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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

REQUERIMENTO COM TERMO DE REFERÊNCIA 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL: 

O Responsável pela unidade administrativa abaixo identificada vem respeitosamente perante Vossa 
Excelência, requerer a competente autorização para aquisição do abaixo descrito: 

l i-OBJETO 

A presente solicitação tem por objeto, a seleção da melhor proposta por item visando aquisição de 
equipamentos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Assistência SociaL 

( ) Contratação ( ) Registro de preços (X ) AQUISIÇÃO 

I 2 - JUSTJFICATiv A 

Tal solicitação tem por objetivo atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
através dos recursos recebido do Programa Família Paranaense, conforme aprovação do CMAS (Conselho 
Municipal de Assistência Social) ata em anexo. A aquisição desses equipamentos proporcionará melhorias 
substanciais na qualidade dos serviços oferecidos à população do Município de Nova Cantú . 

Item Qtde 

L 02 und 

2. 01 und 

3. 02 und 

4. 02 und 

5. OI und 

• ESPECÍFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
Unid . Preço Unit. 

Arquivo em aço, com 04 gavetas para pastas 520,00 

suspensas, porta etiqueta, estampado, puxadores 
plásticos cromados, fechadura papaiz com 
dispositivo que trava simultaneamente todas as 
gavetas e sapatas plásticas niveladoras. 
Máquina de costura overlock, semi-industrial 1.530,00 

(chinesinha) com mesa e motor pequeno. 

Máquina de costura domestica reta e zig-zag {24 1.330,00 

pontos) 
Armário de aço 2 portas com chave 1.045,00 
Confeccionado em chapa 24 
Medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 0,40 de 
profundidade 
Pintura eletrostática na cor cinza 
Prateleiras internas 
Dobradiças altamente resistentes 
Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost 3.265,00 

Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamento 
Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 
Refrigerador+ freezer 450 I, cor branca 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, 01 
gaveta ideal para legumes, porta ovos, para 12 
ovos. 

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

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

Tota l Item 

1.040,00 

1.530,00 

2.660,00 

2.090,00 

3.265,00 

r 

t 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 
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Potência 135 W .. ...:::: ... .:-1• 

Alimentação 110 Volts 
6. 01 und Tanquinho semiautomático, 12 kg, desligamento 740,00 740,00 

automático, tira fiapo e com 5 programas de 
lavagem classificação energética classe A. 

7. 01 und Receptor de parabólica 264,00 264,00 
Sistema Banda C Analógico, capacidade para até 60 
canais, áudio f ixo, teclas de mudança de cana l e 
Liga/Desliga no Painel, controle Remoto 
Inteligente, permite programar um grupo de teclas 
com funções do controle remoto da sua Tv, timer 
para desligar o receptor. 

8. OI und Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 1.690,00 1.690,00 

220 volts. Refrigera, ventila e desumidifica, possui 
eficiência energética classe A, contro le remoto 
com display de cristal líquido, além de fi ltro 
removível com anti-bactéria e anti-fungo e função 
Timer que permite programar em até 24 horas o 
tempo para ligar ou desligar o aparelho. o 
compressor é rotativo, si lencioso e, por ter alto 
desempenho é ideal para diversos ambientes. 

9. 01 und Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs 5.948,00 5.948,00 

Quente/Frio 220 volts, filtro 3M HAF, que captura 
partículas de pó, prevenindo a reprodução e 
proliferação de bactérias e proporcionando muito 
mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão 
ativado elimina odores e captura poeira, fungos, 
micróbios e bactérias, prevenindo reações 
alérgicas. 

1( 01 und Câmera Digital Semiprofissionai 16.1MP LCD 3.0" 3.325,00 3.325,00 

Preta Zoam Óptico 42x e Cartão de Memória 8GB. 
l 01 und Suporte para notebook, leve, fino e fáci l de 89,00 89,00 

transportar 
compatibilidade com netbooks e notebooks de até 
17" 
cooler silencioso de 14 em conexão usb. 

1 02 und Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2,50, para 320,00 640,00 

varão. 
l 01 und Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 858,00 858,00 

Gavetas e 3 Portas, bacia em inox medindo 1.60 
Mts. 

TOTAL R$ 24.139,00 

I 4- LOCAIS DE EtiTREGA DOS BENS ou REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

O itens serão entregues no Município de Nova Cantu-PR, de segunda à sexta-feira, das 08:00 Hrs 
às 11:30 Hrs., na Secretaria de Assistência Social do Município. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

I 5 -PRAZO DE EXECUÇÃO ou de PRAZO DE ENTREGA DO BEM 

O Prazo para entrega será no máximo lO dias a partir da emissão de ordem de compra expedido 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social ou setor responsável. O período de vigência da aquisição 
será de 180 dias, podendo ser prorrogado por igual período, desde que vantajoso para a administração 
pública conforme Art. 57,1 da Lei 8.666. 

I 6- ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 

O acompanhamento será efetuado pela Secretaria Municipal de Assistência Social. 

I 7- ESTIMA TN A DO vALOR 

O valor total estimado da contratação do serviço ou aquisição de bens deverá ser baseado: 
I - ao menor preço, nos casos de dispensa de licitação; 
li - à média dos orçamentos, nos casos de licitação. 
Os orçamentos poderão ser realizados através de formulários padronizados. 

I 8 - CRITÉRIOS DE ACEIT ABILIDADE 
Conforme o Artigo 73 da Lei 8.666193: 
Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto será recebido: 
I - em se tratando de obras e serviços: 

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a 
adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta Lei; 

II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos: 
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a 

especificação; 
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação. 

I 9 - DA VERACIDADE DOS ORÇAMENTOS 
Certifico que os orçamentos enviados juntamente a este Termo de Referencia foram por mim 

realizados e são verdadeiros, conforme rubrica/assinatura em cada um deles. 

I 1 o- m sPosiçõijs GERAIS/INFORMAÇõEs coMPLEMENTARES 
Sendo o que se apresenta para o momento, reitero votos de elevada estima e apreço. 

Nova Cantú, 27 de Setembro de 2016. 

Cristiane Apa--:l~a -~ndoba Vendramin 
Secretária Municipal de Assistência Social 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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PROPONENTE: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL: 
DATA:. 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ORÇAMENTO/COTAÇÃO 
' 

' '" 
~ 

CARIMBO CNPJ OU INFORMAR N" DO CPF 

-:J..-:----

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 Dias 

RAMO DE ATIVIDADE 

O proponente supra identificado, apresenta ao Município de Nova Cantú o seguinte ORÇAMENTO 
Item Qtde 

1 01 

ASSINATURA 

Un. Descrição Preço Unit. Total Item 

Unid. R$ R$ 

NOME DO RESPONSAVEL PELO ORÇAMENTO: 

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

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

i 



IVOMAQ 
• 

•, 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓ~JO 
CNPJ: 03.269.422/0001-55 INSC. EST.: 9Ó1B7096-91 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro - CEP: 87302-0~ 
FONE/FAX: 44-3016-2030 - Campo Mourão- Paraná. ~ 

PREFEI TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

REF: ORÇAMENTO 

Conforme vossa solicitação, segue abaixo preço, modelo e condições de pagamento dos seguintes materiais: 

Item Qtde 

1. 02 und 

2. 01 und 

3. 02 und 

4. 02 und 

5. 01 und 

6. OI und 

7. 01 und 

Unid. Preço 
Unit. 

Arquivo em aço, com 04 gavetas para 520,00 
pastas suspensas, porta etiqueta, 
estampado, puxadores plásticos cromados, 
fechadura papaiz com dispositivo que 
trava simultaneamente todas as gavetas e 
sapatas plásticas niveladoras. 
Máquina de costura overlock, semi- 1.530,00 
industrial (chinesinha) com mesa e motor 
pequeno. 
Máquina de costura domestica reta e zig- 1.330,00 
zag (24 pontos) 
Armário de aço 2 portas com chave 1.045,00 
Confeccionado em chapa 24 
Medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 
0,40 de profundidade 
Pintura eletrostática na cor cinza 
Prateleiras internas 
Dobradiças altamente resistentes 
Prateleiras internas 
Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle 3.265,00 
Defrost Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamento 
Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 
Refrigerador+ freezer 450 I, cor branca 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo 
removíveis, 01 gaveta ideal para legumes, 
porta ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W 
Alimentação 110 Volts 

Tanquinho semiautomático, 12 kg, 740,00 
desligamento automático, tira fiapo e com 
5 programas de lavagem classificação 
energética classe A. 

Receptor de parabólica 264,00 
Sistema Banda C Analógico, capacidade 
para até 60 canais, áudio fixo, teclas de 
mudança de canal e Liga/Desliga no 
Painel, controle Remoto Inteligente, 

Total 
Item 

1.040,00 

1.530,00 

2.660,00 

2.090,00 

3.265,00 

740,00 

264,00 
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8. 01 und 

9. 01 und 

10. 01 und 

11. 01 und 

12. 02 und 

13. 01 und 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCftll ÓRIO rrl-
CNPJ: 03.269.422/0001 -55 JNSC. EST.: 90187~96- 1 Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 Centro - CEP: 87 o · 
FONI=/F t.Y· 44-301n-?O::t0 r'...amno_Mollri'i, P::tr::~n::. . -

permite programar um grupo de teclas - _ I _. 1·/ 
. _.,.. 

com funções do controle remoto da sua -. -- -· 
Tv, timer para desligar o receptor. 

Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's 1.690,00 1.690,00 
Quente e Frio 220 volts. Refrigera, ventila 
e desumidifica, possui eficiência energética 
classe A, controle remoto com display de 
cristal líquido, além de filtro removível 
com anti-bactéria e anti-fungo e função 
Timer que permite programar em até 24 
horas o tempo para ligar ou desligar o 
aparelho. O compressor é rotativo, 
silencioso e, por ter alto desempenho é 
ideal para diversos ambientes. 

Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs 5.948,00 5.948,00 
Quente/Frio 220 volts, filtro 3M HAF, que 
captura partículas de pó, prevenindo a 
reprodução e proliferação de bactérias e 
proporcionando muito mais qualidade no 
dia a dia. Seu fi ltro de carvão ativado 
elimina odores e captura poeira, fungos, 
micróbios e bactérias, prevenindo reações 
alérgicas. 
Câmera Digital Semiprofissionai16.1MP 3.325,00 
LCD 3.0" Preta Zoam Óptico 42x e Cartão 
de Memória 8GB. 
Suporte para notebook, leve, fino e fácil de 89,00 
transportar 
compatibilidade com netbooks e 
notebooks de até 17" 
cooler silencioso de 14 em conexão usb. 
Cortina blackout e vo il medindo 2,00 x 320,00 
2,50, para varão. 
Balcão para pia em mdp na cor branca com 858,00 
4 Gavetas e 3 Portas, bacia em inox 
medindo 1.60 Mts . 
TOTAL 

3.325,00 

89,00 

640,00 

858,00 

24.139,00 

VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A VISTA 
PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS 

Certos de efetuarmos bons negócios ficamos no aguardo de vosso pronunciamento. 

Campo Mourão, / 111012016 

Atenciosamente, 

SUELI OLIVEIRA 

OS269422/0001-5é! 
S. do Lago • Equipameot06 p/ 

Escritório - ME 

!JN. MN'KlEl MENOE~ DE~. tO? f 
CENTRO - CEP 37300-0eO 

L CAMPO M()Uflt,\0 -~ 



MAQ-S L 
!.SILVA- EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 

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

Campo Mourão, 11 de Outubro de 2016. 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

ORÇAMENTO 

Item Qtde Unid. Preço Unit. Total Item 

1. 02 und Arquivo em aço, com 04 gavetas para 548,00 1.096,00 
pastas suspensas, porta etiqueta, 
estampado, puxadores plásticos cromados, 
fechadura papa.iz com dispositivo que trava 
simultaneamente todas as gavetas e 
sapatas plásticas niveladoras. 

2. 01 und Máquina de costura overlock, semi- 1.620,00 1.620,00 
industrial (chinesinha) com mesa e motor 
pequeno. 

3. 02 und Máquina de costura domestica reta e zig- 1.420,00 2.840,00 
zag (24 pontos) 

4 . 02 und Armário de aço 2 portas com chave 1.060,00 2.120,00 
Confeccionado em chapa 24 
Medindo 1, 98 de altura x 120 de largura x 
0,40 de profundidade 
Pintura eletrostática na cor cinza 
Prateleiras internas 
Dobradiças altamente resistentes 
Prateleiras internas 

5. 01 und Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle 3.290,00 3.290,00 
Defrost Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamento 
Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 
Refrigerador + freezer 450 I, cor branca 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo 
removíveis, 01 gaveta ideal para legumes. 
porta ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W 



Alimentação 11 O Volts 
6. 01 und Tanquinho semiautomático, 12 kg, 

desligamento automático, tira fiapo e com 
5 programas de 
enerqética classe A. 

lavagem classificação 

7. 01 und Receptor de parabólica 
Sistema Banda C Analógico, capacidade 
para até 60 canais, áudio fixo, teclas de 
mudança de canal e Liga/Desliga no 
Painel, controle Remoto Inteligente, 
permite programar um grupo de teclas com 
funções do controle remoto da sua Tv, 
timer para desligar o receptor. 

8. 01 und Ar-Condic ionado Split 12.000 BTU's 
Quente e Frio 220 volts. Refrigera, ventila 
e desumidifica, possui eficiência energética 
classe A, controle remoto com display de 
cristal líquido, além de filtro removível com 
anti-bactéria e anti-fungo e função Timer 
que permite programar em até 24 horas o 
tempo para ligar ou desligar o aparelho. O 
compressor é rotativo, silencioso e , por ter 
alto desempenho é ideal para diversos 
ambientes. 

9. 01 und Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs 
Quente/Frio 220 volts, f iltro 3M HAF, que 
captura partículas de pó, prevenindo a 
reprodução e proliferação de bactérias e 
proporcionando muito mais qualidade no 
dia a dia. Seu filtro de carvão ativado 
elimina odores e captura poeira, fungos, 
micróbios e bactérias, prevenindo reações 
alérqicas. 

1 O. 01 und Câmera Digital Semiprofissionai16.1MP 
LCO 3.0" Preta Zoom Óptico 42x e Cartão 
de Memória 8GB. 

11 . 01 und Suporte para notebook, leve, fino e fácil de 
transportar 
compatibilidade com netbooks e notebooks 
de até 17" 
cooler silencioso de 14 em conexão usb. 

12. 02 und Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 
2,50, para varão. 

13. 01 und Balcão para pia em mdp na cor branca 
com 4 Gavetas e 3 Portas, bacia em inox 
medindo 1.60 Mts . 
TOTAL 

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: A VISTA 
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 30 DIAS 
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS 

!.Silva Equipamento para escritorio 

I 

755,00 755,00 

290,00 290,00 

1.705,00 1.705,00 

6.005,00 6 .005,00 

3.360,00 3.360,00 

95,00 95,00 

350,00 700,00 

870,00 870,00 

24.746,00 
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Equipamentos e suprimentos para informática, automação comercial. mpressor . 

assistência técnica em geral 
Av : Capitão Índio Bandeira, 620-A- CEP 87301-000 - Campo Mourã o PR 
CNPJ 03.381.901/0001-69 INSCRIÇÃO ESTADUAL 901.92ll14-

FONE (44)3525 2949 
informaq@informaqmoveis.com. br 

PREFEITURA NOVA CANTU 

Orçamento 

Segue abaixo preço. modelo e condições de pagamento dos seguintes materiais: 

Item Dtde Unid. Preço Unit. Total Item 

I. 02 und Arquivo em aço. com 04 gavetas para pastas 560.00 1.120.00 
suspensas. porta etiqueta. estampado. puxadores 
plásticos cromados. fechadura papaiz com 
dispositivo que trava simultaneamente todas as 
gavetas e sapatas plásticas niveladoras. 

2. Olund Máquina de costura overlock. semi-industrial 1.675.00 1.675.00 
(chinesinha} com mesa e motor pequeno. 

3. 02 und Máquina de costura domestica reta e zig-zag (24 1.500.00 3.000.00 
pontos) 

4. 02 und Armário de aço 2 portas com chave 1.069.00 2.138.00 
Confeccionado em chapa 24 
Medindo 1.88 de altura x 120 de largura x 0.40 de 
profundidade 
Pintura eletrostática na cor cinza 
Prateleiras internas 
Dobradiças altamente resistentes 
Prateleiras internas 

5. OI und Refrigerador. duplex. tipo de degelo Cyde Oefrost 3.300.00 3.300.00 
Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamento 
Refrigerador 322 litros. 
Freezer 128 litros. 
Refrigerador + freezer 450 I. cor branca 
Com 03 Prateleiras em vidro. tipo removíveis. DI 
gaveta ideal para legumes. porta ovos. para 12 
ovos. 
Potência 135 W 
Alimentação 110 Volts 

6. Dl und Tanquinho semiautomático. 12 kg. desligamento 762.00 762.00 
automático. tira fiapo e com 5 programas de 
lavagem classificação enerqética classe A. 

7. OI und 'Receptor de parabólica 288.00 288.00 



8. OI und 

9. OI und 

10. Olund 

11. OI und 

12. 02 und 

13. Olund 

PAGAMENTO: A VISTA 
PRAZO DE ENTREGA: 2D DIAS 
VAliDADE DRCAMENTO: 30DIAS 

Campo Mourão 11 de Outubro de 2018. 

Sistema Banda C Analógico. capacidade para até 
BO canais. áudio fixo, teclas de mudança de canal 
e liga/Desliga no Painel. controle Remoto 
Inteligente. permite pro~ramar um ~rupo de teclas 
com funções do controle remoto da sua T v. timer 
para desligar o receptor. 
Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Uuente e Frio 1.720.00 
220 volts. Refrigera. ventila e desumidifica. possui 
eficiência energética dasse A. controle remoto 
com display de cristal líquido, além de filtro 
removível com anti-bactéria e anti-fungo e função 
Timer que permite programar em até 24 horas o 
tempo para ligar ou desligar o aparelho. O 
compressor é rotativo. silencioso e. por ter alto 
desempenho é ideal para diversos ambientes. 
Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs 6.025.00 
Uuente/Frio 220 volts. filtro 3M HAF. que captura 
partículas de pó. prevenindo a reprodução e 
proliferação de bactérias e proporcionando muito 
mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão 
ativado elimina odores e captura poeira. fungos. 
micróbios e bactérias. prevenindo reações 
alérgicas. 
Câmera Digital Semiprofissionaii6.1MP LCO 3.0" 3.420.00 
Preta Zoom Óptico 42x e Cartão de Memória 8GB. 
Suporte para notebook. leve. fino e fácil de 104.00 
transportar 
compatibilidade com netbooks e notebooks de até 
17" 
cooler silencioso de 14 em conexão usb. 
Cortina blackout e voil medindo 2.00 x 2.50. para 368.00 
varão. 
Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 890.00 
Gavetas e 3 Portas. bacia em inox medindo 1.60 
Mts. 
TOTAL 

~ 901 ~1)00_1-6~ 
... . -· '· .... . 

L 

I' 

" 

1.720.00 

6.025.00 

3.420.00 

104.00 

738.00 

890,00 

25.191.DO 

' 
.._ 

ATENCIOSAMENTE 
EllUIPE INFORMAO 



MAQCENIERl 
Avenida Manoel Mendes de Camargo, 1930, Campo Mourão - Pr 
Fone: (44) 3523-2644 1 3016-2644 
LA ~erreira Souza- Máquinas- ME 
CNPJ: 14.693.114/0001-79 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu-PR 

A/C- Sueli 

Qtde 

01 

01 

Produto 

Maquina costura overloque semi-industria l 

(chinesinha) com mesa e motor pequeno 

Maquina costura domestica reta e zig-zag (24 
pontos) 

TOTAL 

Campo Mourão, 27 de setembro de 2016 

Atenciosamente, 

Fábib B. Borges 

L A. FERREIRA SOUZA , 
MAQUINAS ao ME 

lw. Mac!Oef M. c:amargo, 1930f Ce.:ttra 
f CEP 87303.000 • Carnw l"~~::::_;:w- P;< ; 
• . --··*·' ' . 

Valor Unit 

950,00 

750,00 

"'· 

Valor Total 

950,00 

750,00 

1.700,00 

.. f 
I 
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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001·03 

PROCESSO n° 055/2016 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRAMA F AMILIA P ARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL 

VALOR ESTIMADO- R$-R$ 21.328,33 (Vinte e Um Mil Trezentos e Vinte e Oito 
Reais e Trinta e Três Centavos) 

PARA: 

ORDENADO R DE DESPESAS: PREFEITO MUNICIPAL _ .... 

Visto: DATA: 07 I 11 I 2016 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I DOTAÇÃO 
OR AMENTÁRIA: I 

/-
/ 

Visto: DATA: 07 I 11 I 2016 

DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

Visto: 

Visto: 

DATA: 07 I 11 I 2016 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Mail 
licitacao@novacantu.pr. gov. br 

-
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 
LAUDO DE ANÁLISE JURÍDICA 

PARECER DE ABERTURA DE PROCESSO LICITA TÓRIO N° 052/2016 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No: 033/2016 

ASSUNTO: 1. AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA 
P ARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL. 2. MODALIDADE ELEITA: PREGÃO 
PRESENCIAL, COM FULCRO NO ARTIGO 1 o DA LEI 
FEDERAL N. 10.520/2002. 

Trata-se de processo administrativo de contratação, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO 
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 

2 - ANÁLISE 
O resultado da análise inicial do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

REQUISITO li FUNDAMENTO li SIM li NÃO li OBSERVAÇÃO 

Existência de abertura formal de Art. 3 8 caput da LJDI processo administrativo, autuado Lei 8.666/93 
e protocolado 

Ato de designação da Comissão Art. 3 8 inciso UI DLJ Anexar Portaria indicando os 
responsável pela condução do da Lei 8.666/93 membros da CPL ou 
certame Pregoeiro e sua Equipe 

Numeração das páginas do Art. 3 8 caput da Numerar páginas para demonstrar 

,I processo Lei 8.666/93 o u sequencia do processo. 

Clareza, objetividade e Art. 3 8 caput da LJDI justificativa na elaboração do Lei 8.666/93 
objeto 

Realização de ampla pesquisa de arts. 70 
' 

§ 20 
' 

X Foram anexos 3 orçamentos. 
preços no mercado, a fim de inciso III, e 43, 
estimar o custo do objeto a ser incisos IV e V, 
adquirido, definir os recursos todos da Lei 
orçamentários suficientes para a 8.666/1993 
cobertura das despesas 
contratuais e servir de 
balizamento para a análise das 
propostas dos licitantes. 

Indicação do recurso para arcar Art. 3 8 caput da CJD Não se faz necessário para a 
com a despesa Lei 8.666/93 Modalidade 

\ 

I 

! 

I 



Prefeitura Municipal de Nova Carítu·--~-
Estado do Paraná •1'j _ 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Atestado de disponibilidade Art. 1 o § 1° da X 
financeira Lei 

Complementar 
Federal no 

101/2000 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da X Necessário a autorização do 
competente, sob a ótica da Lei 8.666/93 c/c ordenado r da Despesa para 
oportunidade, conveniência e Art. 1 o § 1° da dar prosseguimento no 
relevância para o interesse Lei processo. 
público Complementar 

Federal no 

10112000 

Publicação do Ato no Site do Instrução DO Se faz necessário a publicação 
TCE-Pr Normativa 37/09 nos órgãos de publicidade. 

do TCE/Pr. TCE - Orgão Oficial. 

3- CONQLUSÃO 

Do resultado da análise, conclui-se que o presente processo possm condições de 
prosperar. 

4- DO PROCEDIMENTO 

Ante ao exposto, no tocante a escolha do procedimento licitatório efetuado, 
considerando que o objeto se enquadra no conceito disposto no artigo 1 o da Lei Federal n. 
10.520/20021

, correta a opção pela adoção da modalidade licitatória pregão presencial para 
registro de preços. 

É a manifestação s. m. j. 

Nova Cantu/PR, 28 de Setembro de 2016. 

Art. 1° Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de 
pregão, que será regida por esta Lei. 
Parágrafo único. Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

~ 

L-~----------------~------------~~~~~~~-------~------~~·~~~~~0 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE;-f. 

NOVA CANTU· --~ 
-=PARA NÁ==

CNPJ • 77.845.394/0001-03 

PORTARIA N°. 036/2016 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais, e tendo em vista o que consta da Lei 
Federal n° 10.520 de 17 de Julho de 2002; 

RESOLVE 

Art. 1°. - Designar a Servidora Eleani Maria de Andr ade, portador da Cédula de 
Identidade RG n° 7.834.949-2, pregoeiro desta Municipalidade; 

Art. 2°. - Designar ainda, SILEYA ALLEN MELLO RICHTER BORGIO- RG 
7.791.876-0h, ELIANE FERRARETO DA SILVA RG 7.700.462-9, SUELI DE FATIMA 
MELLO RG 8.326.552-3 e ELEANI MARIA DE ANDRADE RG 7.834.949-2, membros da 
Equipe Técnica de Apoio ao Pregoeiro. 

Art. 3°. - Nas Faltas e impedimentos do Pregoeiro, o substituto eventual será a 
Servidora SUELI DE FATIMA MELLO RG 8.326.552-3. 

Art. 4°. - Determinar que os trabalhos a serem desenvolvidos pelo referido Pregoeiro 
e Equipe Técnica de Apoio alcance a modalidade de Licitação Pregão, observados os preceitos da 
Lei Federal no 10.520 de 17 de julho de 2.002. 

Art. 4°,- Esta Portaria entrará em vigor a partir do dia 01 de abril de 2016. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, em 04 de abril de 2.016. 

Rua Bahia, 85 - Centro - Nova Cantu - PR 
Fone (44} 3527-1281 Fax 3527-1363 - E-mail prefeitura@novacantu.nr nrw nr 
.,.,.,.,...,., ---~------

\V-



PREÂMBULO 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2016 
PREGÃO PRESENCIAL N°035/2016- PMNC 

O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - ESTADO DO PARANÁ, com sede na Rua Bahia,85, 
Centro, em Nova Cantu, ora denominado licitador, torna público que se acha aberta licitação na 
modalidade PREGÃO (presencial), do fu!.Q_Menor Preço - Por Item, objetivando a: 
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO 
SOCIAL, que será regida pela Lei federal no 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 
no 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 
alterações e demais exigências deste edital e seus Anexos. 

DA SESSÃO DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA E 
DOCUMENTAÇÃO 

LOCAL: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, RUA BAHIA, N°85, CENTRO, NOVA CANTU-PR. 
DIA: 22 de Novembro de 2016. 
HORÁRIO: 09 Horas. 

1. Caso não haja expediente na data acima mencionada, o recebimento e o inicio da abertura dos 
envelopes referentes a este pregão serão realizados no primeiro dia útil seguinte. 

1.1 O PREGÃO será conduzido pelo PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO, e auxiliado 
pela EQUIPE DE APOIO. 

2. No dia, hora e local mencionado no preâmbulo, terá inicio a sessão do pregão, com o seguinte 
roteiro: 

2. L credenciamento dos representantes legais dos licitantes; 
2.2. recebimento de declaração de habilitação e dos envelopes contendo as propostas e a 

documentação; 
2.3. abertura dos envelopes proposta e exame da conformidade das propostas para com as 

exigências do edital; 
2.4. divulgação dos licitantes classificados e dos desclassificados; 
2.5. realização dos lances verbais; 
2.6. abertura do envelope documentação do licitante detentor do menor preço e exame da 

habilitação; 
2.7. adjudicação do objeto da licitação ao licitante vencedor, se não houver manifestação da 

intenção de interposição de recurso. 

3. Os licitantes presentes serão intimados das decisões do Pregoeiro durante a sessão, as quais serão 
lavradas em ata, inclusive o resultado final. 

4. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condição deste Edital e de outros 
assuntos relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em 
participar do certame pelo telefone (044- 3527-1281), até o 2o (segundo) dia útil que anteceder a 
data estabelecida no preâmbulo deste Instrumento Convocatório para a reunião de recebimento e 
abertura dos envelopes propostas e documentação. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

''Paço Municipal Martin Krupek" 

5. A resposta do pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado será enviada por fàx-:_ ?.õ 
interessado. 

São partes integrantes deste edital os seguintes anexos: 

ANEXO I - Memorial Descritivo - Objeto do Pregão. 
ANEXO 11 - Modelo de Declaração de cumprimento à Constituição Federal. 
ANEXO 111 - Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo para licitar ou contratar 
com a administração. 
ANEXO IV - Modelo de Proposta. 
ANEXO V- Declaração de Recebimento e/ou Acesso à Documentação. 
ANEXO VI - Modelo de Ata de Registro de Preços. 
ANEXO VII - Declaração de que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para 
os fins da Lei Complementar 123/06. 
ANEXO VIII - Carta-Credencial. 
ANEXO IX - Declaração de atendimento a habilitação 

DO OBJETO 

6. A presente licitação visa o acolhimento da melhor Proposta para o seguinte objeto: AQUISIÇÃO 
DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO 
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, os 
produtos devem ser entregues no município de NOVA CANTU, Estado do Paraná, conforme 
discriminado no Anexo I - "Memorial Descritivo". 

6.1 . Independentemente da especificação deste Edital, os produtos a serem adquiridos pelo 
Município deverão estar em conformidade com o Anexo I - "Memorial Descritivo". 

7. Poderão participar deste pregão quaisquer licitantes que: 
7 .1. detenham atividade pertinente e compatível com o objeto deste pregão; 
7.2. comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos nos itens relativos à 

documentação. 

8. Não poderão participar neste Pregão: 
8.1. as empresas suspensas de contratar com a Prefeitura Municipal de Nova Cantu - PARANÁ; e, 
8.2. empresas que estejam declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a administração 

Pública, enquanto perdurem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade qual aplicou a penalidade; 

8.3. cujos sócios ou acionistas estejam impedidos face ao disposto no art. 9° da Lei n° 8.666/93. 
8.4. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio. 

DO PROCEDIMENTO 

9. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, serão recebidos os documentos 
de credenciamentos e abertura pelo Pregoeiro a sessão pública, destinada ao recebimento da 
declaração de habilitação, e ao recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
uPaço Municipal Martin Krupek" 

9.1 . Não será aceita, em nenhuma hipótese, a participação de licitante: 
a) retardatária, a não ser como ouvinte, ou, 
b) que não apresente a declaração da habilitação, conforme ANEXO IX. 

1 O. No horário indicado para inicio do pregão o licitante deverá apresentar ao Pregoeiro documento 
comprovando possuir poderes para formulação de proposta e para prática de todos os demais 
atos relativos a este Pregão. 

1 O .1. Somente poderá participar da fase de lances verbais o representante legal do licitante, presente 
ao evento, devidamente credenciado. 

11. No mesmo ato, o Pregoeiro receberá a declaração de que o licitante reúne condições de 
habilitação, e os envelopes proposta e documentação procedendo, em seguida, à abertura dos 
envelopes proposta, realizando os seguintes procedimentos: 

11.1. exame de conformidade da proposta, consistindo em conferência, análise e classificação das 
propostas em confronto com o objeto e exigências deste Edital, e desclassificação das que não 
atendam às exigências do instrumento convocatório; 

11 .2. classificação da proposta escrita de menor preço e daquelas apresentadas com valores 
sucessivos e superiores em até 10% em relação ao menor preço; ou 

11.3. seleção das melhores propostas, até o máximo de três, quaisquer que sejam os preços 
ofertados, quando não verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior; 

11.3.1. havendo empate no terceiro valor, serão selecionadas todas as licitantes que tenham ofertado 
o mesmo preço; 

11.4. colocação das propostas em ordem crescente de preço cotado para que os representantes legais 
dos licitantes participem da etapa competitiva, por meio de lances verbais; 

11.5. Início de etapa de apresentação de lances verbais, que deverão ser formulados de modo 
sucessivo, em percentuais distintos e crescente, a partir do credenciamento pela licitante que 
apresentou o menor preço dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances 
ofertados e reordenando-os 

12. Uma vez iniciada a abertura do envelope proposta, não serão permitidas quaisquer retificações. 

13. Classificadas as propostas, e uma vez iniciada a etapa competitiva, o Pregoeiro convidará 
individualmente os representantes legais dos licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a começar pelo licitante detentor da proposta de maior preço, e as 
demais, pela ordem decrescente de preços ofertados. 

13 .1 . A desclassificação da proposta da licitante importa sua exclusão das fases subsequentes; 
13.2. Após a fase de classificação, não caberá desistência das propostas, salvo por motivo justo 

decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

14. O licitante que se abstiver de apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, ficará 
excluída dessa etapa e terá mantido o seu último preço apresentado para efeito de ordenação das 
propostas 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

"·f ··,..-.x 
15. O licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos no envelope documen~; ___ / 

ou os apresentar em desacordo com o estabelecido neste Edital ou com irregularidades, será 
inabilitada, sem prejuízo de ser-lhe aplicada, no que couber, as sanções previstas no item 80 
deste Edital e demais cominações legais. 

15.1. Não será admitida complementação de documentos posteriormente à sessão. 
15.2. O pregoeiro poderá conferir os documentos disponíveis em sítios eletrônicos oficiais. 

16. Incumbe ao Pregoeiro, ainda, como parte das atribuições que lhe competem, durante a 
realização deste pregão: 

16.1. conduzir os trabalhos da equipe de apoio; 
16.2. examinar a aceitabilidade da proposta ou do lance de menor preço, quanto ao objeto e valor, 

decidindo, motivadamente, a respeito da escolha que vier a ser adotada; 
16.3. adjudicar o objeto deste pregão ao licitante vencedor, detentor da proposta considerada como 

a mais vantajosa, após constatado o atendimento das exigências deste Edital, se não houver 
interposição de recurso contra atos do Pregoeiro. 

16.4. receber, examinar e instruir os recursos contra suas decisões, relativamente a este pregão; 
16.5. encaminhar a autoridade superior o processo relativo a este pregão, devidamente instruído, 

após ocorrida a adjudicação, com vistas à homologação deste procedimento licitatório e à 
contratação do objeto com o licitante vencedor. 

17. Se não houver tempo suficiente para a abertura do envelope proposta, e abertura do envelope 
documentação em um único momento/dia ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos 
e/ou surgirem dúvidas que não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados 
em ata e a continuação dar-se-á em sessão a ser convocada posteriormente. 

17 .1. a interrupção dos trabalhos de que trata esta condição somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 
após a etapa competitiva de lances verbais; 

17 .2. os envelopes não abertos serão rubricados no fecho pelo Pregoeiro e pelos representantes 
legais das licitantes presentes, e ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião, 
oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

18. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais dos licitantes 
presentes, mediante registro na ata respectiva. 

19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 
pregoeiro, pela equipe de apoio e facultativamente pelos representantes legais dos licitantes 
presentes à sessão deste pregão. 

20. Ultrapassada a fase de análise das propostas, e abertos os envelopes documentação não caberá 
desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 
supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

21. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase deste pregão, a promoção 
de diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão 
posterior de informação ou de documentos que deveriam constar originariamente da proposta ou 
da documentação. 

21.1. Nesse caso, a adjudicação somente ocorrerá após a conclusão da diligência promovida. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
~~Paço Municipal Martin Krupek" 
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~ __ ./ 

22. A adjudicação deste pregão e a homologação do seu objeto somente serão efetivadas: 
22.1. se não houver manifestação do licitante de sua intenção de interpor recurso, devidamente 

registrada em ata durante o transcurso da sessão do pregão; 
22.2. se houver interposição de recurso contra atos do Pregoeiro, após o deferimento ou 

indeferimento do recurso interposto e dado conhecimento do seu resultado; 

23. A abertura dos envelopes proposta e documentação, será realizada sempre em sessão pública, 
devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente ser 
assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio e pelos representantes dos licitantes 
presentes. Em caso de recusa da assinatura da ata pelos representantes do licitante presente ao 
ato, tal circunstância será lavrada em ata. 

24. Da ata relativa a este pregão constarão os nomes dos representantes credenciados dos licitantes, 
da análise das propostas, das amostras, dos documentos de habilitação, dos preços das propostas 
escritas e dos lances verbais apresentados, da manifestação do licitante de interpor recurso, sem 
prejuízo de outros registros necessários. 

25. Após concluída a licitação e recebimento da nota de empenho os envelopes não abertos 
contendo a documentação dos demais licitantes ficarão em posse do Pregoeiro, à disposição dos 
licitantes, pelo prazo de 08 (oito) dias úteis, após o que serão destruídos. 

DO CREDENCIAMENTO 

26. Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da 
Lei, para os fins do objeto pleiteado, sendo vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a 
representação, na presente licitação, se mais de uma empresa. 

26.1 Será admitida, em todas as etapas da licitação, a presença de somente um representante de cada 
proponente. 

27. a proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, documento com a 
indicação do representante credenciado, com poderes para formular ofertas e lances de preços e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente, devendo 
o credenciado encontrar-se presente no momento da apresentação das credenciais, sob pena de 
não ter a empresa o direito de participar do certame, uma vez que trata-se de Pregão Presencial. 

27.1 O credenciado far-se-á através do documento constante do Anexo VIII deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários poderes para formular ofertas, lances e praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

27.2 Mesmo sendo sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, o 
participante deverá apresentar a cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, 
no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura e documento de identificação com foto. 

27 .2.1 Os documentos ora solicitados poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 
de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da equipe de 
apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da imprensa 
oficial. 
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27.2.1.1 As fotocópias poderão ser autenticadas das 08:00 horas às 12:00 horas, desde que o 
proponente apresente a via original para conferência. Não será realizada autenticação após o 
credenciamento dos participantes. 

27.2.2 Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes das 
proponentes, desde que devidamente credenciados. 

27.3. A proponente deverá apresentar, inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente enquadra-se como pequena ou micro empresa para os fins da Lei 
Complementar 123/06 (ANEXO VII) quando for o caso. Esta declaração deverá ser entregue 
fora do envelope de habilitação, os documentos relativos ao credenciamento. Deve-se apresentar 
a Certidão expedida pela Junta Comercial para comprovação da condição de microempresa 
ou empresa de pequeno porte, conforme art. 8° da Instrução Normativa n ° 103, 30 de abril de 
2007. 

27.4 A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, Declaração de 
que a proponente DECLARA atender plenamente os requisitos de habilitação da referente 
licitação conforme ANEXO IX do presente edital. Esta declaração deverá ser obrigatoriamente 
entregue fora do envelope de habilitação, juntamente com os documentos relativos ao 
credenciamento. A apresentação desta declaração é obrigatório para a participação na referida 
licitação. 

DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

28. Até o dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, cada representante legal do 
licitante deverá entregar ao pregoeiro, simultaneamente, além do credenciamento e da declaração 
de habilitação, a proposta escrita e a documentação em envelopes separados fechados e 
rubricados no fecho e, de preferência, opacos, contendo em suas partes externas e frontais, em 
caracteres destacados, além da razão social do licitante, os seguintes dizeres: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016- PMNC 
ENVELOPE N• 01 - PROPOSTA DE PREÇOS 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA 

PROPONENTE 

DA PROPOSTA- ENVELOPE N° 01 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2016- PMNC 
ENVELOPE N° 02 DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 
RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA PROPONENTE 

29. A proposta contida no Envelope n° O 1 deverá ser apresentada com as seguintes exigências: 
29.1. de preferência emitida por computador, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, 

acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também rubricada; 
29.2. fazer menção ao número deste pregão e conter o nome comercial do licitante, o CNPJ, 

número(s) de telefone(s) e de fax, e-mail, se houver, e o respectivo endereço com CEP; 
29.5. indicação dos preços; 
29.6. indicação dos prazos; 
29.7. quaisquer outras informações julgadas necessárias e convenientes pelo licitante. 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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30. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação 
a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos originais. 
ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes enos materiais de cálculo, alterações 
essas que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

30.1. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer enos aritméticos; 
30.2. a falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pelo próprio licitante ou 

na proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos 
envelopes ·'proposta" e "documentação" com poderes para esse fim. 

30.3. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a OI ano contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta, salvo se 
esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a abertura das propostas, o que poderá ser reduzido 
equivalentemente. 

DOS PREÇOS 

31. O licitante deverá indicar o preço unitário e total por item. 
31.1. No preço cotado deverá estar inclusos além do lucro, todas as despesas e custos, tais como: 

transporte (inclusive frete se for o caso), seguro contra os riscos existentes, garantia e tributos de 
qualquer natureza, sendo aqueles que não forem transcritos, será considerados como já 
constantes. 

32. A cotação e os lances verbais apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento 
será de exclusiva e total responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear 
qualquer alteração, seja para mais ou para menos. 

32 .1. Só serão aceitos preços em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismos arábicos e. 
de preferência, também por extenso, prevalecendo este ultimo. em caso de divergência, 
desprezando-se qualquer valor além dos centavos. 

VALOR REFERÊNCIA 

33 Não será aceito preço unitário supenor ao estabelecido nos itens abaixo, sob pena de 
desclassificação do item. 

Valor R$ 24.692,00 (Vinte e Quatro Mil Seissentos e Noventa e Dois Reais). 

LOTE N• OI 

ITEM DESCRIÇÃO QUII.NT V. Unit. V. TOTAL 

I 

2 
3 

4 

Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas. porta etiqueta . estampado. 
puxadores plást icos cromados. fechadura papaiz com dispositivo que trava 
simultaneamente todas as gavetas e sapatas plãsticas neve! adoras. 02 RS 5-42,67 
Máquina de costura overlock. semi-industrial (chinesinha) com mesa e motor 
oeoueno OI RS 1.608,33 
Maquina de costura domestica reta e zio-zag (24 pontos) 02 lU 1.416,67 
Annário de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 24. medindo 1.98 de 
altura x I 20 de largura x 0,40 de profundidade. pintura eletrot:istica na cor cinza. 
llrateleiras imernas, dobradiças altamente resistentes 02 R$ 1.058,00 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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Refrigerador, cluplex. tipo ele degelo Cycle Defrost Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamelllo. Refrigerador 322 I itros. 
Freezer 129 litros. 
Refrigerador+ freezer 450 I. cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro. tipo removíveis, O I gaveta ideal para legumes. porta 
ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W. 
Alimentação 110 Volts OI 
Tanquinho semiautomatico. 12 kg, desligamento automático. tira tiapo e com 5 
programas de lavagem classiticaçào energética classe A. OI 
Receptor de paraból ica. 
Sistema Banda C Analógico. capacidade para até 60 canais. audio lixo, teclas de 
mudança de canal e LigaJDesliga no Painel. controle Remoto Intel igente. permite 
programar um grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv. timer 
para destioar o receptor. OI 
Ar-Condicionado Split !2.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. Relrigera. ventila I! 
desumiditica. possui eficiência energética classe A, comrole remoto com d1splay 
de cristal liquido, além de liltro removivel com anti-bactéria e anti-lhngo e função 
Timer que permite programar em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar o 
aparelho. O compressor e rotativo. silencioso e. por ter alto desempenho é ideal 
para diversos ambientes. OI 
Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs Qu.:ntc/Frio 220 volts. liltro 3M 
H,\ F. que captura particulas de pó. prevenindo a reprodução e proliferação de 
bactérias e proporcionando muito mais qualidade no dia a dia. Seu lillro de carvão 
ativado elimina odores e captura poeira. fungos. micróbios e bactérias. prevenindo 
reações alérgicas. 01 
Câmera Di girai Semiprotissional 16.1 MP LCD 3.0" Preta Zoom Optico 42x e 

:· - ·- ·,. ~ 
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R$ 3.285,00 R$ 3.285,00 

R$ 752,33 R$ 752,33 

ns 284,33 RS 284.33 

R$ 1.705,60 R$ 1.705,00 

RS 5.992,67 R$ 5.992,67 

lO Cartão de Memória 8GB. 01 R$ 3.368,33 RS 3.368,33 
Suporte para notebook. leve. fino e fáci l de transportar compatibilidade com 

11 netbooks e notebooks de até 17" cooler silencioso de 14 em conexão usb. OI R$ 96,00 R$ 96,00 

12 Cortina blackout e voil medindo 2.00 x 250. para varão. 02 RS 346,33 ns 692,66 
Balcão para pia em mclp na cor branca com 4 Gavetas e 3 Portas. bacia em inox 

13 medindo 1.60 Mts. OI R$ 872,67 RS 872,67 

TOTAL T R$ 24-.692,00 

DOS PRAZOS 

34. O licitante vencedor ficará obrigado a executar os serviços ou entregar os produtos objeto da 
presente licitação, conforme solicitação e necessidades da administração. 

34.1 - A Contratada fica obrigada a providenciar a entrega dos materiais imediatamente após a 
ordem de entrega emitida pela Contratada. 

34.2 - A entrega é de inteira responsabilidade da empresa contratada, onde a mesma deverá ser 
providenciada em até 30 dias após solicitação da administração. 

35. O Prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 dias contados da data da 
homologação do presente expediente, independente de menção expressa na proposta. 

36. Caso os prazos de que tratam as condições anteriores não estejam expressamente indicados na 
proposta, os mesmos serão considerados como aceitos para efeito de julgamento. 

37. Decorrido o prazo de validade fixado no edital, sem a solicitação de pron·ogação de prazo ou a 
convocação para assinatura do contrato ou retirada do documento equivalente, ficam os 
concorrentes liberados dos compromissos assumidos. 

Rua Bahia, N°85 -Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
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DO TIPO DE LICITACÃO 

6 , /. 
f 

38. A presente licitação é do Menor Preço- Por Item, face ao disposto no art. 4°, inciso X, da Lei n° 
10.520/2002. 

DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

39. Após a análise das propostas, serão desclassificadas, com fundamento nos incisos I e II do 
artigo 48 da Lei no 8.666/93, as propostas que: 

3 9 .I. apresentarem preços excessivos ou com preços manifestamente inexequíveis, assim 
considerados aqueles que não venham a ter, demonstrada sua viabilidade através de 
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto; 

3 9 .1.1. Para fins de aferição de inexequibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital, através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso II, da 
Lei no 8.666/93 e suas alterações 

39.2. não atenderem às exigências contidas no edital deste pregão. 

40. Quando todas as propostas forem desclassificadas, o Pregoeiro poderá fixar aos licitantes o 
prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de novas propostas, escoimadas das causas 
referidas no item anterior. 

DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 

41. Para efeito de elaboração da proposta escrita e de seu julgamento, não será aceita, sob qualquer 
titulo, oferta de outros valores que não sejam os preços unitário e total da proposta. 

41 .1. Para efeito de elaboração da proposta não poderá ser alterado o quantitativo de indicado no 
ANEXO I - Memorial Descritivo. 

42. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista neste pregão, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, preço ou vantagem baseados nas ofertas das 
demais licitantes. 

43. Não se admitirá proposta que apresentar preços global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que este pregão não tenha estabelecido limites mínimos, exceto 
quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais 
ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

44. Ao Pregoeiro, além do recebimento e exame das propostas, caberá o julgamento da obediência 
às condições aqui estabelecidas, bem, ainda, em seus anexos, e a decisão quanto às dúvidas ou 
omissões deste edital. 
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45. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu - PARANÁ ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 
para orientar sua decisão. 

DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

46. Durante o julgamento e a analise das propostas, será verificada, preliminarmente, a 
conformidade das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo 
ser classificadas para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que 
atendem plenamente a esses requisitos. 

47. Encerrada a análise das propostas apresentadas, em conformidade com as exigências contidas 
neste edital, o Pregoeiro classificará o licitante autor da propostas de menor preço por item e 
todas aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em 
relação ao menor preço por item ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas todos os licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

4 7 .1. O licitante oferecerá lance verbal sobre o preço por itens. 

48. Quando não forem identificadas, no mínimo, três propostas escritas, a partir do critério definido 
no item anterior, o Pregoeiro fará a classificação dos três menores preços sucessivos, por item, 
dispostos em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os 
representantes legais dos licitantes participem da etapa de lances verbais. Havendo empate no 
terceiro valor, serão convocadas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 

49. Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 
far-se-a pela ordem crescente dos preços. 

49.1. Será considerada como mais vantajosa a oferta de Menor Preço - Por Item, proposto e 
aceito. 

50. Aceita a proposta de Menor Preço- Por Item, será aberto o envelope documentação, contendo 
os documentos de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas 
condições habilitatórias. 

50.1 . O Pregoeiro deverá negociar diretamente com o licitante detentor da proposta de menor preço, 
no sentido de que seja obtido melhor preço. 

51. Verificado que a proposta de menor preço atende às exigências fixadas neste edital, também 
quanto à habilitação, será o respectivo licitante declarado vencedor. 

51.1. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o 
Pregoeiro examinará a oferta de menor valor subsequente, verificando a aceitabilidade e 
procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até 
a apuração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as exigências, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora e à ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos 
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52. No caso de empate entre duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio, o 
qual será arbitrado pelo sistema gerenciador do Pregão. 

52.1 . Será assegurada como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte. 

52.1.1 - Será considerado empate situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte sejam, iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta 
mais bem classificada (art. 44, §2° da Lei Complementar n° 123). 

52.2 - Ocorrendo empate o pregoeiro procederá da seguinte forma: 
a) a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em 
seu favor o objeto licitado (art. 45, I, da Lei Complementar no 123); 

b) não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma descrita no 
subitem "a" deste item, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do subitem 52.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito (art. 45, 
ll, da Lei Complementar n° 123); 

c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 
porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos no subi tem 52. 1.1, será realizado sorteio 
entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta (art. 45. 
lll, da Lei Complementar no 123). 

d) na hipótese da não-contratação nos termos previstos no caput do Art. 45 da Lei Complementar n° 
123, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

e) O disposto no Art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

f) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
apresentar nova proposta após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO- ENVELOPE No 2 

53. Todos os licitantes deverão apresentar dentro do envelope n° 2 os documentos a seguir 
relacionados, dentro do envelope no 2, entregues de forma ordenada e numerados, de preferência, 
na seguinte ordem, de forma a permitir maior rapidez na conferencia e exame correspondentes. 

a) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida 
para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, onde 
havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 5 
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado o vencedor do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, de 
certidão negativa, conforme estabelecido no Art. 43, §1° da Lei Complementar n° 123, de 14 de 
dezembro de 2006. 
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b) A não-regularização da documentação no prazo estabelecido na letra "a" citada acima, implicará 
em decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes 
remanescentes, na mesma ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação, conforme estabelecido na Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

53.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor acompanhado de ultima alteração 
contratual se for o caso, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e 
acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos documentos de eleição de seus atuais 
administradores; Registro comercial, no caso de empresa individual; Inscrição do ato 
constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

b) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 
no País, e ato e registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir; 

53.2. Regularidade Fiscal e trabalhista: 

a) prova de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instruídos 
por lei. 

c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Divida Ativa da União, mediante 
apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Divida Ativa da 
União, expedido pela secretaria da Receita Federal, do domicilio ou sede do proponente; 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de certidão fornecida 
pela Receita Estadual; 

e) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos Municipais expedida pelo órgão municipal competente. 

f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas. 

53.3. Qualificação Técnica: 

a) Declaração emitida pelo proponente de que recebeu os documentos e tomou conhecimento de 
todas as informações e condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da presente 
licitação, de acordo com o modelo constante do Anexo V. 

53.4. Qualificação Econômico-Financeira: 

a) Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo para Licitar ou Contratar com a Administração 
conforme modelo Anexo III. 

b) Certidão negativa de falência ou concordata e pelo(s) cartório(s) competente(s) ou pelo 
distribuidor da sede da licitante, válidas na data da apresentação da proposta. 
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53.5. Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal 

a) Declaração do licitante de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 
da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, 
referente ao cumprimento do inciso XXXIII do art. r da Constituição Federal, conforme modelo 
constante do (Anexo 11); 

54. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar: 
54.1. em nome do licitante e, preferencialmente, com número de CNPJ e com o endereço 

respectivo: 
a) se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 
b) se o licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 
c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz; 

55. Os documentos exigidos neste pregão poderão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia, autenticada por Cartório competente ou pelo Pregoeiro ou por membro da 
equipe de apoio mediante a conferência da cópia com o original ou publicação em órgão da 
imprensa oficial. O documento que não constar a data de validade, será considerado como válido 
por 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Os documentos que forem apresentados 
em original não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

55.1. serão aceitas somente cópias legíveis; 
55.2. não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas; e 
55.3. o Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

tiver dúvida e julgar necessário. 

56. Quando todos os licitantes forem inabilitadas, o Pregoeiro poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias 
úteis para a apresentação de novos documentos escoimados das causas referidas no ato 
inabili tatóri o. 

56.1. Serão exigidos para reapresentação apenas os documentos desqualificados e não aceitos. 

DO DIREITO DE PETICÃO 

57. A manifestação da intenção de interpor recurso, pleiteada pelo representante legal do licitante, 
deverá ser feita imediata e motivadamente após o anuncio, pelo Pregoeiro, da empresa 
vencedora, com registro em ata da síntese das suas razões de recorrer, nos casos de: 

57 .1 . julgamento das propostas; 
57 .2. habilitação ou inabilitação do licitante; 
57.3. outros atos e procedimentos. 

58. A falta de manifestação imediata e motivada de intenção de interpor recurso, quando do anuncio 
do vencedor pelo Pregoeiro, implicará decadência desse direito, devendo o Pregoeiro adjudicar o 
objeto às vencedoras. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

/ 
I 

59. Manifestada e registrada a intenção do licitante de interpor recurso contra decisões do 
Pregoeiro, caberá àquela a juntada dos memoriais relativos ao recurso, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da lavratura da ata. 

59.1. O recurso será recebido por memorial dirigido ao Pregoeiro, praticante do ato recorrido, e 
estará disponível às demais licitantes para, em querendo, apresentarem a impugnação de seus 
termos, através de contra-razões, no prazo de 3 (três) dias, contados do termino do prazo do 
recorrente, cuja intimação se dará na sessão do pregão. 

59.2. será franqueada aos licitantes, desde que requerida, vista imediata dos autos. 

60. O recurso interposto contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo e, se acolhido, 
invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 

61. Caberá ao Pregoeiro receber, examinar e instruir os recursos impetrados contra suas decisões e, 
caso não seja dado provimento, caberá ao Prefeito Municipal a decisão final sobre os recursos 
contra atos do Pregoeiro. 

61.1. A ausência da proponente ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á 
renúncia ao direito de recorrer. 

61.2. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pela proponente. 

61.3. É vedada à licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou 
que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado tal comportamento poderá o 
Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes. 

62. Após decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito 
Municipal poderá homologar este procedimento de licitação e determinar a contratação com o 
licitante vencedor. 

DA ADJUDICAÇÃO 

63. A Adjudicação será realizada por Por Item. 

DA CONTRATAÇÃO 

64. A contratante convocará via email, ou telefone a empresa vencedora da licitação para assinar o 
contrato, onde a empresa terá um prazo de até 03(três) dias úteis, contados da data de publicação 
da Homologação. 

65. o Município poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros 
instrumentos equivalentes. 

66. O Município poderá, quando convocado o primeiro classificado e este não assinar o contrato ou 
não aceitar outro instrumento equivalente, convidar os classificados subsequentes, na ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo primeiro 
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classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de conformidade com o edital de licitação, 
independentemente da cominação prevista no artigo 81 da Lei Federal n° 8.666/93. 

66.1. Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento 
equivalente, o classificado subsequente que aceitar a proposta do primeiro classificado fica 
obrigado a entregar o bem, nos termos do§ 2°. do artigo 64 da Lei Federal n° 8.666/93, somente 
a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a 
Administração. 

DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS 

67. Ao licitante vencedor caberá, ainda: 
67 .1. assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da 

adjudicação deste pregão. 

68. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos estabelecidos na condição anterior, 
não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Prefeitura Municipal de Nova Cantu -
Paraná, nem poderá onerar o objeto deste pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia 
expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Prefeitura Municipal 
de Nova Cantu - Paraná. 

DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DAS PARTES CONTRATANTES 

69. As Partes deste contrato devem observar o seguinte: 
69.1 Ao licitante vencedor caberá observar o seguinte: 
69 .1.1 Prestar os serviços na forma da proposta aqui contratada, observado fielmente a qualidade, o 

quantitativo e o valor; 
69.1.2 Ter disponibilidade de produto e pessoal disponível quando solicitado; 
69.1.3 Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes às 

requisições, em tempo de serem processadas; 
69.1.4 Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar a entrega/prestação dos 

serviços. 
69 .1.5 responder por quaisquer danos pessoais ou materiais decorrentes da prestação dos serviços; 
69.1.6 não transferir a outrem no todo ou em parte suas obrigações firmadas por ocasião deste 

instrumento sem prévia e expressa anuência do contratante; 
69.2 Ao Município caberá observar o seguinte: 
69.2.1 Efetuar através do órgão próprio controle dos serviços prestados; 
69.2.2 Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 

DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

70. A execução do contrato será acompanhado, fiscalizado, recebido e atestado por servidor da 
Secretaria de Educação. 

71. O representante anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a prestação 
dos serviços, determinando o que for necessário à regularização da prestação dos serviços. 
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DO LOCAL DA ENTREGA DOS SERVIÇOS 

72. A Entrega deverá ser realizada mediante solicitação da Administração Pública ao licitante 
vencedor, podendo os mesmos serem entregues na sede da contratante, ou sendo necessário em 
qualquer ponto dentro dos limites do Município, tais produtos serão destinados atender as 
seguintes secretarias :; SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICÍPIO DE 
NOVA CANTU/PR, conforme consta do memorial descritivo. 

72.1. A entrega dos produtos será imediatamente após assinatura do contrato e a emissão da 
requisição de compras e não poderá ultrapassar 5 (cinco) dias a partir da emissão da requisição. 

DA DESPESA 

73 . O valor devido em razão da prestação dos serviços a que alude a iminente licitação, responderão 
os recursos das dotações orçamentárias vinculadas a Secretaria assim classificada: 

Valor R$ 24.692,00 (Vinte e Quatro Mil Seissentos e Noventa e Dois Reais). 
I I .003.08 .243 .0483 . I .036.4.4.90.52.48- Assistência Social- Família Paranaense. 

DO PAGAMENTO 

74. O pagamento será efetuado através da Nota Fiscal eletronica, até o 5° (quinto) dia útil 
posterior a data da entrega. 

74.1. A apresentação da respectiva nota fiscal deverá constar além da descrição do objeto, n° e 
modalidade da licitação, n° do contrato. 

74.2. O pagamento será efetuado nos temos do item 74 do presente edital a proposta adjudicada e 
homologada, juntamente com a CND do INSS, FGTS e TRABALHISTA, não se admitindo 
reajuste, após a emissão da nota de empenho. observando-se as condições de recebimento do 
objeto. 

74.3. A Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná reserva-se o direito de recusar o 
recebimento dos produtos no ato da entrega, caso os mesmos não forem entregues nas 
condições exigidas no memorial descritivo, obrigando ao contratado sob pena de não 
receber pelos produtos entregues. 

74.4. A prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná poderá deduzir da importância a pagar os 
valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pelo licitante nos termos deste pregão. 

74.5. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação 
qualquer obrigação financeira e previdenciária, sem que isso gere direito a alteração de preços ou 
compensação financeira. 

DA REVISÃO E DA READEQUAÇÃO DE PREÇOS 

75 . O preço registrado poderá ser objeto de revisão ou readequação, de acordo com o disposto na 
alínea '·d'·, do inciso II, do artigo 65, da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, desde que 
acompanhada de documentos que comprovem. convincentemente, a procedência do pedido. 
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76. O Município de Nova Cantu - Paraná poderá, a qualquer tempo, rever os preços registrados, 
reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando alterações conjunturais 
provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

DAS PENALIDADES 

77. As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo IV, da Lei Federal n° 
8.666/93. 

78. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a 
Administração, a seu critério, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar o Contrato Administrativo, no prazo de 03(três) dias úteis, contados da data de 
publicação da convocação no Diário Oficial do Município, além da multa de 20%(vinte por 
cento) sobre o valor total da proposta. 

78.1. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da nota de empenho na recusa da 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo de 
03(três) dias úteis, contados da data de publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

78.2. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, desde que 
a justificativa eventualmente apresentada não seja aceita pela Administração, incidente sobre o 
valor da quantidade que deixou de ser entregue. 

78.3. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecução parcial do ajuste: 
a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a prestação dos serviços ocorrer em 

desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, sem qualquer ônus para a 
Municipalidade. 

b) Calculada a partir do 16° dia de atraso na prestação dos serviços. 
78.4. Caberá multa de 20%(vinte por cento) por inexecução total do ajuste, calculada sobre o valor 

do contrato ou da Nota de Empenho. 

79. A Administração poderá rescindir de imediato o( s) contrato( s ), caso a contratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos subitens anteriores, sem prejuízo de outras sanções 
administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos III e IV do artigo 87 da Lei Federal 
n° 8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor da prestação de serviço 
objetivado. 

80. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclui a de outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou judicialmente. 

81 As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção III do Capítulo IV, da Lei Federal no 
8.666/93. 

81 .1. As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de créditos 
decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 
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DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
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82. Qualquer pessoa, física ou jurídica, é parte legitima para solicitar esclarecimentos, providencias 
ou impugnar este edital, desde que encaminhada com antecedência de 02 (dois) dias úteis antes 
da data fixada para recebimento das propostas. 

83. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição interposta no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
contadas da data do recebimento da petição. 

84. Quando acolhida a petição contra este edital, será designada nova data para realização deste 
pregão. 

85. A impugnação feita tempestivamente não impedirá o licitante de participar deste processo 
licitatório, caso a decisão sobre a petição não seja protocolada antes da data marcada para o 
recebimento e abertura dos envelopes proposta e documentação. 

DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO DO PREGÃO 

86. A critério da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná, este pregão poderá: 
86.1 . ser anulado, se houver ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante 

justificativa escrita e devidamente fundamentada; 
86.2. ser revogado se for considerado inoportuno ou inconveniente ao interesse público, decorrente 

de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta; ou 

86.3 . ter sua data de abertura dos envelopes documentação e proposta transferida, por conveniência 
exclusiva da Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Paraná. 

87. Será observado, ainda, quando ao procedimento deste pregão: 
87 .1. a anulação do procedimento li citatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de 

indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei n° 8.666/93; 
87 .2. no caso de desfazimento do processo licitatório, fica assegurado o contraditório e a ampla 

defesa. 

DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

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

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

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

b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução de contrato; 
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c) "prática colusiva": esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, cofu otr= ::.V 
sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitado r, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

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

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

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

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

89. Em caso de dúvida, o interessado deverá contatar o Pregoeiro, no endereço mencionado no 
preâmbulo deste edital ou pelos telefones: (044 - 3527-1281) - e-mail compras@nova 
cantu.pr.gov.br no horário das 08:00 às 12:00, para obtenção dos esclarecimentos que julgar 
necessários. 

Nova Cantu-PR, 07 de Novembro de 2016. 
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ANEXO! 

MEMORIAL DESCRITIVO 

·f 

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO QUE ATENDE CRIANÇAS DE ZERO A 48 MESES, SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO. 

Valor R$ 21.328,33 (Vinte e Um Mil Trezentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Tres Centavos). 

LOTE N• 01 

ITEM DESCRIÇÃO QCANT. 
Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas. porta etiqueta , estampado. 
puxadores plásticos cromados. fechadura papaiz com dispositivo que t rava 

I simultaneamente todas as ~averas e sapatas plásticas nevei adoras. 02 
Máquina de costura overlock. semi-industrial ( chinesinha) com mesa e motor 

2 peQueno OI 
3 Maquina de costura domestica reta e zig-zag (24pontos) 02 

Am1ario de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 24, medindo I .98 de 
altura x 120 de largura x 0.40 de profundidade, pintura cletrotástica na cor cinza. 

4 prateleiras internas, dobradiças altamente resistentes 02 
Relrigerador. duplex. tipo de degelo Cycle Defrost Eticiência energética classe A 
Capacidade I íquida de armazenamento. Refrigerador 322 I itros. 
Freezcr 129 I itros. 
Refrigerador+ lreezer 450 I. cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis. O I gaveta ideal para legumes. porta 
OVOS, para 12 OVOS. 

Potência 135 W. 
5 Alimemaçào 11 0 Volts OI 

Tanquinho semiautomático, 12 kg. desligamento automático. tira fiapo c com 5 
6 pro<>ramas de lavaoem classi ticaçâo ener2etica classe A. OI 

Receptor de parabólica. 
Sistema Banda C Analógico_ capacidade para ate 60 canais. áudio lixo, teclas de 
mudança de canal e Liga/Desliga no PaineL controle Remoto Inteligente. permite 
programar um grupo de teclas com funções do comrolc:: remoto da sua Tv. timer 

7 para desl ioar o receptor. OI 
Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. Reti'igera, ventila e 
desumidifica, possui eficiência energética classe A. controle remoto com display 
de cristal liquido. além de fi ltro removível com anti-bactéria e anti-fungo e função 
Timer que permite programar em ate 24 horas o tempo para ligar ou desligar o 
aparelho. O compressor é rotativo. silencioso e, por ter alto desempenho é ideal 

8 para diversos ambientes. OI 
Ar Condicionado Split 1-l i-Wall 30.000 BTUs Quente/Frio 220 volts, fi ltro 3M 
I IAF, que captura partículas de pó. prevenindo a reprod ução e prol iferação de 
bactérias e proporcionando muito mais qualidade no d ia a dia. Seu filtro de carvão 
ati vado el imina odores e captura poeira. fungos, micróbios e bactérias. prevenindo 

9 reações alérgicas. OI 
Câmera Digital Semiprolissional 16. 1 MP LCD 3.0" Preta Zoom Optico 42x e 

l O Cartão de Memóri a 8GB. OI 
Suporte para notebook. leve. tino e fáci l de transportar compatibilidade com 

11 netbooks e notebooks de até 17" cooler silencioso de 14 em conexão usb. OI 

12 Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2.50. para varão. 02 
Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas e 3 Portas, bacia em inox 

13 medindo 1.60 Mts . OI 

TOTAL 

Validade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 30 dias após a entrega dos produtos. 

V. Unit. 

RS 5~2.67 

RS 1.608,33 
RS 1.416,67 

R$ 1.058.00 

R$ 3.285,00 

R$ 752,33 

R$ 284,33 

R$ 1.705,00 

R$ 5.992,67 

R$ 3.368,33 

lU 96,00 

R$ 3~6.33 

R$ 872.67 

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

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

V TOTAL 

R$ 1.085.3~ 

RS 1.608.33 
RS 2.833,34 

R$ 2.116,00 

R$ 3.285,00 

R$ 752.33 

R$ 28~,33 

lU 1.705,00 

R$ 5.992,67 

R$ 3.368,33 

R$ 96,00 

R$ 692,66 

R$ 872,67 

l R$ 24.692,00 

I 
/ 

I 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupekn 

ANEXO 11 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: ________________ _ __ _ 
Endereço da Empresa: _______ __________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o 
Sr(a) brasileiro(a), casado(a), empresário(a), 
residente e domiciliado(a) à Av. na cidade de 
---------~· portador( a) da R. G n° , expedida pela 
Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F 
n° , vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: 
______________ __...), que não mantém em seu quadro de pessoal menores 
de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não 
mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 
(quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F __________ _ 

R.G _______ _ __ _ 

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

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



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
11Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXOIII 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 5/2016 - PMNC 

A empresa .......................................................... , inscrita no CNPJ n° .................................. , vem 

pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 

1 O. 520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial no 035/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 

- PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _________ _ 

R.G __________ _ 

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

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



ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: ___________________ _ 
Endereço da Empresa: __________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: __________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 03 5/20 16 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO DE 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA 
FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, em conformidade com Memorial 
Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 00.000,00 (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx reais) 

LOTE No 01 

ITEM 

I 
2 
3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

li 

12 

13 

DESCRIÇÃO QUANT. V. Unit. 
Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta, estampado, 
puxadores plásticos cromados, fechadura papaiz com dispositivo que trava 
simultaneamente todas as gavetas e s~atas _jllásticas neveladoras. 02 
Máquina de costura overlock, semi-industrial_ichinesinha) com mesa e motor pequeno OI 
Maquina de costura domestica reta e zjg-za_g_(24_1)ontos) 02 
Armario de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 24, medindo 1,98 de altura 
x 120 de largura x 0,40 de profundidade, pintura eletrotástica na cor cinza, prateleiras 
internas, dobradiças altamente resistentes 02 
Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de armazenamento. Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 
Refrigerador + freezer 4 50 I, cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, O I gaveta ideal para legumes, porta ovos, 
para 12 ovos. 
Potência 135 W. 
Alimentação 110 Volts OI 
Tanquinho semi automático, 12 kg, desligamento automático, tira fiapo e com 5 
programas de lavagem classificaç_ão energ_ética classe A. OI 
Receptor de parabólica. 
Sistema Banda C Analógico, capacidade para até 60 canais, áudio fixo, teclas de 
mudança de canal e Liga/Desliga no Painel, controle Remoto Inteligente, permite 
program.ar um grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv, timer para 
desligar o receptor. OI 
Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. Refrigera, ventila e 
desumidifica, possui eficiência energética classe A, controle remoto com display de 
cristal liquido, além de filtro removível com anti-bactéria e anti-fungo e função Timer 
que permite programar em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar o aparelho. O 
compressor é rotativo, silencioso e, por ter alto desempenho é ideal para diversos 
ambientes. OI 
Ar Condicionado Split Hi-Wall30.000 BTUs Quente/Frio 220 volts, filtro 3M HAF, que 
captura partículas de pó, prevenindo a reprodução e proliferação de bactérias e 
proporcionando muito mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão ativado elimina 
odores e captura poeira, funoos, micróbios e bactérias, orevenindo reacões alérgicas. 01 
Câmera Digital Semiprofissional 16.1MP LCD 3.0" Preta Zoom Optico 42x e Cartão de 
Memória 8GB. OI 
Suporte para notebook, leve, fino e fácil de transportar compatibilidade com netbooks e 
notebooks de até 17" cooler silencioso de 14 em conexão usb. 01 

Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2,50&ara varão. 02 
Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas e 3 Portas, bacia em inox medindo 
1.60 Mts . OI 

TOTAL 

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

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

V TOTAL 

l 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após abertura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS: Conforme Edital 

O valor total da Proposta é de: R$------'---- ------------ -__) 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F - - - - ----
R.G ---- ------

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

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

-~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
upaço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: __________________ _ 
Endereço da Empresa: _________________ _ 
C.N.P.J da Empresa: _________________ _ 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 03 5/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão presencial n°035/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F ________ _ _ 

R.G - --- -------

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 
~~Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VI 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 0012016 

I 2. 
' .. l,.' 

'· 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, A 
EMPRESA --- ----------------, CUJO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO QUE ATENDE CRIANÇAS DE ZERO A 48 
MESES O VALOR DO CONTRATO É R$ ------ ----------------- --), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 

8666 DE21106/I993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoa jurídica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.000I-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
Identidade RG n° 4.414.003-9 SSP/PR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): ----------------- ----------- ,pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CGCIMF n° ----
-----------, com sede na Rua ------------------ , CEP. n°. -- ----- ----cidade - PR, neste ato representada pelo Sr ---
------------,portador da CIIRG no ------------- e inscrito no CPFIMF no --------------------

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório --------------, resolvem celebrar o seguinte 
CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e contratos administrativos, ao 
Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CilUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS. COM 
RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 

CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório ----------------, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.I - O(a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinacura do preseme 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo 
Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço por item para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item. é de RS: 
------ ----- - (---------), daqui por diante denominado " VALOR CONTRATUAL". 

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

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



4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado · · 
através de requerimento devidamente fundamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado {a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 

forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 

obj eto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até -----------, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 

do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
~'~--~ ----------------~~E~s~ta~d~o~d~o~P~a~ra~n~á~~---------------4{.~----/ 
=ro CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 \à:: - "ti, 

"Paço Municipal Martin Krupek" ~ 

6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e-, 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes 
de f orça maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação, 

6.3 - Na contagem dos prazos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, 

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útd 

CLAUSULA SETIMA - DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

11 .003.08.243.0483 J .036.4.4,90.52.48 - Assistência Social- Família Paranaense. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TE~TES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇAO 

8.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666/93 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3 - O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas. no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto, 

8.5 - A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRA TANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE.-
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato,
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir,-

8. 6 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização_ 

8.7 - Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE 

8.8 - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso, Correrão por 
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conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do material 
rejeitado. 

8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA- DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 -Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrêncw de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo fO do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relação 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acresctmos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1 o do Artigo 65 da Lei n° 866619 3. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção 11 do Capítulo IV da Lei N° 8.666193. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2- Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em 
suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e 
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- DA RESCISÃO 

I I.I.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso 
comunicar ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO( A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 
b) O cumprimento irregular pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 
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11.2 - A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de notjficaç-ã_o 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: • 

a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juizo da CONTRATANTE, 

prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado{a), será observado as seguintes 
condições: 

a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o( a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

I 1.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei N° 8.666193; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1- Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

, CUUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 25 % {vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

12.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

{fLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA- DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
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13.1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado(a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRATANTE desde já 
autorizada a suspender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua 
situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/m aterial/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLÁU'SULA DÉCIMA QUARTA - DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1 - A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 
f) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
g) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 

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

i) "prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 'k: 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. L 
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"prática obstrutiva ": destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou f azer declarações falsas aos 
representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegaçÕes de 
prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

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

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

CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA- DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu - P R, 00100/2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ 

CPF: ________ _ 

RG: _____ _ __ _ 

EMPRESA-------
CNP J N °. ------------------

FORNECEDOR(A) 

A~: ____________________ __ 

CPF: _________ _ 

RG: _ ___ ____ _ 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC. 

A empresa .. .. ..... .... .. ........... ................ ... ..... ..... ......... .... .. ..... ... ................... , inscrita no CNPJ n° 
..................... .... ............... .. .... ... ..... ..... ... ... .. , por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
............... ..... ............ ... ..... ......... ...... ... ....... ..... ......... ..... .... ....... , portador (a) da Carteira de 
Identidade no ................ ... .. .... ........... e do CPF n° .. ..... .... .... .. ............ .... ....... , DECLARA, para 
fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade 
Pregão Presencial n° 035/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de 
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir 
os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, 

sujeitando-se às penalidades legais. 

Local e Data 

Carimbo do CNPJ, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P.F _ ________ _ 

R.G ___________ _ 

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

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



À 

MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

ANEXO VIII 
CARTA CREDENCIAL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, (inserir o nome completo), carteira de identidade (inserir o numero e 

órgão emissor), na qualidade de responsável legal pela proponente (inserir nome da 

proponente), vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor (inserir o nome completo), 

carteira de identidade (inserir o numero e órgão emissor), é a pessoa designada por nós para 

acompanhar a sessão de abertura e recebimento da proposta de preços e documentação de 

habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, formular ofertas e lances de preços. e 

com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os 

atos que venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 
Obs.: Firma reconhecida do responsável legal 

C.P. F _________ _ 
R.G __________ _ 

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

DECLARAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016- PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa ... ........ ............. .... ...... ..... , inscrita no CNPJ no ............... .............. , por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) ............ ...... ... ... .... , portador da Carteira de 
identidade n° ............. ... e do CPF no ..... ..... ......... ......... , DECLARA para os devidos fins de 
direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de habilitação do 
processo administrativo de Pregão Presencial n° 035/2016- PMNC. 

Local e Data 

Carimbo do CNP J, Assinatura do representante legal da Empresa 

C.P. F _______ __ _ 

R.G _ _ _________ _ 

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

A VISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 055/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N" 035/2016 - PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA 
FAMILlA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 
conforme especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 22 de Novembro de 
2.016, na sala de reuniões do Pa.ço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão 
ser solicitados na PREFEITURA M1JNJC!PAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horário das 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-1281 ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 08 de Novembro de 2.01 6. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 
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Quarta-feira, 9 de novembro de 2016 
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I Nova Canta 
I 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA C ANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

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

AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LI CITATÓRIO n'055/2016 
PREGÃO, na forma Presencial 

N' 035/2016- PMNC 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA 
FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, 
confonne especificações em edital. 

ABERTURA: À partir das 09:00 (Nove) Horas do dia 22 de Novembro de 
2.016, 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 8:00 às 12:00 Hs e das 
13:00 às 17:00 Hs. 

Telefone/Fax: (44) 3527-12SI ou e-mail: licitação@novacantu.pr.gov.br 

Nova Cantu, Estado do Paranâ, 08 de Novembro de 2.01 6. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

I Nova Laranjeiras 

102260/2016 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N' 1612016-PMNL 

O M u nicípio de Nova Laranjeiras, Estado do Paraná, 
através da Comissão Permanente d e Licitação, torna 
publico a realização da licitação na moda l idade Tomada de 
Preços a ' 16/2016- PMNL, tipo menor preço, às 14:00 
horas, do dia 25 de novembro de 2016, na Prefeitura 
Municipal, sit uada à Rua Rio Grande do Sul, 2122 - Centro 
- Fone (42) 3637-1148, cujo objeto é a contratação de 
empresa em regime de empreitada por preço global e 
integral, para reconstrução de ponte em a l venaria com 
vigas padrão DER-PR, sobre o Rio Bananas, com vão de 
12 ,00 x 5,625 mts, ligando as comunidades de Rio Bananas 
c Rio Cascudo, interior do Municipio de Nova Laranjeiras. 
O edita1 c seus anexos poderão ser retirados na sede da 
Prefei tura Municipal, no endereço supracjtado, junto ao 
Departamento de Licitações ou através do E - mail: 
I i c itacao@no va Iara njei ras . o r. gov. br 
www . nova ta ran jeiras .pr. gov .br. 

Poderão participar to das as empresas cadastradas. 

Nova Laranjeiras- Pr, 08 de Novembro de 2016. 

VALDECJR ALVES DE MEDEIROS 
Presidente da Comissão de Licitação 

I Palmas i 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N" 16112016 

10242012016 

Modalidade de licitação: Concorrência p1 Obras e Serv. Engenharia N' 1712016 
O Município de Palmas, Estado do Paraná, toma público aos interessados que realizar6 
processo de licitaç5o, conforme especificações deste certame nas condições fixadas no 
Edital e seus anexos. 
DATA E HORÁRIO DA LICITAÇÃO: 14:15 do dio 09/1212016; 
MODALIDADE: Concorrência p/ Obras c Serv. Engenharia 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. 
OBJETO: Empreitada Global de Material c Mão de Obra para implantação de pavimen
tação asfahica e execução de recapeameoto asfâltico em CBUQ • Concrclo Betuminoso 
Usinado a Quente conforme documentos anexos ao processo. 
VALOR MÁXlMO ESTIMADO: RS 879.096,45 (Oitocentos e setenta c nove mil c 
noventa c seis reais e quarenta e cinco centavos). 
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 14:00 do dia 09/1212016; 
Local para informações, protocolo e obtenção do instrumento convocatório c seus anexos: 
Divisão de Licitações - Av. Clevelãndia, n.521 - centro- Palmas - PR telefone (046) 
3263-7000-Site: www.pmp.pr.gov.br. 
Palmas, 07/1112016. 
Vera Lúcia Ramela dos Santos de Andrade 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

102179/2016 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS- PR 
AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO N° 159/2016 
Mod~Jidade de licitação: Concorrência pf Obras e Serv. Engenharia N' 1.61201.6 
O Municipio de Palmas, Estado do Paraná, toma publico aos interessaclo'-'jílé. 
realizará processo de licitação, conforme especificações deste cename nas 
condições fixadas no Edital o seus anexos. sendo a licitação do tipo "MENOR 
PREÇO GLOBAL". 
DATA E HORÁRIO ABERTURA DA LICITAÇÃO: 09:15 do dia 09/1212016; 
ENDEREÇO: sala de reuniões da Prefeitura Municipal, Av. Clcvelândia. 521 -
Centro, Palmas -Paraná. 
MODALIDADE: Concorrência p/ Obras c Scrv. Engenharia 
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL 
OBJETO: Empreitada Global de Material e Mão de Obra para execução de Unidade 
Básica de Saude -Saúde da Mulher em atenção ao Programa de Requalilicação de 
Unidades Bàsicas de Saude (UBS)- Portaria n• 34012013 do Ministério da Saúde. 
conforme especificações anexas ao edital. 
VALOR MÁXIMO ESTIMADO: R$ 499.881,69 (Quatrocentos e noventa e nove 
mil oitocentos e oitenta e um reais e sessenta e nove centavos). 
DATA E HORÁRIO DO PROTOCOLO DOS ENVELOPES: 09:00 do dia 
09/1212016; 
Local para informações, protocolo e obtenção do instrumento convoca tório e seus 
anexos: Divisão de Licitações -Av. Clevelândia, n.521 -centro - Palmas - PR 
telefone (046) 3263-7000 - Sitc: www.pmp.pr.gov.br. 
Palmas, 0411112016. 
Vera Lucia Ramela dos Santos de Andrade 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

I Paranaguá 

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL 

102178/2016 

Municlpio de Paranaguá torna público que irá requerer ao Instituto 
Ambiental do Paraná, Autorização Ambiental, para movimentação 
de terra e terraplanagem, na área anexa ao Palácio São José, Rua 
Júlia da Costa, 322, Centro Histórico, para construção de prédio 
administrativo, neste Município. 

I Paranavaí 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ 
ESTADO DO PARANÁ 

102530/2016 

Rua: GetUlio Vargas, 900- Fone/Fax (044) 342 I -2323 

TOMADA PE PRECOS W 007/2016 
PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL- PTTS 

CONJUNTO RESIDENCIAL LUIZ LORENZETTI 
CONTRATO N• 0425045-26 I BANCO DO BRASIL 

AVISO DE LICIJACÃO 
O MUNICÍPIO DE PARANAVAÍ, Estado do Paraná, através do Procurador Geral 
do Município, Sr. ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES, no uso das 
atribuições delegadas através d<> Decreto Municipal n• 15.316/2014. toma publico 
para conhecimento dos interessados, que na forma da Lei Federal n• 8.666, de 
21 de Junho de 1993 e alterações posteriores, fará realizar :ls 14·30 horas do dja 
2Q de novembro de ~016 na sala de licitações da Diretoria de Compras, sita à 
Rua Getúlio Vargas, 900, centro, licitação na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos e condições fixados no 
edital e em seus anexos, objetivando a contratação de empresa de consultoria 
para execução de PROJETO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - PTTS, 
junto a 580 famílias beneficiadas pelo Programa Federal Minha Casa Minha 
Vida - Conjunto Residencial Luiz Lorenzetti, confom1e Projeto de Trabalho 
Tecnico Social aprovado junto ao Banco do Brasil, com prazo de execução de 
06 (seis) meses e valor máximo global de RS 522.000 00 lqujnhentos e vjnte e 
dois mjl reajs) com recursos provenientes da seguinte dotação orçamentária: 
08.002.16.482.0019.2.102. 33.90.35.00 - 1278 (CONTRATO DE REPASSE 
N" 0425045-26 f BANCO DO BRASIL). A documentação completa do edital 
correspondente estará disponível no endereço eletrônico: www.paranavai pr qov 
2!: em "Processos Licitatórios ... Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos 
na Diretoria de Compras da Prefeitura do Município de Paranavaí, Est:>do do 
Paraná, sita à Rua GetUlio Vargas, 900, Centro, ou através do c-mail: compras@ 
paranavai.pr.gov.br ou pelo telefone (44) 342J-23231Ramal 1304. Os Envelopes 
n• O I - Documentos de Habilitação c n• 02 - Propostas de Preços, deverão ser 
protocolados na Prefeitura do Município de Paranavai - Diretoria de Compras. 
até às 14·00 horas do dja 29 de novembro de 20!6 As en1presas não cadastradas 
deverão apresentar a documentação exigida para cadastramento até o terceiro di3 
anterior à data do recebimento dos envelopes. 
PAÇO MUNICIPAL DE PARANAVAI, ESTADO DO PARANÁ, EM 07 DE 
NOVEMBRO DE 2016. 

ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES 
Procurador Geral do Município 

101952/2016 
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DECLARAÇÃO DE ENQLADRAMENTO E:Vl REGIME DE TRIBUTAÇÃO 
DE MICRO EMPRESA Ol~ EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Declaro para todos os fins de direito. especificamente para pat1[c[pação de licitação na modalidade 
Pregão Presencial 11° 3 512016, instaurado por esk Município, que a empresa S. do Lago Silva 
Equipamentos para Escritório Eireli. CNPJ: 03.269.422/0001-55, se encontra sob o regime de :V1PEs. para 
efeito do disposto nas Leis Complementares nc123/2006 e 147/2014. 

Campo tv1ourão- PR. 22 de novembro de 20 :6 

ago Silva Equipame os para Escritório Eíreli 
Ivo da ilva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132.969-0.11 
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OMAQI 
• S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCNJÔRJO El~\ 

CNPJ: 03.269.422/0001 -55 INSC. EST.: 90~7096-91 , 
Av. Manoel Mendes de Camargo. 1071 - Centro - CEP: 87302:08ff<f. 
FONE/FAX: 44-3016-2030 - Campo Mourão- 0 aranà. -' ·- · 

DECLARL\.ÇAO DE QUE CllMPRE OS REQCISITOS DE HABILITAÇÃO 

A empresa S. do Lago Silva Equipamentos para Escritório Eircli, CNPJ: 03.269.4:22/000:-55 através 
de seu representante legal o Sr. Ivo da S[Jva. RCr: 3.015.77 1-0 SSPIPR, CPF: 414.132.969-04, OECLAH.A 
sob as penas da lei e para os iins do Edital de Pregão Presem;ial 11° 35/20' 6. que cumpre plenamente o::; 
requisitos de habilitação e entrega os envelopes contendo sua proposta e documentações habilitatórias 
exigidas no referido Edital. 

s 

Campo Mourão PR. 22 de novembro de 20 i6_ 

Silva Equipam;entos para Escritório Eireli 
Ivo d~ Silva 

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



PROCURAÇÃO 

Por este inStrumento particular de Procuração a Empresa A.C.S . de Almeida Comercio e 

Serviços Me1 com sede à Rua Mato Grosso 2187, centro, Campo Mourão, Paranà mscrita no 

CNPJ 20 .934.892/0001-05 neste at o representada por seu prop rietario; Sra . Andréia Cardeal 

Santana de Almeida portadora da RG: 6.388.275-5, SE5P-PR, e CPF: 023.073.499-52, nomeia e 

constitu i seu bastante procurador a Sr. Valdir ;t\fltunes Teixeira, RG : 4 029.158-0 SESP-PR CPF 

734.523.009-00, reside nte à rua Interventor Manoel Ribas, nº 1419, Apto 01, CEP 87303·180 

Cent~o . Carnpo Mourão, Pa(aná a quem confere amplos poderes para representar A.C S. DE 

ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS ME, perante <:15 Prefe1tura5 Municipais e orgãos municipais 

estaduais e federais no que se referir a Pregões presencias e online com poderes para ro1nar 

qua lquer decisão durante todas as fases da Licitação, inclus1ve apresentar proposta e 

declaração crle atend imento dos requisitos de habilitação em nome do outorgante fonl'lular 

'lterbalmen te novas propostas de preços nas etapas de lances) desistir expressamente da 

mtenção del inte·rpor recurso administrativo. manifestar-se imed1ata e motJVadamentl:! a 

1n tenção de interpor recurso administrat ivo ao f inal da sessão interpor recurso 

administratif,lo, assinar a Ata da sessão, assinar CGI1tratos em nome da proprietaria, prestar 

todos os esclarecimentos solicitados pelo pregoeiro enfim praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive asstnar contratos de Fornecimento 

e demais compromissos. 

A Presente procuração e v alida por prazo indeterminado, a partir desta data . 

Por ser verdade. fi rmo( amos) a presente declaração para que se produza os efeitos lega1s 

Campa Mot1rão, 28 de OutL1bro 2016 

\ 

I 

L ., 
-

"-" 
Andréia Cardeal San tana de Almeida 

RG: 6.388.275-S · CPF 023 .073.499-52 

tA.C.S. DE ALMEIDA CúMERCIO E SERVIÇOS ME) CNPJ 20.934 .892/0001-05 
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S•->r~!crl• !lo M!cr • Poqu~"o Empres-a d• Preoldóllcl> .:lo "~príbllco 
Stcr·:larla dó Racl nalll&erln e SI!T'Piil>eaçiio 
!Xp-.al,.,n,.atho dts g\ttrl) Emore.Garll\1.t lllt•graçãc.. 

1kll """!"b 0"'. ::JEN1 1HCIIC•O O ~EGrSTRC• DE E\1~SA 
I 

NOI.16 n:J EMPRESA~c"'"P'f-'0 "'"'' 8hrov.atur~•l 
ANDREIA CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

fJACJONALIDl,DE 

BRASILEIRA 

SEXO MDF 
F'IL>'O OE toarJ 

F.G1ME DE BEI\:S (oe '''"aoo. 
OMUNHAO PARC1,1\l 

JOSE CARDEAL SANTANA 

f'llASClOO -e: r.~ 'daJ) 11c .~a.scJ.,.Jent 1 

C111111977 

declara. sab as pena 
requer â Junta Come 
ATO 

080 
OESCJ!JÇÃO DO .t.,TQ 

INSCRICAO 

I A c.. S. DE ALMEIDA . C~MERCIO E SERVIÇOS 

.o;:,RAJb'.!RO '"" a",'"'\ I 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRI 

EVENTO DESCRIÇÃO DO E'IEWO 

f'VENTf"J DESCqiÇAO 00 EVE•tTO 

1 :.,VENIOA MA•IOEL M~DES DE CAMARGO 

r;~t'~EME"O - - ·---------,--.-7-"':;::C:::::-----,.,-:=:===..,.,.,--=------__,.:::; 

c..:..MPO MOURAO ~
' M JNIC1PIO 

;.LO? JO :'"">~Pt""'rA.7~ -::. ~""S--r:1:c.-\-:-l0::-::Fl:-::C:-::O-:::C""AP:-.IT""'A,-L (-pc-r .-&1,-er-,o-):.:.::.::;:.;:..::,..=,::;:.::..___,_ _ ___;.!:,_ __ _z____;::........:=------;:,:::.-=---=:.......:.- -=--::-=---
1 :)O JOO,OO RINTA MIL REAIS 

koiGO OE ATIVICAOE f>!;SC JÇ,\C Oú OElJETO 

1 icof'~t:.'~c~ F , coMt:Rclo vAREJISTA DE BRINQUEDos. JoGos ElETROt-.1o.1s ou NÃo PEÇAs E, AcEssóRios 

l 
..... ,.,,;:: . .::. sco 

1 PAR4 OS MESI'AOS INCLUSIVE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
4763601 COM RCIO VAREJISTA ELETRODOMÉSTICOS, 

• ._,.,.,.,.,_,"'"' COM RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. 
I 4753900 COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE 

4{51201 COM RCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 
476!003 COM. RCIO VAREJISTA PE ARTIGOS DE ARMARINHO 

4755qü2 
47ê36fl2 
.; 75.t7.0\ 
4756300 
;CONTINUA) 

COM RCIO VAREJISTA OE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
COM RClO VAR,EJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓRIOS 
COM. RCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA 
DO l'RABALHO 
(COI'j!Tit..JlJA NA PRÓXIMA PAGINA) 

D-<1 A d'i 1\<10.~ 0·\$ •.nv :)ADfS -NU~1f:P.•:l DE INSCRIÇAO 'li) Ct-;"'J 

20/0812014 

DEFERIDO. 

PUBLIQUEiSE E ARqu~-SE 
).../"'----- --r-=:_.:) 

1ane Ivete Cargoso 
RG: 1-857,527-P 



_...,-, 

S•çrttari• d1 Ml~rQ a Pequctna Empresa da Pre•ldinci~ da RtpubiJca 
Secrelltla de Raclqnalluçio e Slmpllflcaçlo 
Departamento d~ ~glotro Empruariale Jnlt11f11Ção 

. / .. 
REQUERIMENTO DE EMPRESARI0 · ' 

Nm.IE DO EMPR'.:S 11:0 (ooml\lleto sem abrev•a:uras) 
ANDREIA CARDEAL SAtJTANA DE ALMEIDA 

'-A.CI0'4AL.D~ I)E 

BRASILEIRA 

·ll""10 ~E p..,lj 

EGIME DE BEN5 ("' :••ao~ 

~OMUNHAO PARCIAL 

JOSE CARDEAL SANTANA 

NASCIDO EM ldDI3 de n.>O(:•'TitntQ) 
(}1 /1111977 

)CWIC IA)O 'IA (l.CGRAOOU O ruo, av, etc r 

RUA TEODORO METCHKO 

COMPLéi.IENT') 

I.IUNIC•PoC 

CAMPO MOURAO 

Nf"\'AE EMPRESARIAL 

A. C S DE AlMEIDA · OOMERC10 E SERVIÇOS 

LOGRilê!OURO (rua. av. tV' 1 

AVENIDA MANOEL ME~DES DE CAMARGO 

COIA?cE!.tE '<TO 

CO:JtGO DE !•Ttiii::.AOE OESC I O 00 OB.E.TC 

81\IRRCII OISTRtTO 

JARDIM COPACABANA 

E-onCMICA COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORHVOS 
oC'IliE r'"'" COM RCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 

AI •·diiCh V•"~ 

~763601 COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA CORTINAS E PERCIANAS 
COM RCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
COM RCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

1ú4~ 

4789(}07 
4744001 
~75-1702 

4755503 
4781-100 
4642702 
1822999 

(CONTINUA) 

COM RCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROHE 
TRÓ IGOS PARA USO DDrv1tSTICO. EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 
REP RAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFER1COS 
SER IÇOS bE ACABAME;NTOS GRÁFICOS, E;XCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFtc;;AçAG 
COM R CIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE IN~TRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 
COM R CIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, >.AESA E BANHO 
\CO TI NUA NA PRÓXIMA PÁGINA) 

NLJMEHO DE INSCRICAU tiO CNPJ 

MÓDULO INTEGR)I\OOR: PR1201400188075 11111111111111111111111111111111111111111~ 



-~ecretarfa dA Mteto • PeqU••'• Empres• de PtesldanCJI d1 RcpubfJc.:. 
Secretaria do Raqlonalluçlo e Slmpllflcaçao 
Deputomento de ,Reglsrro Empruorlat eln!egraçáo 

IC+)= é:JO EMPRESARIO (<Omj>lo.lo tt'm abre'118'urosl 
ANDREIA CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

NACIONAL10~)E 

BRASILEIRA 

. OOMI<.ILIA::'C '-~ tLOORA 

REGit.IE DE SENS I !o<! V!Sa<lt.! 

COMUNHAO PARCIAL 

ICE'ITIDAOE ''",..""'' 
63862755 

RUA TEODORO METOHKO 

CCMPLEM~NTO 

~IL"!IClPlC 

c ... MPO l,iOURAO 

~' . I 

declara , sob as penas da lei, nao estar 1mpedido de exercer atlvJoade empresána. que não possut outro registro de empresàrJ~. !;. 

requer a Junta Com rcial do Estado do Parana: 
A TI) 

080 
DESCI'liÇÁO 00 AT 

INSCRICAO 

EVEN-o OESC'liÇAO 00 Eltf1t• TO 

"JOME E"'i'RESARIAl 

A C . S. DE ALMEIDA· toM~RCIO E SERVIÇOS 

\'ALCR 00 C.~""TAL -lU 

30.000,00 
VALOR DO CAP11A- ipore.,onto\ 

TRINTA MIL REAIS 

EVEN~•) OESCRIÇ~O CO E'.'Et,-0 

E~~O'JCIAIC~ CO tRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COL:CHOARIA 
COOtGO )E ~T YIDADE DES[:ICAO 00 OBJETO 

•CNAE "•~c•l) CO ÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRiTORIO ... •·,.;.;;;;601 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS 
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 

'""H·~·lG;Ó~1 ALUf3UEL DE APARELHOS ELETROElETRCNICOS 

7721700 
7729202 
4741500 
4759801 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

j../ ·---~) 

Ja~~~~~!~s~:.~~pso 
-'-'--
l-'2 {o~ 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201400188075 



.r 

Secrotir1J da M1;.rq e Pt.quena E.mpr•s~ d.l Prn.ld•rtcla da Republic.a 
Secr.tar a de Raci~nahuçáo e Slmpllf,c•çio 
Doport.>mento d• oglstro Empro~rlale lntogr•çlo 

REQUERIMENTO DE EMPRES~-0 
0 R~GISTRO OE EI.IPRESA 

~lf'j.'~ ::0 E .iPR~SARIO l~rJ--.:;. hl ~ .. 'l' f~HE'11.t'tl""8s 

AN9:;:EIA CARDEAL SA TANA DE ALMEIDA 

1 de ;,ara, so!~ as pena$ da lei. náo estar impedtdo de exercer ativtdade empresária 
t"equer a Junta Come ctal do Estado do Parana. 
'\j! 

~01·.<t: l:ó\IPR~S"-RIAL 

A. C, S. DE ALMEIDA - cjoMt:RCIO E SERVIÇOS · ME 

l ')t,;Ri F"'\JliH(. ~~~)a :1, e'. ~ ' 

RuA ;.1A To GRossc 

I A .. OR D:l C.AI''l~L (p<>rtt1111$M 

t'iRINTA MIL REAIS 

'-l•Ll•C:'- tlr .•li'"I)ACE DE&C iÇAO ,)O OB.ElO 

~lA f:. •-~I) PAR OS MESMOS INCLUSIVE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS I 
•;.; ··'~:;'~c• ~ . Col· RCIO VAREJISTA OE BRINQUEDOS, JOGOS ELETRÓNICOS OU NÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS, 

.,, ·~76::>6o1 CO~ ERCIO VAREJISTA ELETRODOMESTICOS. 

.ft5390C• 
4751:(0' 
476 ()Q~ 

•1"!55502 
·P63602 
~754701 
~75630( 

tCONTII LIA 

corvi~RCIO 'vAREJISTA ESPECLALIZADO DE EQLIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMA TICA 
COM~RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE 
COidERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE. UMPEiA E CONSERVAÇÃO DOM ICiliAR 
COI~ RCIO vAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
CO ERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E !="ERRAMENTAS 
CO ÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E ACESSÓR IOS 
em. ERCIO ATA.CADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL! E DE SEGURANÇA 
DO RABALHO 
CONTINUA !\IA PRÓXI'-.1A F'.I.GINA) 

C•EFC:RIDO. 
IPJBLIQI_;E·SE E ARQUIVE-SE 

1--V'"_;:.:;..) 
' Jane Ivete gardoso 
I -~G: 1;857.5 7.PR 

L . , Jt/f' 
( 

MÓDUlO INTEGRjADOR: PR 1201500306797 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJft 
vz~ 



5ocret•rlt da Mlcr~o Pequena empr.,.a do Pr.,oldtnd• da Rop\lbll< 
Sl'çr,torlo de R~ ti noliuç3o ~ Slmpllllceçto 
Departamento de R gl.,ro Empreurlol e lnttgroçeo 

') PEGlSTRO DE. E\tPRESA. NI~E o• SEDE 

Nl.l.l~ E'.lf''\ES~RI.-\l 

A. C 5. DE AlMEIDA - cpMERCIO E SERVIÇOS - ME 

l ( : .. .;;..;.()'".li tf:ir t'\o'"' d·. e:-:-) 

Rt..~"' .t.ÇO GROSSO 

~~ f)J. '"'Lc. \1EN r( , 

~•JJ_.I.I ú1 

CAI'v1PO MOURAO 

3:i Q(IJ oc 
•;uQ,..,O Jf; A1 j\11JAI)!;: OESCft ÇÃO OQ OBJcTO 

~cb>lo•ttCA COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
c~;,E F'sc..!• COM RCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

ESTADO CiYll 

CASADO 

COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA. CORTINAS E PERCIANAS 
COM RCIO VAREJISTA DE TINTAS E M.A.TERIAIS PARA PINTURA 

4789007 
~.-4~001 

475.: 70L 
'1 755503 
47&1400 
4õ42702 
1822999 

,(.OhTINUA) 

COM RCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITQRIO 
COM RCIO VAREJISTA ESPECII\LIZADO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA AFARELHOS ELETR(1ELE 
TRÓNICOS PARA USO DOMESTICO. EXCETO INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO 
REP~AÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 
SER QOS DE ACABAMENTOS GRÁFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASIJFICAÇÃO 
COM RCIO VAREJIS. TA ESPE. CIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 
COM RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAt.1A. MESA E BANHO 
(CO TINUA NA PROXIMA PAGINAI 

MO!)ULO INTEGRADOR PR1201500306797 



s~.:.r6t;Jtlit OI ~l(..(i. Peauena Empre5e Ôol Pr••·dêl!CID dlt R•public~ 
Sfcretarla de Reei nall>açao & Slmpllflcaçao 
Oop•l1.0mefltO do egl•tro Empresorlol• lnt•groç~o 

REQUERIMENTO DE EMRRESÁRI~f· 
~ t . ._:MEH~ .:t IDE'ITJt:tC~Ç.,A.O 
4. 1.J766085-~ 

~O~ .· t: C"J ~·.~P'RESA~IO (GOnl lo ~m b!iftJUitl)!~~l 
!,'f'JREIA CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

':0 •. _;o ::>t; .~l iVi.:l'<OE OESC IÇAO 00 OBJETO 
.· :.· ,,..,. :• C0~1. RCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 

~ ; . <f: Ç• 'o(.>lj I COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 

~ 72 ;.;'00 

7729202 
'1?4l500 
<l7~9BO I 

COI.i:RCIO VAREJISTA DE LivROS 
ALU UEL DE EQUIPAMENTOS RECRE.A,TI~OS E ESPORTIVOS 
AllJ UEL DE APARELHOS ELETROELETRONICOS 

u 

-~ ' \ ··:..· >" · 
"'" ... . 



EMPRESÀRIO 

20.934.89210001-05 

Data de Arquivamento 
I do Ato de msc rição 

22108/2014 
I -

Endere~

1 
Completo (logradouro N" e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

RUAM TO GROSSO, 2187 ·LOJA 01 , CENTR~ CAMPO MOURÃO,_PR, 87.~3-160 

Objeto 

COMER 10 VAREJISTA DE BRINQUEDOS, JOGOS ELETRÔNICOS OU NÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS, 
PARA O MESMOS INCLUSIVE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS 
COMER 10 VAREJISTA ELETRODOMESTICOS, 
COMER 10 VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 
COMÊR 10 VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E MATERIAL DE EXPEDIENTE 
COMER 10 ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOMICILIAR 
COMER 10 VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO 
COMÊR 10 VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS 
COMÊR 10 VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUÀRIO E ACESSORIOS 
COMER 10 ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA 

COMER 10 VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS 
COMÉR 10 VAREJISTA DE MOVEIS 

DO TR~ ALHO 

COMÉR 10 VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERCIANAS 
COMER 10 VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
COMER 10 VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
COMÉRCrO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETROELE 
TRÓNIC~S PARA USO DOMÉSTICO, EXCETO INFORMÀTICA E COMUNICAÇÃO 
REPAR ÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS 
SERVIÇ S DE ACABAMENTOS GRÀFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFIÇAÇAO 
COMER 10 VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS 
COMER 10 VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO 
COMER<;:IO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA 
COMÉRd:IO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORJO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS 
ALUGU L DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS 
ALUGU L DE APARELHOS ELETROELETRÓNICO~ 

30.000.00 

MIL REAIS) 

Último A quivamento 

D la: 2310112015 

o : ALTERAÇÃO 

Número: 20150667027 

Microempresa ou 
Em presa d~ Pequeno Portn. 

(Lei n~ 12312006) 

Microempresa 

)· AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

Empresa rio 
CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

63882755,SSP/PR 

Casado 

lllll~lil l ll llllllMII\11\IIIIIIll\ll 
LIBERTAO ao.r--=---cA_R_T-;Ó-R-IO_AZ_E-VE::-D-IQ-_BB-ASS-IT-00-SS -1.-0F- IC- IO_O_E RE-GIS_TR_O_C_,l'YILL 0- A-S P-ES-s-,o•:-s .:...:~4-T\IR_A_''_ ...:. 

SECRETARIA ., ,._l~tv f"''ca. ,..~ Hd-aa •• ~.;~,a.J,=~~~!J:~T~-~.c:~ ~!~JF~G 87f~ . 
- • • Autenticãéão Diãital 

De ICOI'do com 01 anigos 1•. 3' • .,.lne. v r • .c1 e 52 daleiY'eOttal e 93511994 • An.li 1ne. XII 
da Lei Estac~uat a.n 112008 autentiCO 1 presente lmaQem dlg1taltz.ad1, reproct~JÇ6o fiel 

do documento apresencado t conferido neste ato. O refer1do 6\lerdadt. Dou 18 ' ! 

Cód. Autentica ão: 55952810161050100704-1; Data: 28/10/201610:50:11 
/L~ Selo Oigotal de Fi~~~~b~af~t~r.fooA'tg'W~I3Cjf'ED63135-WIOE: 

e.o. ~ .. ,.,. cavat~onfira os dados do ato em: https':)TseiOdlgital.tjpb.jus.br 

nw~ ~ 



44-3017-1315 

OECL:ARA<;ÃO IDE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORifE 



OFFICE MAGAZINE 
~ Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos 1 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO VIII 

CARTA CREDENCIAL 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

O abaixo assinado, Andréia Cardeal Santana de Almeida, carteira de identidade 6.388.275-5, na 

qualidade de responsável legal pela proponente A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, 

vem, pela presente, informar a V. sas que o senhor Valdir Antunes Teixeira, carteira de identidade 

4.029.158-0, é a pessoa designada por nós para acompanhar a sessão de abertura e recebimento da proposta 

de preços e documentação de habilitação e, para assinar as atas e demais documentos, formular ofertas e 

lances de preços, e com poderes para renunciar prazos recursais a que se referir a este Pregão, e praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da empresa proponente. 

Outrossim, declaro-me ciente de que responderei em juízo ou fora dele, se for o caso, por todos os atos que 

venha a ser praticados pelo representante ora designado. 

Atenciosamente, 

Nova Canto 22 de Novembro de 2016. 

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388.275-5 
A.C. S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME 
CNPJ 20.934.892/0001-05 
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OFFICE MAGAZINE 
Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO IX 

DECLARAÇÃO 

À PREFEITURA MUNIClPAL DE NOVA CANTU - PR 

Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa A.C. S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNP J n° 
20.934.892/0001 -05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Andréia Cardeal Santana de 
Almeida, portador (a) da Carteira de Identidade no 6.388.275-5 e do CPF n° 023.073.499-52, DECLARA 
para os devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos de 
habilitação do processo administrativo de Pregão Presencial n° 035/2016- PMNC. 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388 .275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001-05 



OFFICE MAGAZINE 
Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC. 

A empresa A.C.S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME, inscrita no CNPJ no 
20.934.892/0001-05, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Andréia Cardeal Santana de 
Almeida, portador (a) da Cruieira de Identidade n° 6.388.275-5 e do CPF n° 023.073.499-52, DECLARA, 
para fins os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade Pregão 
Presencial no 03 5/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e empresa de pequeno porte, conforme 
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 
123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações, sujeitando-se 

às penalidades legais. 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388.275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001 -05 
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-- .:;u ta Optante:õ 

Data da consulta: 27/10/2016 
I!) Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 20.934.892/0001-05 
Nome Empresarial : A. C. S. DE A.uMEIDA- COMEU( 

(~) Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Ortante pelo "iimples 'J, 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMl·.l 

L>J Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: . ' 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: f ào Exi:stcr 
l.tl Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Exi.'tem 

1!.1 Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

11.1 Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

/ 

I 

tVICOS - ME 

c 22/08/2014 
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P ROCURAÇÃO 

I 

I , 
I 

il: 
r 
I 

P OR ESTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROCURAÇÃO A EMPRESA M. K. SCHITICOSKI ~,~ 
M E, COM SEDE NA RU A C OLMEIA, 237 - JARDIM A LVORADA - CAMPO MOURÃO- PR, 

INSCRITA NO CNPJ SOB N" 03.426.221/0001 -14 E NA INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB N<1 I 
90.337 .353-99 REPRESENTADA NESTE ATO POR SEU PROPRIETÁRIO O SR. (A) MAURIUO I,~ 

KRAMER SCHITICOSKI, PORTADOR DA CÉDULA DE IDENTIDAD E W 4.452.334-5/SE SP-PR E! 
INSCRITO NO CPF SOB N" 628 .678. 309-15 , RESIDENTE E DOMICILIADO EM CAMPO MOURÃO~~ 
·- PR, NOMEI.t\ E CONSTITUI SEU BASTANTE PROCURADOR O (A) SR. (A) AMARILDO KRAMER; 

PORTADOR DA CEDULA DE IDENTIDADE N° RG N.0 6 .122.564-1/S ESP-PR , INSCRITO Nd · 
CPF SOB N" 8 83.475.759-91 RESIDENTE E DOMICILIADO EM CAMPO MOURÃO - PR, .Ail

1 

QUEM CONFEHE AMPLOS PODERES PARA TOMAR QUALQUER DECISÃO, PERAN.I E ORGÃOS' 

PUBLICOS E INSTITUIÇOES PRIVADAS ESTANDO INCLUSO PREFEITURAS DO MUNICÍPIO DAI1 

C OMCAM E REGIOES DO E STADO DO P ARANÁ, ASSIM COMO PREFEITURA MUNICIPAL DE . 

CAMPO MOURÃO - PR E OUTROS ORGÃOS COMO CÃMARA MUNICIPAL CISCOMC/-\M , i 
POLICIA MILITAR F UNDACAM E OUTROS NO OUE SE REFERIR A PrWCFSSOS LiC IT/\TORIOS 1:; 

PREGOES QUE SE SUCFOEM ATE ANO VIGENTE DE 2017 . COM PODERES PARA TOMAf~ 

OLJALQUER DECISÃO DURAN 1 
[ TODAS AS FASES (.)A LIC TAÇÃO INCLUSIVE API~ESL:NTAR, 

PROPOSTA$ DE PREÇOS t: DL-Cl.ARAÇ0ES DE ATENDIMENTO AOS RFQUISITOS lJE!: 

H ABILITAÇÃO EM NOME DO OUTORGANTE FORMULAR VERBALMENTE NOVAS Pf~OPOSTAS ut;!' 
P~EÇOS NA(S) ETAPAS, OESIST!R EXPRESSAMENTE DE INTENÇÃO DE INTERPOR RECUI~SOS 
Ab'MINISTRATIVOS, MAN IFESTANDO-SE IMEDIATAMENTE E MOMENTANEAMENTE A INTENÇÃdl 

AO FINAL O~ SESSÃO. / 

A PRESENTE PROCURAÇÃO É VALIDA ATE o DIM1/12/2017. I' I .. 
A$SINAR A ATA DE SESSÃO PRESTAR TO S OS SCLARECIMENT05 SOLICITADOS PELO(A): 

, ENFIM 'PRATICAR TODOS OS DEMAIS A OS P TINENTES AO CERTAME EM NOME DOI1 

:, ·-:0JToR?A.NTE, INCLUSIVE ASSINAR CONTR TO D FORNECIMENTO E DEMAIS COMPROMISSOS. 

