~ 77.845.394/0001 -03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 · 

AVISO. DE LICITAÇÃO:_ PROCESSO LICITATÓRIO n• 0061/2015 
· PREGÃO, na forma Presencial n• 022/2015- PMNC 

OBJETO: Aquisição de itens Programa VIGIASUS. 
·ABERTURA: À partir das 10:00 (dez) Horas do dia 08 de Setembro de 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 0063/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 023/2015- PMNC 

OBJETO: Aqu!sição Pergolado e Bancos em Madeiras, Lago Municipal. 
ABERTURA: A partir das 11:00 (onze) Horas do dia 08 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná . 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, 
junto a Divisão deUcitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

· às 16:00 Hs. · 
· Telefone/Fax: (44) 3527.1363 - 3527-1281 

.Nova Cantu, Estado do Paraná. 19 de Agosto de 2.015. 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$120,00 • 70127/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 • CEP 87.330-000 

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n• 064/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n• 024/2015 - PMNC 

OBJETO: Contração de Empresa para Publicação de Atos Oficiais do 
· Municlpio de Nova Cantu. 

A BERTURA: A partir das 09:00 (nove) Horas do dia 09 de Setembro de 
2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ. 
junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

às 17:00 Hs. 
Telefone/Fax: (44) 35271363- 3527c1281 

Nova.Cantu, Estado do Paraná. 19 de Agosto de 2.015. 
A IRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 7017912015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU . 

ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n• 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 .. · 

. AVISO DE LICITAÇÃO'- PROCESSÇl LICITATÓRIO n• 060/2015 

TOMADA DE PREÇOS- N" 011/2015 - PMNC 

OBJETO: Contratação de Empresa para: 

01 - Implantação de Serviços de Telecomunições, com disponibilização 

de Serviços de Internet. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (nove) Horas do dia 08 de Setembro de 

2.015, na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 

solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ, 

ju.nto.a Divisão de LicitaÇão; no horário das 8:30 às 11:00 Hs e das 14:00 

às 17:00 Hs .. 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 19 de agosto de 2.015 . 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

Prefeito Municipal 

R$ 120,00 • 7012312015 
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Prefeitura Municipal de Nova 
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-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 022/2015 
ABERTURA: 08/SETEMBR0/2015 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às I 0:00 
Horas do dia 08 de Setembro do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por item, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1 - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Pregão na forma presencial tem por objetivo a Aquisição de itens 
Programa VIGIASUS/PMAQ, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO . 
N2 QTD ITEM DESCRIÇÃO 
1 16 Tablet Tela LCD capacitiva com tecnologia IPS, 10 polegadas com 

resolução WXGA (1280x800), memória interna de no mínimo 16GB 
e memória RAM de no mínimo 1GB, com entrada para cartão 
Micro SD até 64 GB, com conexões GPS, bluetooth 4.0, 
infravermelho e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, câmera traseira de no 
mínimo SMP e câmera frontal de no mínimo 1MP, processador de 
1.2GHZ Quad Core, bateria de no mínimo 7.500 mAh, sistema 
operacional Android na versão 4.4 ou superior, com no máximo 
550 gramas de peso. 

2 1 Impressora Laser monocromática com conexões USB e Wi-Fi, velocidade de 
impressão de no mínimo 18ppm, com o cíclo mensal de trabalho 
de no mínimo 4.500 páginas. 

3 1 Leito r Leitura óptica, com a área de captura de 16 x 18 mm, em prisma 
Biométrico de vidro, ângulo de captura de 3602, resolução de no mínimo 

500dpi, com conexão USB, dentro dos padrões: MIC, CE, FCC, 
WHQL, 150/IEC 19794-2:2005 e ANSI/INCITS 378-2004. 

4 1 Webcam Resolução de no mínimo 15MP, videochamada Full HD de 1080p, 
Compactação de vídeo H.264, microfones duais estéreos com 
redução de ruído automática. 

5 3 Roteador Padrões de frequência: 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 
banda de 2.4GHz, Velocidade de 300 Mbps, com três antenas de 
SdBi. 