' .,.: ~v;(-'::)·- ... _ . 
., .. .Vo" 

~ ' 1 •. ;·.· 

l'n~:', .;.... ·;· ~ 
"'"-~'~~r 

.,! 
I 

/· ,, 

1: 

:I: 
' I : 

' : 

·J 

I 

'I ., 
:I 
' !. 
! ' 

I' 
: 1: 

': l 



•

• · - ~,;i.',:stério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

Ser-ataria de Comércio e Serviços 

• Departamento Naclr.nal de Registro do Comérr'.o 
REQUERIMENTO DE EMPRE:SÃ~~ 

/ ·. Folhas 1/ 2 1 
~ . . .. -I· .. ; • . : .~·~ • ... ,.,...r.- ·· ..... . ;,.\ .• i ~~ · r.l"7Jf1~ • J-v.-. ' , . ' . . 

NUMERO DE IOI!ImFICAÇAO 00 REGISTRO DE EMPRESA . NIIIE OA SEDE NIRE 0A FiliAL (pmnchOt oomanlt MIIO .. rttonll o nUOI) \ __ ~· 1,: 41105028146 )()()()(}()()() 
, .. 

I Ir. 
- · I•·• ~; " .... ~"~ uv comp • o, ••m IDrtv a uraa 

-_ .. :'''-:._ ~.;./-MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI - . ~ - - w 1·-- - -
NACIOIIALIDADE ESTADO CIVIL . . . - . . .. 

BRASILEIRA CASADO 
. - . . -- . -

SEXO 

1 AEcõ~Eü~'HÃü .. F>A.RciAL M~ FO 
FILHO DE ()I) tmlo) 

.. 
SILVI SCHITICOSKI 1 ROSELMIRA KRAMER ,::.: 

I• 
NASCIDO EM (clall dt nnclmtnlo) I IDENTIDADE tnwmeoo) IOrg;~;•~or r F 

rPFtnComooo) 

I ~~ 30/08/1966 4.452.334-5 PR 628.678.309-15 
EMANCIPADO POR tforma dt amanctpaçlo. aomtnle no cno dt menor) 

xxxxxxxxxxxxx .. 
OOMICIUAOO NA !LOGRADOURO· rua, av, IIC) I NUMERO 

RUA COLMEIA 237 
~ ~~; COMPLEMENTO I BAIRAOIDISTRITO 

rEP 
I COOIGO 00 loiUNICIPI.o (UI4 do 

xxxxxxxxxxxxx JARDIM ALVORADA 87.308-310 
lunll CofllfldaO ' . 

5914 
' 

I 
MUNICIPIO UF 

CAMPO MOURÃO I PR 
, declara, sob as penas da lei, não estar Impedido de exercer atividade emrresárla, que não possui 

outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARAN -
CÓDIGO DO •To DESCAlÇAO DO ATO CÓOIGO 00 EVENTO DESCRIÇJ:O DO EVENTO 

002 
ALTERAÇÃO 

022 
ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

CÓOIOO DO EVENTO DESCAlÇAO DO EVENTO C00100 DO EVENTO OUCAIÇAO DO EVENTO 

11 

xxxxxxxxxxxxx XXXlOOOOOOOOCX 
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 

NOME EMPRESARIAL 

M. K. SCHITICOSKI - ME -
I LOGRADOURO (rua,tv, ttc} TNUMERO 

RUA COLMEIA 237 

li 
I 

COMPlEMENTO I BAIRRO/DISTRITO 

r~· ~~~J~ Comercial) 
I; xxxxxxxxxxxxx JARDIM ALVORADA 87.308-310 4 

MUNICIPIO UF PAIS I I CORREIO ELETRONICO (E-MAIL) 

CAMPO MOURÃO I PR I BRASIL xxxxxxxxxxxxx 

I I VALOR DO CAPilAL. R' I VALOR 00 CAPITAL -(por ulonaoJ 

20.000,00 VINTE MIL REAIS 
' 
I COOIOO DE ATIVIDADE DESCRIÇAO DO OBJETO 

ECON0MICA 
tcnll) (47.55-5/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS, (47.61-0/01) COMERCIO VAREJISTA 

AtMdade Principal DE LIVROS, (47.81-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, (47.63-6/01 I~; 
4755502 ) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUeDOS E ARTIGOS RECRATIVOS, (47.61-0/03) COMERCIO 11 

AtJvldadt aecundltte 
VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, (47.51-2/01) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMEN ,,,· 

·- . 4761001 TOS EQUlPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, (47.59-8/99) COMERCIO VAREJISTA 

4781400 
DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, (47.63-6/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO 
ESPORTIVOS, (47.89-0/05) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRI 

4763601 OS (47.89-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE BJUTERIAS E ARTESANATOS, (47.89-0/99) COM 

4761003 ERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (47.55-5/01 

4751201 
) COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, (47.55-5/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.xxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

4759899 
~ 

OAT .. DE INICIO OU ATIVID .. DES NUMERO DE INSCRIÇAO NO CNPJ ~:':::~:::6CRIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA UF UF USO Do'< JUNTA .COM~I'ICIAI,. 

30/09/1999 03426221000114 xxxxxxxxxxxxx lxx ~~:=~~D t-alm 

/1 GO','ERNAIIE/((AL .. ~- 3-n.lo 
' ih~Ak D7fiihE;~;sç7);~: ;~;n~ni~(Jt~go~nlo) li 

~ 

DATA DA ASSINATURA !"SSINATUi1~\A' /) 29/0812013 

PARA 'USO EXCLU.SIVO .DA ~1: !=O#CIAL. 
. ,-.):·, -:. 11 -rz;,E~; , .. .... <~~ '.}1. ;·,~~t' .Y . . ·• :n,;,.i. _ w, _..., y 

DEFERIDO. AUf€NTICAÇÃO 
/ 

·f\Y- 1\.J I~ PUBLIQUE~ -SE 
. ·• CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS • oFJc·oue REG<~T{eo CIVIL DAS PessoAs NATURAIS :.• 

Jane lvete Cardoso 
~ ,... ..~.~ E TA.BEUONAlO E NOTAS- Cõd•go CNJ 06.870-0 :- .. ~ 

J,,j'uolit - b~·bllo);tul.. 1t~ ~- !Jr11 11" E'":~dc~·k.ot~l~ti · Ci:'~~-XHS,..,..-mott«'(.,,ltõ.•.;.~llf ·k ;SJl.t·-"ll -flt,,';Jt1i.IH41: ·t 
~ 

. Autentica~ão" Di$,ital - r
1 

RG: US1.ia7 PA 
1111111 

Dt1:oroo c:<om os anigos 1°. J•o 7• tnc: , V'8", 4 • 52 da L-.: .e~ra/ B 93!/l S$4 ·~ e 11'\c Xll :i".. 
Oll~--Esta<lf3l a 721/2(l08 'lt.l\tn~co • prest nlt image.m élg taU.ada . ttprodu o fiet -1 .. 

i" do doC\Imento aptt-Sent8do e conftrldo nett~ ato O reltndo t vercted• Dou tt ~ 

?Lt/0?/.L3 Cód. Autenticacão: 62501606161716250062-1; Data: 16/06/2016 17:16:24 
~ S elo Dig ital de F1scallza~o Tipo Nonnal Ct ADN35277-4)(NZ: ;\J 

Valor o ta l do R 3 8 .. 

~ .< ~ .. :~. Confira o s dados do a t o e1>1=:1?selodigi tat.t~ ~~' 
Bel v t 1an~ ca ... alca,.t< / , ~. 

' ~ 
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,\11inlstério do Desenvoi~lmento. indústria e Comércio Exterior 

~ s
0

ecr:;rtt2ria oe Comércio e Serviços REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
~ epa am~nto Naclc;'laJ de Registro do Comérr'o .. 
• GNIN~~ER~O~D~ET!IO~E~~~~F~IC~AÇ~A•OÕDoõRiRE~G~~~TR~O~D~E~E~~R~ES~A~-~NI~REEtD~A~~~D~E~~~-~- ----nN~IR~E~O~AToFIÜUAMl~IP~~=•n~ch.ho~r1~o~m~on~~~ .. ~.~,.~A~~~~=nt~.~.n~~~~~~-~· ------~:~~~--~.Y;~~·~ 

41105028146 xxxxxxxxxxxxx 
rt\.•Mt; uv comp tto, sem IOrtvl.llu.ra•J 

MAURIUO KRAMER SCHITICOSKI 
NACIONALIDADE ESTADO CIVIL 

BRASILEIRA CASADO 

FilHO DE (.e_ol) 

SILVIu SCHITICOSKI 
(mil) 

I ROSELMIRA KRAMER 

!IDENTIDADE (nUmero) 

4.452.334-5 
NASCIDO EM (dali dt nuçlmtnlo) 

3010811966 
EMANCIPADO POR (lonN dt t~Unclptç:lo ·IOtntnlt no tato de mtnoe) 

xxxxxxxxxxxxx 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO~ rut, ev, e1c) 

RUA COLMEIA 
fEP 

1 87.308-310 

COMPLEMENTO 

I BAIRRO/DISTRITO 

JARDIM ALVORADA xxxxxxxxxxxxx 
MUNICIPIO 

CAMPO MOURÃO 
declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

fPF(nUmero t 

I 628.678.309-15 

!NUMERO 

237 

l
COOIGO DO loiUNICIPIO (Uso do 
junl& C<>mtrtla~ 5914 .':" 

UF 

I PR 

DESCRIÇAO DO EVENTO 
ALTERAÇÃO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

CÓDIGO 00 ATO DESCRIÇÂO DO ATO CÓOIGOOO EVENTO 
ALTERAÇÃO 

002 022 
CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 

DESCRIÇÃO 00 EVENTO 
)()()()()()()() 

M. K. SCHITICOSKI - ME 

L OGRA.OOUAO (rua,•v. *") 

RUA COLMEIA 
COMPLEMENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
MUNICIPIO 

CAMPO MOURÃO 
VALOR DO CAPITAL· RI 

20.000,00 
CODIGO OE ATIVIDADE 
ECONÔMICA 

DESCRIÇAO DO OBJETO 

I
SAIRROIOIS TAITO 

JARDIM ALVORADA 
UF PAIS 

CÓDIGO DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx 
DESCRIÇAO 00 EVENTO 

)()()()()()QOO()()()( 

fEP 
187.308-310 

I PR I BRASIL !CORREI() ELETRONICO !E·MAIL) 

xxxxxxxxxxxxx 

1NUMERO 

237 

te nu} 

Atividade Principal 

CAMA MESA E BANHO, (47.63-6/03) COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS PEÇAS E ACESSO 
RIOS, (47.63-6/04) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, (47.89-0/07) 

4755502 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO. (47.72-5/00) COMERCIO VAREJ ' 

Atividade secundtrLa 

4763602 
4789005 
xxxxxxx 
X XXX XXX 

xxxxxxx 
xxxxxxx 

ISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL. (47.44-0/99 COMERCIO VAREJ 
ISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, (47.44-0101) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS 
E FERRAMENTAS; (46.42-7102) COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US 

O PROFISSIONAL, (47.53-9/00) COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO, {47.54-7/01 
) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, (47.59-8/01) COMERCIO VAREJISTA DE TAPEÇARIA, ( 
47.41-5/00) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA, (47.29-6/99) COMERCIO 
VAREJ ISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, (47.73-3100) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
MEDICOS, (47.51-2/02) RECARGA DE CARTUCHOS, (47.89-0106) COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL OE OUTRA UF 
NIRE ANTERIOR 

UF USO DA JUNTA COMERCIAl. 

DEPENDENTE DE 
3010911999 03426221000114 

~ 

DATA DA ASSINATURA IASS INAT~~~~PR~ARIO 
2910812013 m (; , ,., 

PARJ\i .USO EXCLUSIVO DA .n:lfTA cjMERCIAL .. 

xxxxxxxxxxxxx 

' 

! XX 
IIUTORIZAÇ/,o D 1·slm 
GO\IERWJ,IENT/.1. 3-nAo 

DEFERIDO. J.,.;-;'" ... r~o::::..o.~·~.,.~·,.~4~":2:;;;~,...~-====-;;--rv:;r;õif:wJ"A------ ·· ~ ... :"' - ~ 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 4-"'1 - - -' I 
CERTIFICO O REGISTRO. E • • • CARTORIO AZEVEDOJ!,~ ,. o;1c1o oe ~ec•smo CIVIL DAS PESSOAS •ATU!'!AIS , •t 

PUBLIQUE- E E ARQUIVE-SE t AGENCIA REGIONAL or; ,.Auon ~nmun_ '""a t•r<lll•n r ..... ...1.,~., 

C • 3517 · · - . ,. . ETAilWDNATOOENOTAS - C6d'!!o CNJ06.870.C '-'1 
Jane (Vete af SO \ I~ a SOB NUMERO: 2 01 . ,, ""'""'''""""'""· '"'· ~· .. " !<,., .. ,..,~,., ; . w:!'""''"':"'~'"'''"'"'"'""· " ~•~'-"" · '''·"''!"'"" ~.: 

. 
~ 1-t: Protocolo: 131517235-7, Autenttcacao Dtattal • · RG•1.857.527.PR -" ,

41 1 OS02814 6 Doacorooeomota rugoat'. 3'e7'lne.VB'.•1•S2diLoo'redtrel 89351199<tAI).B inc XII ;·:) 
1 :;~·: Empresa. da Lei EsttduaJ &72112008 autentiCo a pres~le lmaQ~tm dig1tallzad•. 1eproCJuçto !fel ? ·~f 

, W;"! H. K. scHirriCOSKI - ME Cód. Autenti~~~;;;;;~~~~;~;;;<;,~~~~;;~~~~~;;t:;•~,~·~;;01617:16:~ 24j O 'í/1.3 ac;< 

L----=====/=-===-_,; ~-~-.j.'l··' l ~·. _,. .1 ~ ~ , r~ Selo Digital de F•t~~~~~~~~go~~~C-j8ADN35278-7F9B; ~ :1 
, . .• .. . ,., ::-:. . ' ~.l! Confira os dados do ato ~~'Ps':/iselodigita l.tjpb.jus.br : ·!

1 
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CNPJ: 03.426. 22110001-14 JNSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237 - Jardim. Alvorada - Fone/Fax (44) 3016 3726e Celular 9988-5761 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016 - PMNC. 

A empresa:Mk Schiticoski - Me, inscrita no CNPJ no 03.426.221/0001-14., por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Mk Schiticoski - Me., portador (a) da 
Carteira de Identidade no 4,4452334-5 e do CPF n° 628.678.309-15, DECLARA, para fins 
os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão Presencial n° 035/2016- PMR, que se enquadra como microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, 
podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 

As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das 

informações, sujeitando-se às penalidades legais. 

Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 

M. K. Scbiticos~ ME -,03.426.221/0001-14 
Maurilio Kramer Sctrtficoski - Proprietário 

RG n°: 4.452.334-5/SESP-PR 

r: 
03426221/000 1-14' 

M. K. Schiticoski - ME 

RUA COLMÉIA 237 

L 
JARDIM ALVORADA- CEP 87308-31 o 

CAMPO MOURÀO - PR 

.J 

CPF: 628.678.309-15 

1,-

1 



' ' 
CERTIDÃO SIMPLIFICADA Páolna:_ 001j ·od1 

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são v~ntes I 
na data da sua expedição. t 

~ ~~~~.es~r:;~~~~a~I-~M~ - - -- -- ~- --------- - ------------ ---- -l 
I Natureza Jurídica: EMPRESÁRIO . 

I Número de ldentificaçã-; do Registro de CNPJ 1 Data de Arquivamento 
1 

Data de Início 
Empresas - NIRE (Sede) do Ato de inscriçao de Atividade 

41 1 0502814-6 o3.426.2211ooo1-14 3010911999 I 0311111999 
I I _ .. ~- 1 __ 

1 
Endereço Completo (logr adouro, N° e Complemento, Bairro/Distrito, Município, UF, CEP) 

1 RUA COLMEIA, 237, JARDIM ALVORADA, CAMPO MOURÃO, PR, 87.308-310 I - - - ----- - -- - - -- ---- ----------- --------
1 Objeto 

I COMÉRCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS; 
: COM~RCIO VAREJISTA DE LIVROS; . 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO ; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS ; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO DOMÉSTICO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO ESPORTIVOS; 

! COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARTESANATOS; 

I COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; 
1 COMÉRCIO VAREJISTA DE TECIDOS; 
I COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO ; 
I COMÉRCIO VAREJ ISTA DE BICICLETAS, PEÇAS E ACESSÓRIOS; 

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA; 
COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO; 

I COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS; 
I COM~RCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL; 
, COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICO ; 
I COM~RCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; 
1 COMERCIO VAREJISTA DE TAPEÇARIA; 
I COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA ; 

COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS ; 
RECARGA DE CARTUCHOS; 
COMÉRCIO VAREJISTA DE FOGOS. 

Capital: R$ 20.000,00 

1 (VINTE MIL REAIS) 

1-
Último Arquivamento 

Data: 26/0912013 Numero: 20135172357 

- I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 

I 

-
Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte 
(lei n° 123/2006) 

Microempresa 

Situação da Empresa 
REGISTRO ATIVO 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 
I 

1 
Status 

1Kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx \ 
I 

Nome do Empresario 
I MAURILIO KRAMER SCHITICOSKI 
I 
1 Identidade: 44523345,SSPIPR 

1 Estado Civil: Casado 
I 

CPF : 628.678.309-15 

Regime de Bens: Comunhão Parcial / l \ 

CAMPO MOURÃO- PR, 14 de novembro de 2016 
j 'G/786204-9 

111111111111111111111111111111111llllllll1 ~-- -
LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 

L. 
/~ 

janêívet&~oso 
RG: 1.87f.52'Í ..i> R 

I 



CNPJ: 03.426.22110001-14 INSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237- Jardim. Alvorada- Fone/Fax (44) 3016 3726e Celular 9988-5761 

DECLARAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresaMk Schiticoski - Me, inscrita no CNPJ n° 03.426.221/0001-14, por 
intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Maurílio Kramer Schiticoski, portador da 
Carteira de identidade n° 4.4452334- 5 e do CPF n° 628.678.309-15, DECLARA para os 
devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que atendemos plenamente os requisitos 
de habilitação do processo administrativo de Pregão Presencialn° 035/2016 - PMNC. 

Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 
( 

l\11. K. Schiti oski ME - 03.426.22110001-14 
Maurilio Kral'i\er Schiti'coski - Proprietário 

RG n°: 4':4~34-5/SESP-PR 
CPF: 628.678.309-15 r: 

03426221/000 1-14"1 
M. K. Schiticoski- ME 

RUA COLMEIA. 237 
JARDIM ALVORADA . CEP 87308-310 

L CAMPO MOURÃO - PR 



' A 

~~Q_~Ó~~I~ 
Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

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

ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

PREFEI TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC. 

A empresa M2W COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME, inscrita no 
CNPJ no 05 .060.654/0001 -24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) WILSON DOS 
SANTOS, portador (a) da Carteira de Identidade n° 3165472-6 SSP/PR e do CPF n° 448.248.159-
91 , DECLARA , para fins os fins de direito , na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão Presencial n° 035/2016 - PMR, que se enquadra como microempresa e 
empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo 
usufruir os benefícios da Lei Complementar n° 123/2006. 
As informações acima é de inteira responsabilidade da declarante a veracidade das informações , 
sujeitando-se às penalidades legais. 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 



' A 

~~~~é>~~ I~/ 
Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

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

ANEXO IX 

DECLARACÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

A empresa M2W COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME, inscr ita 
no CNPJ n° 05.060.654/ 0001-24, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) WI LSON 
DOS SANTOS, portador da Carteira de identidade n° 3165472-6 SSP/ PR e do CPF n° 
448.248.159-91, DECLARA para os devidos fins de direito, na qualidade de licitante, que 
atendemos plenamente os requisitos de habilitação do processo administrativo de Pregão 
Presencial no 035/2016 - PMNC. 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 

-= WILSQN _Df2~T®.> 
CPF: 448.248.159-91 - RG 3165472-6 SSP/ PR 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

Os abaixo identificados e qualificados: 

3) WEL THON MARK SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
17/04/1985, natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 051.631.149-21, portador da carteira de identidade F~G n°. 
7.987.637-3/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua São Josafat, 1162, 
Centro, Campo Mourao-PR, CEP: 87301-090. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L TOA -ME, com sede na Avenida Capitão índio Bandeira, 
620, 8, Centro, Campo Mourão-PR, CEP 87301 -000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 05.060.654/0001-24, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0751054-1 em 28/12/2012e última alteração contratual 
registrada sob n°. 20125073780 em 11/07/2012; resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se 
da sociedade o sócio WEL THON MARK SANTOS, acima qualificado, vendendo e 
transfei"indo, com o consentimento dos outros sócios, as 140.000 (cento e quarenta mil) 
quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 
1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), 
inteiramente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ao sócio 
WILSON DOS SANTOS, acíma qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas. 

Nome % 
WILSON DOS SANTOS 80.00 
MICHEL GLAUBER SANTOS 20.00 
TOTAL 100.00 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE '{.j~ 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃ0 L TOA - ME , J b~ :' 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 \.:::, · ·. -~- · -· 
NIRE: 412.0751054-1 · __ . : ~~ 

Folha: 2 e 6 -:v~ 

CLÁUSULA TERCEIRA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilÍd~de -de 
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente péla 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei , que não estão impedidos de exercerem a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede , ainda que temporariame,nte , o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou sui;Jorno, concussão, pecu lato. 
ou contra a economia popular, contra o sistema finance iro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicia l e extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1. 0 
- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA SEXTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício social, ern 
31 de dezembro, os administradores prestarão conta~_ justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elabõradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem~-

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a ~ 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capita l social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002. 

\ 

COMISSÃO MUNtCIPAL DE LICITAÇÃO 



1) WILSON DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, natural de Janiopolis-PR, proprietário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 448.248.159-91, portador da cc;trteira de identidade RG n° 
3.165.472-6/SSP-PR, residente e domiciliado_,na. Rua devete de Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 8/301 -000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
16/12/1983, natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 046.282.11 9-65, portador da carteira de identidade RG n°. 
8.124.403-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87301-100. 

Tem constituída entre si, uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L TOA - ME, com sede na Avenida Capitão índio Bandeira, 
620, B, Centro, Campo Mourão-PR, CEP 87301-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 05.060.654/0001 -24, registrada na Junta Comercia l do 
Paraná sob n° 412.0751054-1 em 28/12/2012e última alteração contratual 
registrada sob n°. 20125073780 em 11/07/2012; resolvem consol idar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA -
ME e tem sede e domicílio na Avenida Capitão índio ·-Bandeira, 620 B, Centro, Campo 
Mourão-PR, CEP 87301 -000. __ 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior , 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/20 e duração 
é por tempo indeterminado. ~~ 

~ 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por O§fete-~~f.ô:f:E~' 
ramo de: Comércio atacadista e varejista de equipamentos para escritório, \. t 
eletrodomésticos e equipamentos e áudio e vídeo, artigos de colchoaria, instrumentos r' 
musicais e acessórios, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos ~-dicas e j 
ortopédicos, material elétrico, artigos de papelaria, artigos de cama mesa e banho, ~ 
equipamentos de informática e acessórios e reparação e manutenção de~om u dores, 
serviços de montagens de móveis de qualquer material, instalação e1 nut ção de 
sistemas de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração, recarga de uchos p~ 
equipamentos de informática. _ ~),': • 

~': ~~ \]Y ~ ·J 
' 



PRIMEI~A ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE a; ·. 
M2W COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇÃC L TIJA - ME ::_,-

. CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 ·· ' .. ,_ ·· 
NIRE: 412.0751054-1 .~ .... -:.· 

, F~a·:, 4 d~ . ,S"J/ 
C~AU~UL~ ~~INTA- CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 700.000,00 (setec~ 7 
m1l rea1s), diVIdidos em 700.000 (setecentas mil) quotas de capita l no valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do País, pelos 
sócios e distribuídas da seguinte forma: 

Nome . (% Cotas Valor R$ 
WILSON DOS SANTOS 80.00 560,000 560.000,00 
MICHEL GLAUBER SANTOS 20.00 · 1;.40.000 140.000,00 
TOTAL 100.00 -~,j; 700.000 700.000,00 

CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos· respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
ind ivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda , formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades-privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1 .0 - É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.0 - Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA NONA- RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de co 
/~---:~ 

fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas a 
....:...~-...... -=<roo~;r..;:â::RileiJtãre se.ttnentes . 

... l tr~J-""1:a.~~~ ~ -

Ofl G~'"JJ.. L 



<' ?.1(:0. 
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE /~1-, "'' . ·Yv,~0 

M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORT AÇÃC L T!JA - ME t . ..-. 
CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 .. ~ ., -.~R:. .. - ~ 

NIRE: 412.0751054-1 :J/i); 
CLÁUSULA J?ÉCIMA -_EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINAN;~~;~:AS,' t; .. . _:~ 
PARTICIPAÇAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício sociaT effi:- ~ 

' 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

Parágrafo único -A sociedade poderá levantar balanços oÚ·balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n. 0 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito , e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. ~ 

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resofva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
Administradores declaram, sob as penas da lei , que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a:\ 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de po 
Mourão-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultan s de te , 
co~trato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou priv· ~ ue 

. ........,_?-ser 'Í'a'"lt= l"fl'f-1'> ~~; f[t ).. 6: i/J 
uK.lG!f'..!A:lL r~x {Yí1 ~ ~ .T. · "'V:V" 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT~.A.- ME= 

·-. .... 
~. \~1 I {, 

.., 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 . . ·: ... ~à . 
NIRE: 412.0751054-1 , . rv/.~~ 

Folha: 6 de 6~ - • 
E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em 3 (três) ~as ~ 
de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a-- j:_ -~ 
cumprí-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão-Pr, 01 de fevereiro de 2013. 

L~CMt~~ 
WELTHON MARK SANTOS 

Testemunhas. 

Â' 
MOACIR RENE~BO~GIORNO 
CRC n2. 24866/0-7-CRC/PR 

SEBASTIÃO MOTTA 

SECRETARIO GERAL 



Páqina: 001 1 001 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da s ua expedição. 

Nome Empresarial 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA - ME 

I Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA liMITADA 

Número de Identificação do Registro de 
, Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0751054-1 

CNPJ 

05.060.654/0001 -24 

I Data de Arquivamento do 
Ato Constitutivo 

17/05/2002 

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP) 
AV CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 620 8 , CENTRO, CAMPO MOURÃO, PR, 87.301-000 

Objeto Social 

Data de Início 
de Atividade 

15/0512002 

COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO, 
ELETRODOM ÉSTICOS E EQUIPAMENTOS OE ÁUDIO E VÍDEO, ARTIGOS OE COLCHOARIA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E 
ACESSÓRIOS, EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS, MATERIAL 
ELÉTRICO, ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E 

l ACESSÓRIOS E REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MÓVEIS OE 
QUALQUER M!-TERIAl, INSTAlAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONJ?ICIPNADO, DE VENTILAÇÃO E DE 
REFRIGERAÇAO, RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS OE INFORMATICA. 

Capital : R$ 700.000,00 I (SETECENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado: R$ 
(SETECENTOS MIL REAIS) 

700.000,00 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n° 12312006) 

Microempresa 

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato 

l Prazo de Duração 

Indeterminado 

Nome/CPF ou CNPJ Participação no capital CRSJ Esoécie de Sócio Administrador 

WILSON OOS SANTOS 560.000,00 SOCIO Administrador 

14&.000,00 SOCIO Administrador 
448.248.159-91 

MICHEL GLAUBER SANTOS 
046.282.119-65 

Último Arquivamento 

Data: 07/03/2013 Número: 20131284630 
Situação r :~ 

REGISTRO ATIVO --- t . _~f 
Ato: ALTERAÇÃO Status 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

l 
Evento (s}: AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 

L-------~C=O=N~S=O=l~ID=A~Ç~A~-O~D~E~C~O~N~T~RA~T~O-/E~S~T~A~T~U_T_o __________________________________________ ~· 

161557277-9 

lllllll~llmiiiWI~Ilmllllllllllll ~ 

CAMPO MOURÃO - PR, 26 de julho de 2016 

LIBERTAO BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

f. 
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CARTORIO GIDEON 
' Comarca de Campo Mourão 

f:qr: lic:o que a presente fotocópia confere com o documento 
apresentado, dou fé· CAMPO MOURÃO -PR 

Paraná 
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S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRKfÉIRJ:t~· 
CNPJ: 03.269.422/0001 -55 INSC. EST.: 901870~a;~f1 . ' 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 ·- Centro - CEP: lft3D2-080 
FONE/FAX: 44-3016-2{)30 -Campo Mourão- Paraná ·:_I s,..çÇ- ·r 

\::-::- ~e •• ""/ 

PROPOSTA '\: .:* :~~ _., c7\ 
Proc. Licitatório n.'': 055/2016 PRL:GAO PRESENCIA. !. . n.'': 035/2016 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em 
epigrafe. 

; DESCRIÇAO 
--·-----.. -~ ...... ...... ··--·· 

I ITEM QTO lVI ARCA VL. UNIT. 

2 
ARQUIVO DE AÇO - CONFOR lV1E DESCRJTIVO 

PAl\iDfN R$ 539,00 
1 ' 

DO EDITAL 
····- ... ............ ...... . . ............ _ _______ h, ... ---------------- . ...... .. ............... ,,., ______ .......... ,, ______ ......... ................................................ · ·····-········--···········------------- ·······----- --- h-~- ····-·······----- .. ·----------------··· 

2 
l i 

l'v1AQU INA DE COSTURA- CONFORME DES- MEGA IVIAK RS 1.599,00 
CR lTIVO DO EDITA L 

:-----
iv1AQUJNA DE COSTURÃ-:coNFORJ'VlE L)Ês,:--.. 

~------.. ·-·······-------1--------

3 
2 

CRJTl VO DO EDI'TAL 
SINGER RS 1.409.00 

2 
ARJ'víAR!O DE AÇO - CONFORME DESCRlTIVO 

PANDfN R$ 1.045,00 
4 DO EDITAL 

i ··+--

5 l i 
REFRIGERADOR- CONfORME DLSCRII'!VO 

CONSL!L R$ 3.270,00 
DO EDJTAL 

: 
TANQUINHO- CONFORME DESCRJ l'lVO DO 

6 I 
LDITAL 

SUGO AR R$ 750.00 

7 l 
I 

RECEPTOR DE PARABOLICA - CONFORI'vlE 
CENTURY R$ 280,00 

DESCRITIVO DO EDITAL 

8 I 
AR CONDJClON/\DO CONFOR:.-1E DESCRITJ-

GREE R$ 1.7ü0,00 
VO DO EDIT:\L 

9 I 
AR CONSICIONADO - CONFORME DESCRITI-

MlDEA R$ 5.960.00 
VO DO EDITAL 

H} I 
CAI'vlERA DIGJT AL CONFORME DESCRITIVO 

CANON R$ 3.350,00 l DOED!TAL 

i L I ~ SUPORTE PARA NüTEBOOK - CONFORI\4E 
MULTILASER R$ 95,00 

' DESCRITJVO DO EDITAl 

I 2 
; CORTTN/\ BLACKOUT CON FORME DESCRI-

CORTEX I R$ 340,0Cf 12 
f TTVO DO EDITAL ! 

I J BALCÃO PARA PIA - CONFORME DESCRITlVO 
l3 I l I DO EDITAL 

AJRORATO R$ 870,0() 

Valor total da proposta: R$ 24.540,00 (vime e quatro mil quinhentos e quarenta reais) . 

CON'l'A CORRENTE: 10.224-5 AGf::NCJA: 406-5 BANCO: BRASIL 
Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 
A proposta terá validade por 01 ano a pattir da data de abertura das propostas. 

I 

VL. TOTAL l 
R$ i .078,ü0 

--- -----------------------------.. ----------······· 

R$ 1.599JJO 
--·-

R$2.818.00 

R$ 2.090,00 

R$ 3.270,00 

R:fi 750.UO 

RS 280,00 

R$ l. 700,00 

R$ 5.960,00 

R$ 3.350,00 

R$ 95,00 

R$ 680.00 

RS 870,00 

O preço proposto contempla. todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licita
ção. 
Dec lara ainda, conhecedor de todos os tern1os do instrumento convocatório que rege a supracitada J icitação. 

Campo Mourão- PR, 22 de novembro de 2016 . 

..S. do Lago Silva Equipa~entos para Escritório Eireli 
Ivo a Silva 

RG: 3.015. 71 -0 - SSPJPR 
CPF: 414.132.969-04 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FONE: (44}-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 620B- CEP 87301-000- Campo Mourão- PR 

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

ANEXO IV 
PROPOSTA 

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

: 05.060.654/0001-24 
ENDEREÇO: Av: Capitão Indio Bandeira, 620B- Centro -Campo Mourão - PR. 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a 
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO 
PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, em conformidade 
com Memorial Descritivo. 
LOTE NR 01 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT MARCA 
VALOR 

VALOR TOTAL I 
UNIT 

Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, porta 

I 
etiqueta estampado, puxadores plásticos cromados, 

02 
VEGEL 

R$ 541,00 R$ 1082,00 
fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente AI04EM 
todas as gavetas e sapatas plásticas neveladoras. 

2 . 
Máquina de costura overlock, semi-industrial (chinesinha) com 

OI GM 110M R$1607,00 R$ 1607,00 
mesa e motor pequeno 

3 Maquina de costura domestica reta e zig-zag (24 pontos) 02 SUN LADY R$ 1415,00 R$ 2830,00 

Armaria de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 

4 
24, medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 0,40 de 

02 
VEGEL 

R$ 1057,00 R$ 2114,00 
····· profundidade, pintura e!etrotástica na cor cinza, prateleiras AIA 402EM 

internas, dobradiças altamente resistentes 

Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência 
energética classe A Capacidade líquida de armazenamento. 

Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 

ELECTROLUX 
5 Refrigerador + freezer 450 I, cor branca. 01 

DC 49" 
R$ 3284,00 R$ 3284,00 

Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, 01 gaveta ideal 

para legumes, porta ovos, para 12 ovos. 

Potência 135 W. 
Alimentação 110 Volts 
Tanquinho semiautomático, 12 kg, desligamento automático, 

tira fiapo e com 5 programas de lavagem classificação 

energética classe A. 
SUGGAR 

6 01 
LAVAMATIC 

R$ 751,00 R$ 751,00 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

FON E: {44)-3016.3070 
Av: Capitão Índio Bandeira, 6208 - CEP 87301-000 - Campo Mourão - PR 

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

Receptor de parabólica. 
Sist ema Banda C Analógico , capacidade para at é 60 canais , 
áudio fixo, teclas de mudança de canal e Liga/ Desliga no 
Painel, controle Remoto I ntel igente, per mite programar um 01 
grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv , 
t imer para desligar o receptor. 

Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. 
Refrigera, venti la e desumidifica, possui eficiência energética 
classe A, controle remoto com display de crist al líqu ido, além 
de f iltro removível com anti-bactéria e ant i-fungo e função 

01 
Timer que permite programar em até 24 horas o tempo para 
ligar ou desl igar o aparelho. o compressor é rotativo, 
si lencioso e, por ter alto desempenho é ideal para diversos 
ambient es. 
Ar Condicionado Spli t Hi-Wall 30.000 BTUs Quente/Frio 220 
volts, f iltro 3M HAF, que captura par tículas de pó, prevenindo 
a reprodução e proliferação de bactérias e proporcionando 

01 
muito mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão ativado 
elimina odores e captura poeira, f ungos, micróbios e bactérias, 
prevenindo reações alérg1cas . 
Câmera Digital Semiprofiss ional 16 .1MP LCD 3.0" Preta Zoom 

01 Óptico 42x e Cartão de Memória 8GB. 
Suporte para notebook, leve, f ino e f ácil de transpor tar 
compat ibilidade com net books e notebooks de até 17" cooler 01 
si lencioso de 14 em conexão usb. 

Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2,50, para varão . 02 

Ba lcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas e 3 
01 

Portas, bacia em inox medindo 1.60 Mts . 

I 

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme Edital 

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias após aber t ura da mesma. 

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS : Conf orme Edita l 

CENTURY 
R$ 283,00 

NANO BOX 

BEE 
12000 R$ 1704,00 

BTUS/220V 

CLIMA X 
30000 R$ 5990,00 

BTUS/220V 

CANON 
R$ 3367,00 

SX 530HS 

N/ C N/ C 

N/ C N/ C 

NICIOU 
R$ 871,00 

PIANOX 

TOTAL 

R$ 283,00 

R$ 1704,00 

R$ 5990,00 

R$ 3367,00 

N/C 

N/ C 

R$ 871 ,00 

R$ 
23.883,00 

O va lor total da Proposta é de : R$ 23.883,00 (VINTE E TREIS MIL OITOCENTOS E 

OITENTA E T RÊS REAIS ). 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 

~I~LS~~wi 
CPF: 448.248.159-91 - RG3165"'472-6 S"SfflR 

I 



OFFICE MAGAZINE 
Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO IV 
PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: A.C.S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 
Endereço da Empresa: Rua Mato Grosso n°2187 Centro Campo Mourão 
C.N.P.J da Empresa: 20.934.892/0001-05 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

'\presentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a AQUISIÇÃO DE MOVEIS E 
EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA 
SECRETA RIA DE AÇÃO SOCIAL, em conformidade com Memorial Descritivo. 

LOTE N° 01 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. MARCA V. Unit. V. TOTAL 
Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas. porta ~tiqueta. estampado, I 

puxadores plasricos cromados. fechadura papaiz com dispositivo que trava 
I il simultaneamente todas as gavetas e sapatas plasticas neveladoras. 02 LUNASA R$ 542,67 R$ 1.085,3-t 

Overloque 
2 Máquina de coslllra overlock, semi-industrial (chinesinha) com mesa e motor pequeno OI RS 1.608,33 R$ 1.608,33 
3 Maquina de costura domestica reta e zig-zag (24 pontos) 02 Singer R$ 1.416,67 RS 2.833,34 

Armaria de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 24, medindo I ,98 de altura 
x 120 de largura x 0,40 de profundidade. pintura eletrotastica na cor cinza. prateleiras 

4 intemas. dobradiças altamente resistentes 02 Ll:NASA R$ 1.058,00 RS 2.116.00 
Refrigerador. duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência energética classe A 
Capacidade líquida de am1azenamento. Refrigerador 322 litros. 
Frcezer 129 litros. Refrigerador+ freezer 450 I, cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro. tipo removíveis. O I gaveta ideal para legumes, porta ovos. 

5 para 12 ovos. Potência 135 W Alimentação 11 0 Volts OI Electrolux R$ 3.285,00 RS 3.285.00 

Tanquinho semi automãtico. 12 kg, desligamento automático. tira fiapo e com 5 Suggar 
6 prooramas de lavagem classificação eneraética classe A. OI R$ 752,33 R$ 752,33 

Receptor de parabólica. 
Sistema Banda C Analógico. capacidade para até 60 canais, audio fixo. teclas de 
mudança de canal e Liga/Desliga no Painel, controle Remoto Inteligente, pennite 

Century programar um grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv, timer para 
7 desligar o receptor. OI R$ 284,33 R$ 284.33 

Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts . Refrigera. venti la e 
desumidifica. possui eficiência energética classe A, controle remoto com display de 
cristal liqu ido. alem de filtro removível com anti-bactéria e anti-fungo e função Timer 
que permite programar em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar o aparelho. O 
compressor é rotativo, si lencioso e. por ter alto desempenho é ideal para diversos 

8 ambientes. OI GREE R$ 1.705,00 R$ 1.705,00 
Ar Condicion:1do Split lli-Wal130.000 l3lUs ()ucmc/Frio ~2l! volts. tiltro 3M liA!·, que 
raptura partit.:ula,: d<" pô. prev~nindo a repr(>duç;\,>.: pr(>lill-raçüo de l:lact~ria> e 
proporcionando muito mais qualidade no dia a dia. Seu filtro <k can·ào ati1ado elimina 

9 nd(>rc> c captura ])(>eira, fung(>>. llllcrób it>s c bactáias, prcl'cn indo reaÇÜl'> :llúgicas. OI GREE R$ 5.992,67 R$ 5.992.67 
Câmera Digital Semiprofissio11al 16.1 MP LCD 3.0" Preta Zoom Optico 42x e Cartão de 

lO Memória 8GB. OI Canon R$ 3.368,33 R$ 3.368,33 
Suporte para notebook, leve, tino e facil de transportar compatibilidade com netbooks e 

11 notebooks de atê 17" cooler silencioso de 14 em conexão usb. OI Multivisão R$ 96,00 R$ 96,00 

12 Cortina blackout e voi l medindo 2,00 x 2.50, para varão. 02 

Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas e 3 Portas, bacia em inox medindo Telasul 
13 1.60 Mts . OI R$ 872.67 R$ 872,67 

TOTAL I R$23.999,34 

·' -··r 

2093L'-
'1SC 



Validade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 30 dias após a entrega dos produtos. 

Valor Total da Proposta: R$ 23.999,34 (Vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro 

centavos). 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

A 11dréia Cardeal Santana de Almeida 
- J 6.388.275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001 -05 

-



OFFICE MAGAZIN~ w~ 
Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos ~ 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

Prefeitura do Município de Nova Cantu . 
Pregão Presencial N° 035/2016 
A.C.S DE ALMEIDA COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ . 20.934.892/0001 -05 
Inscrição Estadual n° 90673521-03 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO QUE ATENDE CRIANÇAS DE ZERO A 48 MESES, SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO . 

.!idade da proposta é de 60 dias e ou conforme o edital. A garantia, entrega e demais solicitações conforme o 
edital. 
Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances verbais, 
estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários 
ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos. 
Dados Bancários : Caixa Econômica Federal agencia: 0386 conta: 5203-0 

Valor total da Licitação: R$ 23.999,34 (Vinte e três mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos) 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

. . 
Andréia Cardeal Santana de Almeida 

RG.6 .388.275-5 

CPF. 023.073.499-52 

A.C. S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS - ME 

CNPJ . 20.934.892/0001-05 

...J 
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CNPJ 03.426.22110001-14 INSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237- Jardim. Alvorada- Fone/Fax (44) 3016 3726e Celular 9988-5761 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Nome da Empresa: Mk Schiticoski- Me 
Endereço da Empresa:Rua Colmeia,237 Jd Alvorada Campo Mourao- Pr 
C.N.P.J da Empresa: 03.426.221/0001-14 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016- PMNC 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos Senhores nossa proposta de preços relativa a 
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE 
AÇÃO SOCIAL, em conformidade com Memorial Descritivo. 

Valor Máximo desta Licitação: 24.692,00 (Vinte e Quatro Mil Seicentos e Noventa e Dois 
Reais) 

LOTE N" 01 

I 
DESCRIÇAO 

I QUAI'T 
MARCA V. UNJT 

Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, porta etiqueta , 
estampado, puxadores plásticos cromados, fechadura papaiz com 
dispositivo que trava simultaneamente todas as gavetas e sapatas 
plásticas neveladoras. 02 
Máquina de costura overlock, semi-industrial ( chinesinha) com mesa e 
motor pequeno 01 yamata 1.605,00 

Maquina de costura domestica reta e zig-zag (24 pontos) 02 , sunspecial 1.410,00 

Armaria de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 24, 
medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 0,40 de profundidade, pintura 
eletrotástica na cor cinza, prateleiras internas, dobradiças altamente 
resistentes 02 LUNASA 1.055,00 

Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência 
energética classe A Capacidade líquida de armazenamento. 
Refrigerador 322 litros. 
Freezer !29 litros. 
Refrigerador+ freezer 450 I, cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, O 1 gaveta ideal para 
legumes, porta ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W. 
Alimentação 11 O Volts OI CONSUL 3.285,00 

. Tanquinho semiautomático, 12 kg, desligamento automático, tira fiapo 
e com 5 programas de lavagem classificação energética classe A. OI COLORMAQ 752,00 

Receptor de parabólica. 01 

' 
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I 
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v I 

TOTAL ! 

1.605,00 

2.820,00 

' I 
I 

2.110,00 

3.285,00 

I 
752,00 
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CNPJ: 03.-126.22110001-14 INSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 23 7 - Jardim Alvorada- Fone/Fax (44) 3016 3776e Celular 9988-5761 -

Sistema Banda C Analógico, capacidade para até 60 canais, áudio fixo , 
teclas de mudança de canal e Liga/Desliga no Painel, controle Remoto 
Inteligente. permite programar um grupo de teclas com funções do 
controle remoto da sua Tv, timer para desligar o receptor. 

Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. 
Refrigera, ventila e desumidifica, possui eficiência energética classe A, 
controle remoto com display de cristal líquido, além de filtro removível 
com anti-bactéria e anti-fungo e função Timer que pennite programar 
em até 24 horas o tempo para ligar ou desligar o aparelho. O 
compressor é rotativo, silencioso e, por ter alto desempenho é ideal para 
diversos ambientes. 01 
Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs Quente/Frio 220 volts, 
filtro 3M HAF, que captura partículas de pó, prevenindo a reprodução e 
proliferação de bactérias e proporcionando muito mais qualidade no dia 
a dia. Seu filtro de carvão ativado elimina odores e captura poeira, 
fungos, micróbios e bactérias, prevenindo reações alérgicas. 01 

Câmera Digital Semi profissional 16.1 MP LCD 3 .0" Preta Zoom Óptico 
42x e Cartão de Memória 8GB. 01 
Suporte para notebook. leve, fino e fácil de transportar compatibilidade 
com netbooks e notebooks de até 17" cooler silencioso de 14 em 
conexão usb. 01 
Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2,50, para varão. 02 

Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas e 3 P011as, bacia 
em inox medindo 1.60 Mts. 01 

Valor total I n.s1o,oo 1 J 

Validade da proposta 60 dias. 
Entrega em no maximo 5 dias da emissão da Requisição de Compra. 
Pagamento em até 30 dias após a entrega dos produtos. 

SPLIT 

SPLIT 

CANON 

RORATO 

1.705.00 1.705,00 

I 

• 5.992,00 1 5 .992.00 

I 
I 

3.368.33 3.368.33 

872,67 872.67 

O valor total da Proposta é de: R$ 22.510.00(Vinte e dois Mil Quinhentos e dez reais) 

Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 

r03426221/0001-141 