6 2 Computadores Monitor de no mínimo 18" Widescreen, LED, Brilho de no mínimo 
completos 180 cd/m2, contraste de 20.000.000:1, tempo de resposta de 5ms, 

ângulo de visão horizontal/vertical 902/502, resolução de 1366 x 
768, Teclado e mouse USB ou PS2 no padrão ABNT2, Processador 



dual core de no mínimo 3.00GHz, arquitetura de 22nm, cache de 
3M, com tecnologia de virtualização, Placa mãe compatível com o 
processador, com vídeo onboard integrado, com no mínimo 4 slots 
de memória, com conexões SATA 3Gb/s e 6Gb/s, porta LAN de 
10/100/1000 Mbps, com no mínimo 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, HD 
Sata 3 (6GB/s), cache de no mínimo 16MB, capacidade de 500GB, 
velocidade do eixo de 7200RPM, Memória de no mínimo 4GB, no 
padrão DDR3 e com frequência de no mínimo 1333MHz,Drive 
interno DVD-RW, inteface Sata, com velocidade de 
leitura/gravação de CDs a 48x/48x e DVDs a 12x/6x. Fonte ATX 
bivolt, de SOOw- 220w real. Gabinete ATX 4 baias, com portas USB 
e audio frontais. , 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3-HABILITAÇÃO 

a) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, desde que a participação não seja feita pelo 
proprietário titular ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou 
particular, em que se encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do 
representante legal da empresa (Modelo ANEXO 1), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

3.1 - O envelope de HABILITAÇÂO deverá conter a seguinte documentação: 

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

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

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO ID); 

d) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

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

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

h) No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, apresentar declaração firmada 
pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei; 

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data 
estabelecida para a data de abertura da licitação. 

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

ENVELOPE No. 02 - Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial. 
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serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por 
meio de carta, que anexará ao envelope de proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos 
tais como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o 
destino do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e 
transporte de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°. : 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 - ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1 - A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos 
praticados no decorrer do processo licitatório. Quaisquer observações somente serão registradas 
em ata, das quais a Comissão de Licitação fará a leitura para conhecimento geral. 

5.2- A abertura do Envelope 02 - Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes 01 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e 
Propostas após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto à habilitação ou inabilitação das proponentes . 

5.3 - A abertura do Envelope n. 01 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 - O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, fo lha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá à análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação é facultada solicitar das proponentes esclarecimentos com 
relação aos documentos apresentados, bem como, promover diligências ou solicitar pareceres 
técnicos destinados a esclarecer a instrução do processo. 
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- As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
item, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, 
a Comissão adotará o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da le i 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificação das propostas, bem como a escolha da mais 
conveniente, são atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em consequência, reserva-se o 
direito de: 

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexequíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de 
seleção. 

6.4 - Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório 
contendo a classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da 
autoridade superior, que homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a segunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas 
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda 
optar pela revogação da presente licitação, no interesse da Administração Pública. 

6.6 - A apresentação de uma proposta na licitação, será considerada como evidencia de que 
a proponente: 

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital, que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e 
completa execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma 
proposta totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição (Paço Municipal). 



7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

7.3 - Independentemente da aceitação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item 
e/ou serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8 - DO PAGAMENTO 

8.1 - O pagamento será realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação de, 
fatura/NF emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-20. 772,00 (Vinte Mil 
Setecentos e Setenta e Dois Reais). 

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

Dotação Secretaria 
0802.20602.0078-1033-44.90.5200 (740) Secretaria Municipal de Saúde 
0802.20602.0078-1033-44.90.5200 (740) 

10 - DAS PENALIDADES 

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

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em 

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

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

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

11.1 -Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do EDITAL DE PREGÃO. 



11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 
horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a 
audiência de recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

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

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

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento 
do recurso. 

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

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta 
licitação nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 - Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou 
impedidas de licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente de Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos 
omissos, dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer 
interposição por parte dos participantes. 



direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão 
admitidas quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os 
proponentes retardatários. 

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Pregão e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

13.7 - Ocorrendo a hipótese prevista no subitem anterior assistirá ao Município de Nova 
Cantu, o direito de, a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a adjudicação do objeto em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro colocado ou revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a 
aceitar, nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou 
supressões, em conformidade com o Artigo 65 , seus parágrafos e incisos da Lei n°. 8.666/93 e suas 
alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da 
Comarca da cidade de Campina da lagoa, Estado do Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos 
interessados nesta licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente NO PAÇO Municipal de Nova Cantu- PARANÁ, na Rua Bahia n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail - pmncantu@ig.com.br ou 
I icitacao@novacantu.pr. gov .br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 19 de Agosto de 2015. 