M. K. Schiticoski- ME 

RUA COLMEIA. 237 
JARDIM A LVORAOA- CEP 87308-310 

L CAMPO MOURÃO - PR _j 

).f 

M. K. Schi~· oski ME- 03.426.221/0001 -14 
Maurilio Kr mer Schitícoski- Proprietário 

RG 0
: 4.452.334-5/SESP-PR 
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EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 05512016- MODALIDADE - EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 03512016. 
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA 

PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 

M2W COMERCIO A.C.S ALMEIDA 

DESCRIÇAO QUANT. 
S. DO LAGO E QUll'AMENTOS L\>ll'ORTAÇAO E COMERCIO E M.K. SCIIICOSKI 

PARA ESCRITÓRIO. EXPORTAÇÃO L TDA SERVIÇOS ME -ME 
- ME 

Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, 02 539,00- VENCEDORA 5-H,OO- SEM LANCE 5~2.67 - SEM NÃO COTO~r 
porta etiqueta , estampado, puxadores plásticos cromados, 

j. ~':\(., 
~ LANCE 

fechadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente 
todas as gavetas e sapatas plásticas niveladoras. 

Máquina de costura overlock, semi-industrial (chinesinha) OI 1607.00 - 1.596.00 - 1608,33- SEM 1.605,00- 1.595,50 
com mesa e motor pequeno 1.599,00 - 1.594,00 - 1.590,00 - 1.593,00 - DECLINOlf LANCE -DECLINOU 

VENCEDORA 

Maquina de costura domestica reta e zig-zag (24 pontos) 02 1.415,00- OECLfNOll 1.416,67 - 1.408,00 - 1.410,00- 1.407,50 

1.409,00 - 1.406,00- ...,v DECLINOU - DECUNOl f 

VENCEDORA lt':Ci 
Armário de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 02 1.045,00 - 1.042,00 - 1.057,00- DECLINOU 1.058,00- 1.044,00 - 1.055,00 -

24, medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 0,40 de VENCEDORA r:;, 'L V\ DECLINOU DECLTNOll 
profundidade, pintura eletrostática na cor cinza, prateleiras lt· internas. dobradiças altamente resistentes 

Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência OI 3.270,00 - VENCEDORA 3.28~.00- DECLINOU 3.285,00- 3.285,00 -
energética classe A Capacidade líquida de armazenamento. DECLINOU DECLINOU 

Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 

Refrigerador + freezer 450 I, cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, 01 gaveta ideal 

para legumes, porta ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W. 

Alimentação 11 O Volts 
Tanquinho semiautomático, 12 kg, desligamento automático, OI 751 ,00- DECLINOll 752,33 - 74.9,00 - 752.00 -

tira fiapo e com 5 programas de lavagem classificação DECLI NOlJ DE CLINOU 
energética classe A. 

750,00 - 747,00- VENCEDORA 
Receptor de parabólica. OI 280,00 - 278,00 ·VENCEDORA 283,00 - 279,00 - 28~,33- NÃO COTOU 

Sistema Banda C Analógico, capacidade para até 60 canais, DECI.TNOtl OECLINOlf 
áudio fixo, teclas de mudança de canal e Liga/Desliga no 
Painel, controle Remoto Inteligente, permite programar um 
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grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv, 
timer para desligar o receptor. 

8 Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts. OI 1.700,00 1.696,00- DECLINOU 1.70.t,OO- 1.698,00 - 1.705,00- 1.697,00- 1.705,00-
Refrigera, ventila e desumidifica, possui eficiência energética 1.69.t,OO- DECLINOU DECLINOU 
classe A, controle remoto com display de cristal líquido, além VENCEDORA 
de filtro removível com antibacteriano e anti-fungo e função 
Time r que permite programar em até 24 horas o tempo para 

ligar ou desligar o aparelho. O compressor é rotativo, 
silencioso e, por ter alto desempenho é ideal para diversos 

ambientes. 

9 Ar Condicionado Split Hi-Wall 30.000 BTUs Quente/Frio 220 OI 5.960,00- 5.993,00- 5.990,00 - 5.955,00 - 5.992,67- 5.95.t,OO - 5.992,00 -
volts, filtro 3M HAF, que captura partículas de pó, prevenindo DECLINOU 5.9-l9,00- DECLINOU DECLINOtr 

a reprodução e proliferação de bactérias e proporcionando VENCEDORA 
muito mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão 

ativado elimina odores e captura poeira, fungos, micróbios e 
bactérias,_prevenindo reações alérgicas. 

10 Câmera Digital Semiprofissional 16.1 MP LCD 3.0" Preta OI 3.367,00- 3.3-l5,00 - 3.368,33- 3.3-l-l,OO - 3.368,33 -
Zoem Óptico 42x e Cartão de Memória 8GB. 3.335.00 - DECLTNOlf DECLINO l i 

VF:NCEOOR.-\ 
3.350,00- 3.343,00- DECLINOU 

11 Suporte para notcbook, leve. tino c fácil de transportar OI NAOCOTOU 96,00- DECLJ";\;Olf NAOCOTOll 
compatibilidade com nctbooks e notebooks de até 17" cooler 

silencioso de 1-l em conexão usb. 
95,00 -VENCEDORA 

12 Cortina blackout e voilmcdindo 2.00 x 2.50, para varão. 02 () NAOCOTOLI l'ir\.0 COTOll NAOCOTOll fé ( \ <_., ' 

340,00- VENCEDORA 

13 Balcão para pia em mdp na cor branca com -1 Gavetas e 3 Portas, OI 871,00- !169,00- !165,00 872,67- 872,67-
bacia em i no\ m..:dindo 1.60 Mts - DECLI\Ol DECLINO! ' OF:CLI\!Ol! 

870,00- 867,00- 864,00 -
VENCEDORA 
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EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO N° 055120113- MODALIDADE- DE PREGÃO PRESENCIAL N" 03512016. 
AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA FAMILIA 

PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 

1\UW COíHÉRCIO A.C.S ALMEIDA 

DESCRIÇÃO QlJANT. 
S. DO LAGO EQUirAi\1ENTOS IMPORTAÇAO E COMERCIO E M.K. SCH!COSKJ 

PARA ESCRITÓRIO. EXPORTAÇÃO LTDA SERVIÇOS ME -ME 
-ME 

Arquivo em aço com 04 gavetas para pastas suspensas, 02 539,00- VENCEDORA 541,00- SEl\.1 LANCE 542,67 -SEM NÃO COTOll 
J:Orta etiqueta , estampado, puxadores plásticos cromados, LANCE 

fe:::hadura papaiz com dispositivo que trava simultaneamente 
todas as qavetas e s~atas plásticas niveladoras. 

\lláquina de costura overlock, semi-industrial (chinesinha) OI I607 ,o o - 1.596,00 1608,33- SEM 1.605,00 - 1.595,50 
com mesa e motor pequeno 1.599,00 -1.594,00- 1.590,00 • 1.593,00 ·DECLINOU LANCE -DECLINOU 

VENCEDORA 

\llaquina de costura domestica reta e zig-zag (24 pontos) 02 1.415,00. DECLINOU 1.416,67- 1.408,00- 1.4IO,OO- 1.407,50 
DECLINOU ·DECLINOU 

1.409,00- 1.406,00 -
VENCEDORA 

Armário de aço 2 portas com chave confeccionado em chapa 02 1.045,00 1.042,00 - 1.057,00 · DECLINOU 1.058,00 1.044.00. 1.055,00-
24, medindo 1,98 de altura x 120 de largura x 0,40 de VENCEDORA DECLINOU DECLINOU 

profundidade, pintura eletrostática na cor cinza, prateleiras 
internas, dobradiças altamente resistentes 

Refrigerador, duplex, tipo de degelo Cycle Defrost Eficiência OI 3.270,00- VENCEDORA 3.284,00 DECLINOU 3.285,00. 3.285,00. 
energética classe A Capacidade líquida de armazenamento. DECLJNOIJ DECLINOU 

Refrigerador 322 litros. 
Freezer 129 litros. 

Refrigerador+ freezer 450 l, cor branca. 
Com 03 Prateleiras em vidro, tipo removíveis, 01 gaveta ideal 

para legumes, porta ovos, para 12 ovos. 
Potência 135 W. 

Alimentª-.Ç_ão 11 O Volts 
Tanquinho semiautomático, 12 kg, desligamento automático, OI 7SI,OO- DECLINOU 752,33- 749,00. 752,00. 

tira fiapo e com 5 programas de lavagem classificação DECLINOU DECLINOU 
energética classe A. 

750,00-747,00- VENCEDORA 
Receptor de parabólica. OI 280,00- 278,00 • VENCEDORA 283,00 - 279,00. 284,33. NÃO COTOU 

Sistema Banda C Analógico, capacidade para até 60 canais, DECLINOU DECLINOU 
áudio fixo, teclas de mudança de canal e Liga/Desliga no 
Painel, controle Remoto Inteligente, permite programar um 



grupo de teclas com funções do controle remoto da sua Tv, 
time r para desliqar o receptor. 

8 Ar-Condicionado Split 12.000 BTU's Quente e Frio 220 volts OI 1.700,00-1.696,00- DECLINOU 1.704,00- !.698,00- 1.705,00- !.697 ,00- 1.705,00 -
Refrigera, ventila e desumidifica, possui eficiência energética 1.694,00 - DECUNOU DECLINOU 
classe A, controle remoto com display de cristal líquido, além VENCEDORA 
de filtro removível com antibacteriano e anti-fungo e função 
Time r que permite programar em até 24 horas o tempo para 

ligar ou desligar o aparelho. O compressor é rotativo, 
silencioso e, por ter alto desempenho é ideal para diversos 

ambientes. 
9 Ar Condicionado Split Hi-Waii30.000 BTUs Quente/Frio 220 OI 5.960,00 5.993,00- 5.990,00-5.955,00 5.992,67 5.954,00 5.992,00 

volts, filtro 3M HAF, que captura partículas de pó, prevenindo DECLINOU 5.9-t9,00 ~ DECLINOU DECLINOU 
a reprodução e proliferação de bactérias e proporcionando VENCEDORA 

muito mais qualidade no dia a dia. Seu filtro de carvão 
ativado elimina odores e captura poeira, fungos, micróbios e 

bactérias, prevenindo reações alérgicas. 
lO Câmera Digital Semiprofissionai16.1MP LCD 3.0" Preta OI 3.367,00-3.345,00- 3.368,33- 3.344,00 - 3.368,33 -

Zoam Óptico 42x e Cartão de Memória 8GB. 3.335,00 - DECLINOU OECUNOU I 

VENCEDORA 
3.350,00- 3.343,00 -DECLINOU J 

li Suporte para notcbook, leve, fino c fácil de transportar OI Ni\.0 COTOU 96,00- DECLINOU NÃO COTOU 
compatibilidade com netbooks e notebooks de até I7" coo!c1 

I silencioso de 14 em conexão usb. 
95,00 -VENCEDORA 

12 Cortina blackout e voil medindo 2,00 x 2,50, para varão. 02 NAOCOTOU NAOCOTOU NÃO COTOU i 

340,00- VENCEDORA i 

13 Balcão para pia em mdp na cor branca com 4 Gavetas c 3 Portas, OI 871,00- 869,00- 865,00 872,67- 872,67-
bacia em inox medindo 1.60 Mts . -DECLINOU DECLINOU DECLINOU i 

! 

870,00-867,00-864,00-
I VENCEDORA 
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Secretaria da Micro e PeqtHma Empresa 
Secretaria da Racionalização e Simplif i cação 
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REQUERIMENTO DE EM~RES~ 
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26/1012016 Comprovante de Inscrição c de SítU<Jção Cadastral- Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

/ ..... 
/ ·-··· 
/' 

I' 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE I~>SCRIÇÃO 
[ 03.269.42210001 -55 
I MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

: N\)MEEMPRESARt;..L 

: S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO- EPP 

i TITULO 00 EST.t,SELECIMENTO i NOME DE FANT"'-Sti>.) 
IVOMAQ 

fCC'ÓiGO E DESCRIÇÃO OA~JIVIDADE ECONOMICA f"<INCIPAL 

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

~ C("'!GO E GE:SCRIÇ.ó.O OAS ATIVlUP..DES ECONQMK:t>.S SECUNOARJAS 

DA TI'. DE ABE"iTJR.~ 
12/0711999 

1 46.65-6-00 - Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 
i 46.69-9-99 ·Comércio atacadista oe outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e 
peças 

'47.51 -2-02- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.55·5·01 · Comércio varejista de tecidos 
47.53-9-00 · Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 
47.61 -0-03 · Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 · Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.73-3-00 · Comércio varejista de artigos n1édicos e ortopédicos 
95.11 -8-00 - Reparação e manut enção de computadores e de e<ru i·pamentos periféricos 
95.29-1 -05 · Rêparação de artigos do Rlob iliário 

COO!GO E r.,ESCR IÇ.~O DA N.~TURf'.Z ,r. .. JURlDJC!'. 
213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

L'L=:~~=· ~:AA:oo:;:~:~:l:M::.:O:E:C~A_M~A~R~G~O~~~================-~' L'c-·o_~_AP_~_~_wE_N_T_o _______________________ ~ 
~ ~~~03-120 I ~~~~~~TRPO I I~~~~~ MOURAO I~~ 
~t E~N~'O~E~R~EC~()~E~L::ET;;;R;=.úN;:=:;I C;=.C=, =-...:::======================~, I TELEFO\E 

I . . L(_0_4_4_l_B2_3_4_·_1_9_2 ________________________________ ~ 

; ENTE FEDERATIVO RESPONSÀV:OL I EFR) 

! ****'* 

I r·.1orvo DESITuAç.Ao CADASTRAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 26/10/2016 às 18:15:00 (data e hora de Brasília). 

DATr' Di\ SiTUAÇÃO CADASTRAL 
12/07/1999 

I DATA DA$.Tl!AÇÃOES"ECIAL 
~~ .. 

Página: 1/1 

,~') Copyright Receita Federal do Brasil - 26/l 0/2016 

hlip:II':.JWvv.receita.fazenda.gov.l:>r/PessoaJuridica/CNP.J/cnpjrevalimpressac41m~~·imePagina.asp 



14111!20'6 hrtps :iiwww.sifgc.caixa.gov.br/!::mpresa/CrfiCri/FgcCFSimpm"lirPapcl.asp?VARPcssoaMatriz=<!i i33397&VARPcssoa=8163397/PR&'~ 

Certificado de Regu]aridade do FGTS- CRF 

Inscrição: 03269422/ 0001 · 5 s 
Razão Social: S. DO LAGO- EQI.J!PAI'1ENTOS P/ ESCPJTORiü-ME 

Nome Fantasia:JVOMAQ 

Endereço: AV. riJANOEL MENDES DE CAMARGO 1071 i CENTRO / CAM PO 
II<JOURAO í PR / 87302-080 

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

O presente Cer tificado não serv irá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devidos, 
decor rentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 06/11/2016 a 05/ 12/2016 

Certificação Número: 2016110605103216447258 

Informação obtida em 14/11/ 2016, às 09:34 :11. 

A utili zação deste Certi ficado para os fins prev istos em _ei está 
cond icionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

.,Zc-0- -

ht'.ps:/lwww.sifge.caixa.gov.brJEmpresaíCrf)Crf!FgeCFSim;:Jn11ir?apel.~p?VARPessoaMatríz=81 63:?.97&VARPessoa=8163397&VARUf=PR&VAR I •isc•= . 1i1 



26!1012016 

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

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

Nome: S DO LAGO SILVA-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO - EPP 
CNPJ: 03.269.422/0001-55 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contnbuições 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 n2 1. 751. de 02/10/2014. 
Emitida às 09:10:34 do dia 14/10/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 12/04/201 r 
Código de controle da certidão: 2A36.ABBD.2389.BAC9 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

r 
/\..... 

... 

) ~{ 
/ 1/1 ~ 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015447987-35 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.269.422/0001-55 
Nome: S DO LAGO- EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO 

Ressalvado o direito da Fazenda Públ ica Estadual inscrever e cobrar débitos a nda 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 

P~g,na 1 d·~ 1 

Válida até 23102/2017- Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www Jª,zenó?,J)CQOY ._):),;: 

( 
L 

Em 1 do v1a lntP.Me; Pôbltc;-.a (26110.7016 1 8· 18·:-~9) 

(\ 



ESTADO DE PARANÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETA RIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERliiDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: N. Certidão: 24788/2016 
Contribuinte: S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO ME 
CPF: 03.269.422/0001-55 RG: 901 .873096-91 
Endereço: AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO, na 1071 
Bairro: CENTRO 
Complemento: Ponto de Referêncía: 
Requerente: 

L.~ód. Contrib.: 325325 Validade: 09/12/2016" 
-·-·----···--·--·------

( FINALIDADE ] 

IPARA FINS DIVERSOS 

[OBSERVAÇÕES] 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

CAMPO MOURÃO/PR, 9 de novembro de 20 16. 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada via internet 
https ://campomourao .atende. net 

') 
<C:~ 

Emitido Via Portal ;:J;-----> fi\_ 
=-:.::.::..:....:_:__:___--:R::-u-a-=B:-ra-s-::-i i.-.1 -:-:48:::=7:-_-::C:-::A-:-:M::::P-:::O-;-r•.-:::~O::-;-U:;:::R;:-;:Ã-;::;O---:::P:::-A;::;-RA:-;N~Á'· _-;C::;:-;A;-;:IX:;-:A;--P;::;;O;::;;. S::::;T:-;:A-;-L-;, 4;-;:;2-;:::-0 --C;:;-;E;::-;P::;-)57;:;;:;;;3(~;;;-_-;-:14;-;:;0---~---.::::;::::;- \1 

TEL.: (á4) 3518-1144 - FAX; (44) 3518-1104- CNPJ MF n" 75904524/0001 -06 
Horne-page· www.carnpornourao.pr.gov.br E-mail pref~~itua@carnpornourao.pr.gov.br /,/'/ ~ 



CERTIDÃO NEGL\TI VA DE CÉBI T03 TRABALHISTAS 

Nowe: S DO ~AGO SI~VA-EQUIPAMENTOS ?ARA ESCR:TORIO - EPF 

:r•JA'::'RIZ E. F-ITAIS) C~P..:;-: J3 . /69J2?/000~-55 

Certióão n°: 92 1~5427õ/:?O: 6 
Expedição: 19/09/2C16, às 17:22::5 

Validade: 17/03/2017 - 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de s ua expedição. 

Certifica-se que S DO LAGO Sl LVA- EQJI PArvENT03 PARA ESCRI Tffil O - EPP 

(I\.IIA.TRIZ c FILIAI S), ir:scrit.o ;a.' no C·JF.J s:.:>b o n = 
0 3 .269 .422/0001-55, NÃO CONSTA c\o ~.a:-:co ::-:ac_o!.a:.. de De·.fedcres 
'::' rabalhislas . 

CerLidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Le~s cio 
Traba l ho , acrescentado pela Le~ n° 12.44C, de 7 de julho de 2Cll, e 
na Reso l ução Administrativa n° 1470/2Jll do 1ribunal Su?erior de 
Trabalho, de 2~ de agosto de 201:. 
Os dados constantes desta Ce=tidão são de responsab~lidade dos 
Trii..!u~ais do Trabalho e estão aLJali?.acios ate .2 (:i::)ÍS! di.:;.s 

an::er1ores a dat:.a da sua expeôicáo. 

No caso de pessoa jur~dica, a Certidao atesta a empresa em relaçªo 
a t:.cdos os seus est:.abelecimen~os, agências cu ~il1ais. 
A aceitação desta ce~t1dãc ccndiciona - se ã ve~1~icação de sua 
au~enticidade n~ por~al d~ '::'riounal Superior do '::'racalto na 
Internet (h~ t p : / /v.' w ... , . ;:. s ~ . : u s . o 1:· i 
Certidão e~it icia gratuitamente . 

I NFffiM\ÇÃO I rvPCRTANTE 
Do 3anco Nacional de Devedo~es T~abalhis~as co~sta~ os dados 
necessários a ~tientif~caçàc das oessoas ~aturais e j~ridi2as 

inadimplentes pe~ante a ~us~iça do Traba:ho quant~ às obri;a;ões 
estabelecidas em se~tença condenatória transi~ada en j~lgado ou eT 
aco=dos judiciais trabalhistas, inclusi' . .re no con.cernente :::.o.s 
recolhimentos p:cev:.denciAr:os, a honorário.':', a cu::>te.s, a 
eTolumentos ou a recol~~Ten~os de~erm~nados e~ 1 ei; ou deco:crer~es 
de execucão de acordos fi=mados perante o ~inist~~io Público d~ 
Trabalho ou Comissão de Conciliac§c ?rêvia. 
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-IVOMaQl 
• S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIREl 

CNPJ: 03.269.422/0001 -55 !NSC. EST.: 90187~~ 
Av. Manoel Mendes de Camargo. 1071 - Centro - CW 87302-0M~ 

V · . 
FONE/FAX: 44-3Q1 6-2030 - Campo Moll"âo- Paraná. < /- ' 

DECLAR:\.ÇÃO DE St:.JEIÇ.ÁO AO INCISO XXXIII DO ART. 7° DA CONSTITllJIÇÃO FJ.4~RAL 
. ~-

Declaramos sob as penas da lei. e para fins de participação no Pregão Presencial n° 35/2016. junto ao 
Munídpio de Nova Cantu, que a empresa S. do L<1go Silva Equipamemos para Escritório Eireli . C:.JPJ· 
03.269.422/0001-55, não possuí em seu quadro permanente, profissionais menores de dezoito anos 
desempenhando trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de dezesseis anos desempenhando 
quaisquer trabalhos. salvo se contratados sob condição de aprendizes. a p<1rtir de quatorze anos. nos termos 
do [nciso XXXTil do art. 7° da Constituição Federal de 19&8 (lei n.0 9.854199). 

Por ser verdade, finno (amos) o presente. 

Campo Mourão- PR. 22 de novembro de 20 16 

S. do go Silva Equipamentos 1para Escritório Eireli 
Ivo da Silva 

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

.... 
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S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIREL 
CNPJ: 03.269.422/0001-55 INSC. EST.; 90187096-9\ 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro CEP: 87302-080 
FONE/FAX: 44-3016-2030 -Campo Mourão- Paraná. 

DECLAR:\ÇAO DE 11\EXISTENCIA DE FATO IJ.\1PEDITIV_!) PAI).:\:-__ .l'Z}-
LICITAR 01; CO~TRA TAR COM A ADMINISTR.\ÇAO ·-· ---, -*-

A empresa S. do Lago Silva Equipamentos para Escritório Eireli. CNP.J: 03.269.422/0001 -55. vem 
pelo seu representante legal infra-assinado, em atenyão ao disposto no art. 4°, VIL da Lei '0 .520/02. ckclm·ar 
que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação. mediante pregão presenc1al n" 

35/1016, do MU\IICÍPIO DF Nova Cannt. 

DECLAR/\., ademais. que não está impedida de pamctpar de licitações e de contratar com a 
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Campo Mourão - PR, 22 dt: novembro ck 20 : 6. 

I 
-f 

o Si va Equipamentqs para Escritório Eireli 
Ivo da Silya 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR 
CPF: 414.132 .969-04 

! ;il 



IVOMAQI 
• S. DO LAGO SILVA EQUIPAMEN"'!"OS PARA ESCRITÓRIO EIREL 

CNPJ: 03.269.422/0001 -55 INSC. EST.: 90187096-91 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro CEP: 873fr~O""ótl ., 
FONE/FAX: 44-3016-2030 - Campo Mourão- Parana. ~ 

DECLARAÇAO DE RECEBI.viENTO E/OU ACESSO À DOCUMEI'iTAÇAO -l}lt! 

J? 
PreLados Senhores, J 

Dedaramos para os fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento licilatório. sob .a 
modalidade Pregão presencial n° 35/2016. instamado pelo MUNICÍPIO DE :\OVA Ci\:'.fTU. que recebemos 
os documentos e tomamos conhecimento de todas as inf<)rmações e das condições locais para o Cúmprimento 

das obrigações objeto da licitação. 

Campo Mourão- PR. 22 de novembro de- 20 16. 

rlva Equipament s para Escritório Eireli 
Ivo da Silva 

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

., 
I 



! 
I 

•

. • Ml >tério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

St -ataria de Comércio e Serviços REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 
D(;~artamento Nacl(;nal de Registro do Comérç~ 

Folhas 1/ 2 '"' . .. .. :. -. . ::~~'·"" .. ~':!''.:l.r . r r•," - . . '~: '. ,. . ·,. • f • . ' .:; ·_·: -.-,, ci":'] \ ::Y.. < .t':,' ÍJ'::;-. 
NUMERO DE ID~TIFI<:AÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA · MRE DA SEDE NIAE DA fiLIAl. (ptHnchet totMnte •• aco me,.nla a nual) 8-"'"' '-'1 \::~ 41105028146 xxxxxxxxxxxxx 1\ -· 1\ 
" "''"~ uu comp t o, aem tDtev .. curuJ UI 

MAURILJO KRAMER SCHITICOSKI - r ~ --tt•: _.42~ . . 

) . . 
NACIONALIDADE ESTADO CIVIL -.- ~ . -- ;i/) 

BRASILEIRA 
. . 

CASADO ... , ____ .: .. - . " ' 

' SEXO I REOIME..Q.E BEN8(u caudo) 
• - ~ ~j 

'} 

M~ FO COMUNHÃO PARCIAL :? a1. 
FILHOOE~I) '"""' SILVI SCHITICOSKI 1 ROSELMIRA KRAMER 
NASCIDO EM (clata dt nuclmtnlo) IIOENTIOAOE (númoro) tg;~·~·' (F 

~PF(númoro) 
30/08/1966 4.452.334-5 PR 628.678.309-15 

EMANCIPADO POR (form.e dt trn.andpaçlo • tomentt no c .. o <lt menor) 

xxxxxxxxxxxxx 1'. 
OOMICIUAOO NA (LOGRADOURO ·rua, av, ate) I NUMERO 

RUA COLMEIA 237 
I COMPLEMENTO I BAIRRO/OISTRITO rp l CQpiOO 00 MUNICIPIO (IJio ~· 

xxxxxxxxxxxxx JARDIM ALVORADA 87.308-310 
Junto Comercial) 
6914 

MUNI C I PIO UF 

CAMPO MOURÃO I PR 

,: 
declara, sob as penas da lei, nao estar Impedido de exercer atividade emlresãrla, que nao possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO PARAN . 
CÓDIGO 00 A TO CESCRIÇAo 00 A TO CÓDIGO 00 EVENTO OESCRIÇ~O 00 EVENTO 

002 
ALTERAÇÃO 

022 
AL TERAÇÂO DE DADOS E DE NOME EMPRESARIAL 

Ir• 
CÓDIGO 0 0 EVENTO OESCRIÇf<O DO EVENTO CÓDIGO CO EVENTO CESCRIÇf<O DO EVENTO 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxx )()()()()()()())()()()( 

NOME EMPRESARIAl. 

M. K. SCHITICOSKI - ME -
LOGRADOURO (rua,ov, OI<) I NUMERO 

RUA COLMEIA 237 
COMPLEMENTO I BAIRROIOISTRITO r:p r~~~.u~ c~~~~ xxxxxxxxxxxxx JARDIM ALVORADA 87.308-310 - ,,., 
MUNICIPIO UF PAIS 'I CORREIO ELETRONICO (E-MA!l) 

CAMPO MOURÃO I PR I BRASIL xxxxxxxxxxxxx 
VALOR 00 CAPITAL· R' 

I~;~; ~~~·;,:;~•noo) 20.000,00 
COOIGO OE ATIVIDADE 
ECONÓMICA 

OESCRIÇAO 00 OBJETO 

(cnoo) 
(47.55-5/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARMARINHOS, (47.61-0/01) COMERCIO VAREJISTA 

Allvldo~ Ptlnclf>ll DE LIVROS, (47.81-4/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO, (47.63-6/01 
1 :~ 

4755502 ) COMERCIO VAREJISTA DE BRINQU6DOS E ARTIGOS RECRATIVOS, (47.61-0/03) COMERCIO 1:·1 

1) . 
Atlvldlide HC\Ind&rta 

VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, (47.51-2/01) COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMEN IW 
4761001 TOS EQUlPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, (47.59-8/99) COMERCIO VAREJISTA 

DE ARTIGOS DE USO DOMESTICO, (47.63-6/02) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO 
4781400 ESPORTIVOS, (47.89-0/05) COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRI 

I · 4763601 OS (47.89-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE BJUTERIAS E ARTESANATOS, (47.89-0/99) COM 

4761003 ERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, (47.55-5/01 

4751201 
) COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS, (47.55-5/03) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 

4759899 
OATA OE INICIO OAS AnVICADES NUMERO OE INSCRIÇÃO NO CNPJ TRANSFERhCIA OE SEDE OU DE fiLIAL DE OUTRA UF UF USO o,-. JUNTA COM~RCIAI. 

NIRE ANTERIOR 

lxx 
DEPENDeNTE D!li, o 1 I 

30/09/1999 03426221000114 xxxxxxxxxxxxx AVTORIZAO),Qo •I m 

"" 
001/'ERNAloiEHTA~!i'o.c .~o 

ih~Ak DA~7ih :~:~'fR/4u~~ ;n;n~nta/TJ''/gannto) 
~ I f 

OATA OA ASSINATURA 
'ASSINATURA Aftt\7 I ) tJ 29/08/2013 ,, 

PARA' ·uso· ÊxcLU_sr.vo DA ;.JPN'Tl~ co#crAL · • ~'hi.:J!.: ' .. :~-- ' _. :.....;......:-~ .. i ~~r$;'~l~r- • "1: .l 
...,...). ' _"!'=·--:r _. _ 

DEFERIDO. AUltNTICAÇÃO ! V I.J )( r PUBLIQUE~-SE 
. ' . CARTÓRIO AZEVÊDO SASTOS •· oFICIO oe REGoSTRÕ CIVI L cASPesso• s .... ruRAis 

Jane lvete Cardoso 
, . - ,'P..I!:'XDJI!:P _ E TAB~UONATO DE NOTAS · Cod~O CNJ ' U TO.C ~j 

~· l;r: t; r'I ~;.QI. ~ ~I >W.. 11At ·fr fi' ~ €'!:~:. .h' .Al ~ ....... ·:o,.~· l':'".é: ~ WJ?CHJ;;;""iJIIIM~>•H,.,_'!Ir ' ' ' IS.~ 1 "'-~ "' Fu. tl.! >oU~4 ~ • 

· Autenticacrão Di~ital ·· ~ 
RQ; 1.851-.&al PA 

1111111 
Dt oco<<lo com os an.goSl' , l' e 7' onc. • e•, 4 • 52 da L" oclenoiB 9351199-0 • Ali. 61nc XII ·1 

da Lt1 Estadual 8 72112008 aut·l)ntiCO 1 pr• sentt1magem cflg taltzldl, fecroauçto f1et •. 

~ 
dodocumenlo ap1esent1Co e c:onff:ndo neste ato O teftriCIO e -verdede Oo1.1 ft 

rL{;j0?/1..~ Cód. Autenticação: 62501606161716250062-1· Data: 1610612016 17:16:24: 
~ Selo Digital de Fi~allza~o ~o Normal ~77-2XNZ; j .1 

alor oial o Alo: R 3 
' . ' O .T ','. .,. .• ~uh ~ -~··~·~!. Confira os dados do ato em: https:l1sl! ig ll .tjpb.jus.br 1 

Bel V raoda Ca.Yaleanb ~ .. 

... . T"" " F,\ ~,· 1 
,~ .,., 

~ .. ,, ~-~-··· ,. 
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• ai nistério do Desenvolvimento. Indústria e Comércio Exterior 

! 1crr.tariD tie Comércio e Serviços 

L 1partam~nto Naclo:lal de Registro do Comér<"'? 
REQUERIMENiJ;0 DE EMPRESÁRIO 

Folhas 212 
~ .. 

' ·'· ·-· ··--~·. . NUMERO DE IDENTIFICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA . NIRE OA SEDE NIRE DA flL1Al ~preenct,er Jomtn11 11 1to , ,,,,..,.,, 1 fill&l) ·: .. ~-

41105028146 _,, xxxxxxxxxxxxx ~ ·''~-~: .r-.. •~: ~~\ 
~'""c J 1tomp._to, tem abrtvlaluraa) 

~:QK~~ .~ . ,J;·!~ MAURILIO KRAMER SCH1TICOSKI •· . \ .,.,, ,.i.~ . . ,, :--.. ~ . 't~ I • NACIONALIDADE •·· .• · ESTADO CIVIL -.t.r- -~t- IJ BRASILEIRA CASADO ~- ~- ;j •\t~·- ....... ,. . ~ · 
sexo 

1 REcõ~\j~HÃo·~:;,RCIAL 
-,, ·. '-1"' <.. rJ M~ F D 

, , ., -~ I 
flltiO DE 1511 tmh) ~/ SIL VI SCHITICOSKI 1 ROSELMIRA KRAMER 

~, 

NASCIDO EM tdata dt n&ICimtnlo) " I IDENTIDADE tnúmoroJ rg;~~·~· · rPF(númoro) ( 30/08/1966 4.452.334-5 .... ~ -· ·"'" --~ - PR 628.678.309-15 
EMANCIPADO POR (forma de emanclp1çJo - •omtn1e no cuo dt mtnot) 

)()()()()()()()()()()()()( 
n•~---~ .•• 

DOMICILIADO NA (LOGRADOURO . rua, o v, ele) I NUMERO ~ 

RUA COLMEIA 
'" 237 

COMPLEMENTO I IIAIRROIDISTRITO " rp l·COP!GO DO MUNICIPIÇ{U.O d<t 

xxxxxxxxxxxxx .. JARDIM ALVORADA 87.308-310 
)uni• CQmolélel) 
$914 

MUNICIPIO UF 

CAMPO MOURÃO I PR 
declara, sob as penas da lei, n ão estar impedido de exercer atividade emÁresária, que não possui 
outro registro de empresário e requer à JUNTA COMERCIAL DO'PARAN 
CÓDIGO 00 ~TO , DESCRIÇAO DO fiTO CÓDIGO 00 EVENTO l DEscR.:_~o co EVENTO 

002 
ALTERAÇÃO 

022 
ALTERAÇÃO DE DAOOS E DE NOME EMPRESARIAL 

CÓDIGO DO EVENTO DESCRIÇAO DO EVENTO '' ~ CÓDIGO DO EVENTO TDE.SCRIÇKO DO E~ENJO 
xxxxxxxxxxxxx )()()(XXXXXXXlÓO( 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
NOME EM~RESARIAL 

M. K. SCHITICOSK·I - ME 

LOGRADOURO truo,ov1elc) 1 NUMERO 
RUA COLMEtA 237 

COMPLEMENTO ·:·· I BAIRRO/DISTRITO r:p r~1~r~D.O xxxxxxxxxxxxx JARDIM ALVORADA 87.308-310 
junta Comercial) 

4 
MUNICIPIO UF PAIS I CORREIO ELETRONICO (E·MAIL) 

CAMPO MOURÃO I PR I BRASIL xxxxxxxxxxxxx 
VALOR DO CAPITAL· RS l ·VALO!I DO CAPITAL • (por IXIOOIOI 

20.000,00 VINTE MIL REAIS 
CODIOO DE ATIVIDADE 
ECONÓMICA 

DESCRIÇAO DO OBJETO 
tcn11) CAMA MESA E BANHO, (47.63-6/03) COMERCIO VAREJISTA DE BICICLETAS PEÇAS E ACESSO :: 

AlJ.vldldt Prlnçlpal RIOS, (47.63-6/04) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, (47.89-0/07) ',, 
4755502 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOR lO, (47.72-5/00) COMERCIO VAREJ 

Alivklad• ncundiria 
ISTA DE PRODUTOS DE PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL, (47.44-0/99 COMERCIO VAREJ 

4763602 ISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, (47.44-0/01) COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS 

4789005 
E FERRAMENTAS; (46.42-7/02} COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA US 
O PROFISSIONAL, (47.53-9/00) COMERCIO VAREJ1STA DE ELETRODOMESTICO, (47.54-7/01 

xxxxxxx ) COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS, (47.59-8/01) COMERCIO VAREJISTA OE TAPEÇARIA, ( t• 
xxxxxxx 47.41 -5/00) COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE PINTURA. (47.29-6/99} COI\I1ERCIO 

VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, (47.73-3/00) COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 
xxxxxxx MEOICOS, (47.51 -2/02) RECARGA DE CARTUCHOS, {47.89-0/06) COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS 
xxxxxxx 

DAlADE INICIO DAS ATIVIDADES NUMERO DE INSCRIÇÁO NO CNPJ TRANSFERENCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OUTRA Uf UF USO DA JUNTA OOMERC~ 
NIRE ANTERIOR I XX 