Prefeitura Municipal de Nova C~ ..... 
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-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
------------------ - portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a -------------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa outorga-
se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

Em de de 2015. ---- ---------



(MODELO ANEXO ll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 022/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos tennos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

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

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

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 061/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 022/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que 

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

Objeto: Aquisição de itens Programa VIGIASUS. 

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

Nova Cantu, Paraná, ----~d~e:......... _ ___ __ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



(MODELO ANEXO yn 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITATÓRIO No 06112015 
EDITAL DE PREGÃO N° 022/2015 

Nº QTD ITEM DESCRIÇÃO 

1 16 Tablet Tela LCD capacitiva com tecnologia IPS, 10 polegadas com 
resolução WXGA {1280x800), 
memória interna de no mínimo 16GB e memória RAM de no 
mínimo 1GB, com entrada para cartão Micro SD até 64GB, 
com conexões GPS, bluetooth 4.0, infravermelho e Wi-Fi 
802.11 a/b/g/n, câmera traseira de no mínimo 5MP e câmera 
frontal de no mínimo 1MP, processador de 1.2GHZ Quad 
Core, bateria de no mínimo 7.500 mAh, sistema operacional 
Android na versão 4.4 ou superior, com no máximo 550 
gramas de peso. 

2 1 Impressora Laser monocromática com conexões USB e Wi-Fi, velocidade 
de impressão de no mínimo 18ppm, com o ciclo mensal de 
trabalho de no mínimo 4.500 páginas. 

3 1 Leitor Leitura óptica, com a área de captura de 16 x 18 mm, em 

Biométrico prisma de vidro, ângulo de captura de 3602, resolução de no 
mínimo 500dpi, 
com conexão USB, 
dentro dos padrões: MIC, CE, FCC, WHQL, 150/IEC 19794-
2:2005 e ANSI/INCITS 378-2004. 

4 1 Webcam Resolução de no mínimo 15MP, vídeo chamada Ful l HD de 
1080p, Compactação de vídeo H.264, microfones duais 
estéreos com redução de ruído automática. 

5 3 Roteador Padrões de frequência: 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 
802.3u, banda de 2.4GHz, Velocidade de 300 Mbps, com três 
antenas de 5dBi. 

6 2 Computadores Monitor de no mínimo 18" Widescreen, LED, Brilho de no 

completos mínimo 180 cd/m2, contraste de 20.000.000:1, tempo de 
resposta de 5ms, ângulo de visão horizontal/vertical 90º/50º, 
resolução de 1366 x 768, Teclado e mouse USB ou P$2 no 
padrão ABNT2, Processador dual core de no mínimo 3.00GHz, 
arquitetura de 22nm, cache de 3M, com tecnologia de 



virtualização, 

Placa mãe compatível com o processador, com vídeo 
onboard integrado, com no mínimo 4 slots de memória, com 
conexões SATA 3Gb/ s e 6Gb/s, porta LAN de 10/100/ 1000 
Mbps, com no mínimo 4 USB 2.0 e 2 USB 3.0, HD Sata 3 
{6GB/s), cache de no mínimo 16M B, capacidade de 500GB, 
velocidade do eixo de 7200RPM, Memória de no mínimo 
4GB, no padrão DDR3 e com frequência de no mínimo 
1333MHz,Drive interno DVD-RW, inteface Sata, com 
velocidade de leitura/gravação de CDs a 48x/ 48x e DVDs a 
12x/ 6x. Fonte ATX bivolt, de SOOw - 220w real. Gabinete ATX 
4 baias, com portas USB e áudio frontais. 



·PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAN 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ 77.845.394/0001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO N°061/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO:· Aquisição de itens Programa VIGIASUS. 

VALOR ESTIMADO- R$- 20.772,00 Ninte Mil Setecentos e Setenta e Dois Reais) 

PARA" 

DEPART~ENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

~o7~:tOJoj ol{JLt-lkJL~-- Lff1:JtJS/L JJ( 
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PARA· 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 
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./ ( I (J 

AUTORIZADO NÃO AUTORIZADO 

I 2015 

Visto~~~ 
Data: 12 I 08 I 2015 

.. .. P 
' ., ·: 

ASSESSOR JURIDICO 
Convite Dispensado Concorrência Inexigível Pregão 

X 
Tomada 

de 
Pre o 

Data: 12 I 08 I 2015 

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

E- mail: pmncantu@ig.com.br ou licitacao@novacantu.pr.gov.br 
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