~~~~?~~DE D Hrm 30/09/1999 03426221000114 xxxxxxxxxxxxx ..., GOVERNAMENT~_.. 3-nêo 

~~IN:T~~ DA Fl7iE~€h;Õ~/21~:;n;~7ttnoolge~m
1

1 
.. - "" I 

DATA DA ASSINATURA (SSINA~N/ ~~RESARIO ) 1:, 
29/08/2013 \,/ 

---· - p·~ ~·= . ·/C.. /.. /' _...tJ I ~ 

PÀRA: USO EXCLUSIVO .DA .rt:MTA cjMERCIAL ·J 
,, _. 

' '!'"' C\~o rf-• • ).!~ ., 
~Q'ot •'(;: --o 

' ''"c • ...:-}+~!::-~J..·~ 
~r - ··~ --- 1!-."~:,~ . I DEFERIDO . t •TC::.UT..J,... ...... "-"" - - -

• ... JUNTA COMERCIAL DO PARANA ~\.:. -
i ' PUBLIQUE~.SE ' " " t. AGENCIA REGIONAL DF- ""u~ unuo&n r ..... ·li: tue+n ,., ... ,.dncon 

CERTIFICO o REGISTRO-E . . . CARTORIO AZEVEDO BASTOS 1'0fiCIO DE REGISTRO CIVIL 0-'S.~ESSOAS NATURI\IS 1.' 
, . · ~ 'JW..=miJ E TASEU9NATO DE NOTAS-Codl o CNJ OG.j70.0 ~·.· 

)ane !vete Car so ''·I'F" , soe •u•••<> 2 ou sn .~,·-!·• '""""""~",...,.'"",..,..,,-,.~ .• ~.,.."""~~ ~ 
(' Protocolo: 13/517235-7, Autent1ca~ao D1~1tal ~,: RG•1.857,527•PR 1!'•' 

1 1 0502814 6 0&acordocomcsartagoS1'.3"e7' 1nc. V8'.• e52dalei eoetol893511994 eAit 61nc XII ; .· 
Empresa: 4 da Lei E$taduaj 8.72112000 a~entloo a presente imagem dlgltalaada, rep1oó.Jçêofiel ~ .-~ 

~ 
K. K. S CHITICOSKI - ME do <loeum~nto apres.entado ~ .CO I"'fendo ne$le ato-. O reft l"ldo ~verdade Dou te ~.:: 

24; O?fl-3 
Cód. Autenticacão: 6250160616171641(}125-f· Data: 16/06/2016 17:16:· 

. ~~~ l~ ' ")!I ~ Selo Digital de Fiscalízfcão Tipo Normal G: ADN35278-7F9B; 1'·1 ·- Valor o tal do Ato: R 3 78 ; ~; 
"H ~ : 

~ Confira os dados do ato em: htttt~igital.tjpb.ju;tf'l ' - - Bel. Valber de WJrand3 Ca\lalcanu ' ·.:.' 
~ - -~~ -,:q;\, - ~.,:;t - T1tular d y §~'" 

-:: / . '-r v 



12/0712016 Receita Federal do Brasil 
~ 

Fazenda 
Ministério da Fazenda 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

03.426.221/0001-14 
MATRIZ 

( NOME EMPRESARIAL 

1M. K. SCHITICOSKI- ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

CULTURESTE 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIV1DADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

47.55-5-02 -Comercio varejista de artigos de armarinho 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

47.61 -0-01 -Comércio varejista de livros 
47.81 -4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.61 -0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados ; 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anterionnente 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.63-6-03- Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.63-6-04- Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping 
47.89-0-07- Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 
47.44-0-99- Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.44-0 -01 -Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança de 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e víd 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5 • E MPRESARIO (INDIVIDUAL} 

I LOGRADOURO 
R COL MEIA 

I 
CEP 

87.308-310 

I ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM ALVORADA 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

. ***** 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

l TELEFONE 

DATADASITL 

03/11/200~ 

DATADASITl, 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridíca/CNPJ/cnpjreva/Cnpj reva_Solicitacao.asp 

-./ 

l 
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NUMERO DE INSCRIÇAO 

03.426.22110001-14 
MATRIZ 

~ NOME EMPRESARIAL 

~· K. SCHITICOSKI - ME 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇAO E DE SITUAÇAO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 30/09/1999 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDÁRIAS 
47.54-7-01 -Comércio varejista de móveis 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.41 -5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.51 -2-02- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.89-0-06 - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I LOGRADOURO 
R COLMEIA 

I COMPLEMENTO 

I CEP 
87.308-310 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

l BAIRRO/DISTRITO 
JARDIM ALVORADA 

ENTE !'EDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

l SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I SITUACÃO ESPECIAL . .................. 

I MUNICIPIO 
CAMPO MOURAO 

I TELEFONE 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 16/09/2016 às 12:48:56 !data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 
~~----------------~---------~ 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11 /2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Páaina: 2/2 

Voltar 

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aou . 
Atualize sua página 

( 

file:///C:/Users/User/Documents/CARTA0%20CNPJ%20PAG%20 l _files/cnpjreva _ s... 20110/2016 



21/11 /2016 https :llwww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSfmpnmirPapel .asp?VARPessoaMatriz=8735733&VARPessoa=8735733&VA'RUf=PR~ 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0342622110001-14 

Razão Social: M K SCHITICOSKI ME 

Nome Fantasia:CULTURESTE 
Endereço: RUA COLMEIA 237 I JARDIM ALVORADA I CAMPO MOURAO I PR I 

87 308-310 

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

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

Validade: 06/ 11/ 2016 a 05/ 12/ 2016 

Certificação Número: 2016110605324115666359 

Informação obtida em 21/1 1/ 2016, às 19:01: 17. 

A utilização deste Certificado para os f ins previ stos em Lei está 
condicionada à verificação de autent icidade no si t e da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

l 
-~ 

l 

; 

httpsJ/www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=8735733&VARPessoa=8735733&VARUf=PR&VARlnscr=.. 1/1 



20/10/2016 

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

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

Nome: M. K. SCHITICOSKI -ME 
CNPJ: 03.426.221/0001-14 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas f il iais e, no caso de ente federativo. para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclus ive as contribuições sociais prev1stas 

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 14:38:52 do dia 12/09/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/03/2017, 
Código de controle da certidão: DBA4.388C.7857.613D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

/ 

\ 

~ 
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GOVERNO 00 EST~.OO 
Sttfei.Dr.., da Fazfllcsa 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015562246-00 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.426.221/0001-14 
Nome: M K SCHITICOSKI 

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 21/03/2017 -Fornecimento Gratuito 

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

Emit1do via Internet Pública (2111112016 19·05:01) 



ESTADO DE PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: 

Contribuinte: M. K. SCHITJCOSKI - ME 

CPF: 03.426.221/0001-14 

Endereço: RUA COLMEIA, n° 237 
Bairro : JARDIM ALVORADA 

Complemento: 

Requerente: 

' 1. Contrib.: 328626 

[FINALIDADE ] 

IPARA FINS DIVERSOS 

[ OBSERVAÇÕES] 

N. Certidão: 25709/2016 

RG: 901.94752-01 

Ponto de Referência : 

Validade: 21/12/2016 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

Emitido Via Portal 

CAMPO MOURÃO/PR, 21 de novembro de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet 
https://campomourao.atende.net 

Rua Brasil, 1487- CAMPO MOURÃO - PARANÁ- CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301-140 
TEL.: (44) 3518-1 144- FAX: (44) 3518-11 04- CNPJ MF n° 75904524/0001 -06 

Home-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br 



, I 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : M. K. SCHIT ICOSKI - ME (MATRIZ E FIL I AIS) 
CNPJ : 03.426.221/0001 - 14 
Certidão n°: 111398351/2016 
Expedição: 2 0 / 10 /2016 , às 18 : 12:03 

-. 

Valida de: 17/0 4/20 1 7 - 1 80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica - se 
inscrito (a) no 

que M . K . S C H I TI C OS K I - ME (MA T R I Z E F I L I A I S ) , 

CNPJ sob o n° 03 . 4 2 6 . 221 /0001-14, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das ~els do 
Trabalho , ac r escentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolu ção Administ r at i va n° 1470/2011 do Tribunal Super1or do 
Trabalh o, de 24 de agosto de 201 1 . 
Os dados constantes desta Certidão são de resoonsabi~idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão a-cualizados até 2 (do1s ) d1as 
ante ri ores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relacão 
a todos os seus estabelecimentos, agênc i as ou flllals. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à veriflcação de sua 
aute nt icida d e no po r tal do Trlbuna l Superior do Trabalho na 
Internet (http://www . tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe l eci das em sen ten ça condenatória transitada em Julgado ou em 
a cordo s judic i ais trabalh i stas, inc l usive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em le1; ou decorrentes 
de e x ecução de acordos firmados perante o Ministério Públlco do 
Traba l ho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

j{, 
\.. I' i"'-
~ 
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CNPJ: 03.426.22110001 -14 INSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237- Jardim. Alvorada- Fone/Fax (44) 3016 3726e Celular 9988-5761 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito. na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão presencial n°035/2016- PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE 
NOVA CANTU - PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de 
todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da 
licitação. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 ( 

r03426221 /0001-141 

M. K. Schit1coski- ME 

RUA COLMÉIA. 237 
JARDIM ALVORADA - CEP 87308-310 

L CAMPO MOURÃO - PR _J 

l 
M. K. Schiticos~·d ME- 03.426.22110001-14 

Maurilio Kramer\ ~ticoski- Proprietário 
RG n°: 4.452.334-5/SESP-PR 

CPF: 628.678.309-15 

r 
I 

1 



CNPJ: 03.426.221/0001-14 JNSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237 - Jardim. Alvorada - Fone/Fax (44) 3016 3726e Celular 9988-5761 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE F ATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU 

CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

A empresa Mk Schiticoski - Me, inscrita no CNPJ 11° 03.426.221/0001 -14, vem pelo seu 

representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4 o, VII, da Lei 

10.520/02, declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na 

licitação, mediante pregão presencial n° 035/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA 

CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua 

habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente . ..-----
Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 I 

' i I i? 
M. K. Schitic~ski ME - 03.426.22110001-14 

Maurilio Kra~er Schitiqoski -Proprietário 
..... . RG n°: .11. .452.33,4-5/SESP-PR 

r 03426221 jQQQ 1- -~ 4 I· CPNl&.678.309-15 

M. K. Schiticoski- ME 

RUA COLMÉIA. 237 
JARDIM ALVORADA ·· CI:::P 87 306-310 

L CAMPO MOURAO. 1-'"'- . .J 
( / 1 



E'STAOO 00 PARANÂ 

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

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

Ge~onGuima~esdoVa~ 

Titular 

CER IDÃO 
11111111111111111111111111111 

---

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte Inte ressada, que revendo em ca rtóno a meu 

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NÃO haver s1do d1stnbuído 

a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de: 

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

M.K.SCHITICOSKI ME 

CPF f CNPJ • 03426.22110001-14 

RG I INSC.EST · NIC 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão - Pr. 24/10/16 

---=- --d;:l - ---- --
•i --~ 

Cartório Distribuidor Público e anexos 
Gerson Gu1marães do Vale -Titular 

Leandro Guimarães C.do Vale -Funcionário Juramentado 

Cristiano Roberto Carraro -Funcionário Juramentado 

Douglas Carraro ·Funcionário Juramentado 

Fernanda Pinheiro Nascimento • Funcionaria Juramentada 

Av José Custód1o de Olive1ra, n• 2065 - Centro 



CNPJ: 03.426.22110001-14 INSCR. 90337353-99 
Rua Colméia, 237 - Jardim. Alvorada - Fone/Fax (;1-1) 3016 3726e Celular 9988-5761 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) Maurilio Kramer Schiticoski 
brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua colmeia, 237 jd 
Alvorada. na cidade de Campo Mourao - Pr_. portador(a) da R.G n 4.4452334-5 Sesp- Pr. 
expedida pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná e do C.P.F n° 628.678.309-15, vem 
declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: Mk schiticoski-M, que não mantém em seu quadro 
de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos 
ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e 
menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

Campo Mourao, 22 de Novembro 2016 f 

M. K. Schitic(lski ME- 03.426.22110001-14 
Maurílio Kramer Schiticoski- Proprietário 

RG n°: 4~.334-5/SESP-PR 

r: 
03426221/0001-14-, 

M. K. Schíticoski - JVJE 

RUA COLMÉIA. 237 
JARDIM ALVORADA . CEP 137308-310 L CAMPO MOURAü . Pr; 

CPF: 628.678.309-15 

1 



27/10/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral- Impressão /.. 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contri buinte, 

Confi ra os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providenc ie junto à 
RFB a sua atualização cadastral. 

Jtll(.J:..~ REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

• - CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

I COMPROVANT~ DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 
20.934.892/0001-05 22/08/2014 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

A. C. S. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS- ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

OFFICE TOYS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.63-6-01 -Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.51 -2-01 -Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61 -0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.55-5-02- Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.63-6-02- Comércio varejista de artigos esportivos 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.81 -4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

, 4S.42-7-02- Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 
18.22-9-99- Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 
47.61 -0-01 - Comércio varejista de livros 
77.21 -7-00 - Aluguel de equipamentos recreativos e esportivos 
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais 
47.41 -5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

213-5 - EMPRESARIO(INDIVIDUAL} 

I LOGRADOURO 
. R MATO GROSSO I I NÚMERO 

2187 
I I COMPLEMENTO 

LOJA: 01; 

I CEP 
. 87.303-160 I I BAIRROIDISTRITO 

CENTRO I I MUNICIPIO 
. CAMPO MOURAO I ~~~ I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 3524-5341 

T N AV FR EN E FEDERATIVO RESPO S EL (E ) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

22/08/2014 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL l ~~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

I 

Emitido no dia 27/10/2016 às 12:32:23 (data e hora de Brasília). 

/ 
Págin?t: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 2711 0/2016 
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IANQREI/1 CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

, rtU1(T(I: (t.'al} 

RF.CIME OE 6E"S 'so <> ·•<>< 
COMUNHAO PARCIAL 

!JOSE CAF.DEAL SANtANA 

Nu• ·~ E~I•':;ESARIAL 
~· C S. DE ALMEIDA • COMERCIO E SERVIÇOS 

l
tO~R:4~G'-Rü :,J~ e-_, etc\ 

AVENIDA MAII/OEL MENDES DE CAMARGC 

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRJct:. 
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14/06/2016 

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

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

Q 
'-• 'l.J;)/ ---

Nome: A. C. S. DE ALMEIDA -COMERCIO E SERVICOS -ME 
CNPJ: 20.934.892/0001-05 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabil idade 
do sujeito pass ivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibil idade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n2 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:31:02 do dia 14/06/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 11/12/2016. / 
Código de controle da certidão: F656.1965.0CF1.F29A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

, 
/ 
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i 
PARANÁ 
GOVFRNO DO ESTADO 

SttrltJiflldiFUflldti 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015525090-78 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.934.892/0001-05 
Nome: A. C. S. DE ALMEIDA -COMERCIO E SERVICOS - ME 

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

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

Página1 de 1 

Válida até 11/03/2017- Fornecimento Gratuito 

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

} 

Em•tido via Internet Pública (111111201615:37:14) 



ESTADO DE PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: N. Certidão: 23964/2016 
Contribuinte: A. C. S. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS - ME 
CPF: 20.934.892/0001-05 RG: 
Endereço: RUA MATO GROSSO, n° 2187 
Bairro: CENTRO 
Complemento: Ponto de Referência: 
Requerente: 

r-:ód . Contrib. : 6256120 Validade: 28/11/2016 

[ FINALIDADE ] 

[PARA FINS DIVERSOS 

[ OBSERVAÇÕES] 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

Emitido Via Portal 

CAMPO MOURÃO/PR, 27 de outubro de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet 
https://campomourao.atende.net 

Rua Brasil, 1487- CAMPO MOURÃO- PARANÁ- CAIXA POSTAL, 420 - CE P 87301-140 
TEL.: (44) 3518-1144- FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 

Home-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br 



27/10/2016 https:/twww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22101804&VARPessoa=22101804&VARUf=PR& .. 

CA 
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2093489210001-05 

Razão Social: A C S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS ME 

Nome Fantasia:OFFICE TOYS 

Endereço: AV MANOEL MENDES DE CAMARGO 1517 I CENTRO I CAMPO MOURAO 
I PR I 87303-115 

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

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

Validade: 26/10/2016 a 24/11/2016 

Certificação Número: 2016102604000775951486 

Informação obtida em 27/ 10/2016, às 12:43:29. 

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

) 
/ 

? 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22101804&VARPessoa=22101804&VARUf=PR&VARinsc. 1/1 



PODER JUDI CIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRA~~LHO 

f 
I , 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

25/j. 
~---
~ .- \ 

Nome: A. C. S. DE ALME I DA - COMERCIO E SERVICOS - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 20.934 . 89210001-05 
Certidão n o : 8124342 71 2016 
Expedição: 191 08 12 016, à s 10: 30:0 7 
Validade : 141 02 12017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifi ca-se que A. C. S . DE ALMEIDA - COMERCI O E SERVICOS - ME (MATRIZ 

E FILIAIS} , inscr ito (a) n o CNPJ s ob o no 2 0.934.8 92/0001 - 05 , NÃO 
CONSTA do Banco Nac i onal de De v edores Tr a ba l histas . 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Con sol i dação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n o 12 . 44 0, de 7 d e j ulho de 2011 , e 
na Resolu ção Administrativa n o 1 4 70 1 201 1 d o Tribuna l Superior do 
Trabalho, de 24 de agos t o de 2 011. 
Os dados constant e s de s ta Ce r ti d ão s ão d e r espons abilidade dos 
Tribunais d o Trab alho e estão a t ual izados at é 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua exp edição . 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão a testa a empresa e m re l ação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou fil iais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à v e r if i caç ã o d e sua 
autenticidad e n o portal d o Tr ibunal Supe rior do Trabalho na 
Internet (h t t p : I I www . t s t . j us . br ) 
Certidão emitida grat ui t a mente . 

I NFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi s t as cons tam os dados 
necessários à i d entificação d as p essoa s n a tu r a i s e jurídicas 
inadimplentes pera n t e a J u stiça do Traba l ho quanto às obriga ções 
estabelecidas em sentença condenatória ~rans itada e m julgado ou em 
acordos judiciais t rabalhist a s , inclus i v e no c oncernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorár io s , a c ustas , a 
emolumentos ou a recolhimentos de t erminados em le i i ou decor rentes 
de execução de acordos firmados perant e o Mi nisté rio Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Pr é via . 

7 
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ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS, 
Contador. Partidor,Oepositário e Avaliador Judic1al 

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIFICO que, a pedidO verbal de parte interessada que revendo em cartort:, a rr .::c. 

cargo, os livros de registro e distribUição de feitos. deles constatei NÃO haver sido distr1bu1do 

a qualquer cartório CIVEL desta Comarca. ação alguma de 

FALÊNCIA, CONCORDATA ou RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO 
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra 

A C 5 ALMEIDA COMERCIO DE SERVICOS ME 

CPF I CNPJ- 20.934.892/0001·05 

RG I INSC.EST · NIC 

Cartório Distrib.u~blico e anexos ---GetS_9'1 G.J•marães do Vale • Titular 
Leandro Gulmarlles C. do Vale · Funclonáno Juramentado 
Cristiano Roberto Carraro · Funclonãrio Juramentaçfo 

Douglas Carraro . Funclonârlo Juramentado 
Fernanda Pinheiro Nascimento . Funclonàrla Juramentada 



44-3017-1315 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DE CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E OUVIDORI.A 
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18330 
[XfRCICIO 
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ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃC 

A. C. S. DE ALMEIDA- COMERCIO E SERVICOS- ME 

; ~~A ~~TO GROSSO 

31/12/2016 

l
MUNICI•IO 

CAMPO MOURAO PR 

COM. DE ARTIGOS RECREATIVOS 
REPARACAO E MANUT. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
COM. VAREJ. DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS 
COM VAREJ. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
COM VAREJ DE MATERIAIS ESCOLARES. ESCRITORIO E INFORMATICA 
COM VAREJ DE ARMARINHOS 
COM VAREJ DE MATERIAIS ESPORTIVOS 
LOCACAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LEVES 
COM VAREJ DE MOVEIS UTENSILIOS E UTILIDADES DOMESTICAS 
COM VAREJ. DE DISCOS, FITAS E INSTRUMENTOS MUSICAIS 

C: J:\ •;...,')<;> CONTAB•LIDADí' RESPONSAVEl 

PRESCILA ALVES PEREIRA FRANCIOLI 

1 O PRESENTE ALVARÁ AUTORIZA A EXPLORACÃO DE NEGÓCIOS CONFORME ACIMA 
DESCRITO ENQUANTO SATISFAZER AS EXIGENCIAS QUE LEGITIMARAM SUA 
CONCESSÃO. DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. 

Restrições 

CAMPO MOURÃO/PR 04/0 1 /2:)1 6 

s:. ''-ti 1\fC-,t.~~.: 

1) De conformidade com a leg1slação v1gente deverão ser comumcados ao Seror ,(Je Tntfutação da prefe,tura 
em prazo inferior a 30 dias qua1squer alterações cadastraiS 

2) Em caso de encerramento das atividades inerentes a ,este 
15 d1as JUnto ao Setor de Tnbutação da prefeitura a BAIXA d 
delJltos dos exercíctos segumtes. 

~. l 



ATESTADO DE CAPACIDADE TtCNICA 

;\ Prefeitura Municipal de Janiópolis. inscrita no CNPJ sob n° 76.402 .882100() l 

H3, at~.:sta para os devidos Iins que. a empresa ,\. C. S. DE ALMI~IJ)A <:;o:vn:RCIO · 

SER\'ICOS - ME inscrita no CNP.T n° 20.934.89:2/0001 -05 . situada na Rua i\ 1ato ( ,1'\.l:' ::-

11"2 I 87. IW ivlunicipio ck Campo Mourão PR. s.lgrou -~c vencedora em nossn ivluniCl)lP c' 

sl:guint(.;S processo licitatórios: Pregão Presencial nu 012/2015. cujo objeto foi i\:QUJSIÇ.-\ 0 

DE MATEUIAL DE EX11ED1ENTE, Prcg:in Presencial n° 036/2015, cujo olijctp !'oi 

AQUISlç.\o DE EQUIPAMENTOS 1<: MOBlLIA.RlOS, DES'IT''J\DOS \ 

ORCANIZAÇAO g FORTALECIMENTO DO PROCESSO DI-' 

DESCEYJ'RALIZAÇAO DAS AÇÜES DI': VIGILÂ~CIA SANIT:\RL\. OB.IF 1\ 

VI!';Cl!L:\})0 A PORTARIA Nu 2.637/MS, D~: 02 DE DEZEMBRO DI( 201~ e l'r..:1:.C1t 

l'rCSU1CÍ:11 n" 00812016. CUJO objeto roi AQlJISIÇAO DE :\ IOBILLÚ{l(J 

EQUIP.--\1\IEYI'OS DE PROCESSAMEJ\TO DE DADOS, AlJDIO, V1DEO 

C0!'.-1U:\'lCAÇAO. PERlFI::RICOS 1:~ Sll\IILARI~S. PARA CM PERÍODO m : I~ 

\lESES. DESTIJ\ADOS A i\1ANUTET\ÇAO DOS DEJ)ARTAl\IENTOS I. 

Sl·~CRETAH.L\S QUE INTEGRAM A .\l)IVJlNISTRAÇAO P(lHLJC:A DO 

iVTUNlCJPIO DE .JANlÓPOLIS - PARANÁ. Tendo akndidt' as exigênt:i ,_ , 

princ.:ipall~1cnt~ quanto à qualidade dos serviryos prestados c pra.1.os est ipulados. não havenc 

em r. ossos registros. até a presente data, fato~ que desabonem a rcsponsabi ltd<h.k c cond. l, 

da r('ferida empresa, com relação às obrigações assumidas. 

Por ser expressão da verdade c pan~ llttc surta os cl'citos kgais. dato c Ji nn 

nn:s~ntc. 

Janiópolis. 02 d: :\·!aio de 201 6. 

) 
I 

~ / .. 
v ,/ tfPl' ; i:J 

--~· ~ ~ CNPJ N°76 402.882/0001-83 - HO~E-PAGÉ: www.j;;Jopol~ . pr.gov .br \f: 1 l.'j~ 
RUA RUI BARBOSA, 286, CEP 87389-000- CENTRO - ~ONE/FAX (OXX44) 3553.14 11 • ~ ! 1J 

JANJOPOLIS - PARANA /" l f, 



27/10/2016 Emissão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral- CICAD 

{~ -·J 
~- ~ .. -., ,. .. 

Inscrição no CAD/ICMS 

90673521-03 

Inscrição CNPJ 

20.934.892/0001-05 

Início das Atividades 

09/2014 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial A. C. S. DE ALMEIDA -COMERCIO E SERVICOS - ME 

Titulo do Estabelecimento OFFICE TOYS 

Endereço do Estabelecimento RUA MATO GROSSO, 2187, LOJA 01 - CENTRO- CEP 87303-160 

Municipio de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 09/2014 

( Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Sit - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- DIA 03 DO MES+2, 
uaçao ua DESDE 07/2016 

Natureza Juridica 213-5- EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Econômica Principal do 4763-6/01 -COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS 
Estabelecimento RECREATIVOS 

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDE O 

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

Atividade(s) Econômica(s) 4761-0/03- COM ERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 
Secundária(s) do Estabelecimento 

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

Tipo 

CPF 

Inscrição 

023.073.499-52 

4754-7/01 - COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS 

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

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

ANDREIA CARDEAL SANTANA DE ALMEIDA 

. .. 

Qualificação 

EMPRESÁRIO 

Este CICAD tem validade até 26/11/2016. 
fi) 

PARA NA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS NO 90673521-03 

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

Emitido 8etronicamente via Intemet 
27/10/2016 12:49:23 

Dados t ransmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

1 

/ 
https:llwww.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludelinkFacii=S&eCadicms=9067352103&eUser=W90V3TEU 1/1 
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Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos ~ ...... 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO li 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS -ME 
Endereço da Empresa: Rua Mato Grosso n°2187 Centro Campo Mourão 
C.N.P.J da Empresa: 20.934.892/0001-05 

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
" · ferente : Pregão (Presencial) n° 03 5/20 16 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) Andréia Cardeal Santana de 
Almeidabrasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua Mato Grosso n°2187. na 
cidade de Campo Mourão PR, portador(a) da R.G n° 6.388.275-5, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Paraná e do C.P. F n° 023.073.499-52, vem declarar, sob pena da Lei, que a Empresa: A.C. S. DE 
ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 
(dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em 
qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição 
de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388.275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001 -05 

I· 



OFFICE MAGAZIN 
Informática-papelaria-móveis para escritório -eletroeletrônicos 

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA LICITAR OU CONTRATAR 

COM A ADMINISTRAÇÃO 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) no 035/2016 - PMNC 

A empresa A.C. S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME, inscrita no CNPJ n° 20.934.892/0001 -

05, vem pelo seu representante legal infra-assinado, em atenção ao disposto no art. 4°, VII, da Lei 10.520/02. 

declarar que cumpre plenamente os requisitos exigidos para a habilitação na licitação, mediante pregão 

presencial n° 035/2016 - PMNC, do MUNICÍPIO DE NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a Administração 

Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

va Cantu 22 de Novembro de 2016. 

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388.275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001-05 

2(JC348~ 

I ~'..: t.: 
r - d2 /.1.1" 
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f ' · I ~"' ':'ar. \;:.---In ormat1ca-pape aria-móveis para escritório -eletroeletrônicos ---

A.C.S.DE ALMEIDA-COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ 20.934.892/0001-05 
44-3017-1315 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO E/OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: A.C.S. DE ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME 
Endereço da Empresa: Rua Mato Grosso n°2187 Centro Campo Mourão 
C.N.P.J da Empresa: 20.934.892/0001-05 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
'erente: Pregão (Presencial) n° 03 5/2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, sob a 
modalidade Pregão presencial n°035/2016 - PMNC, instaurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA CANTU -
PARANÁ, que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

Nova Cantu 22 de Novembro de 2016. 

(.l -
l c. 4../ .{. t_ {'--

Andréia Cardeal Santana de Almeida 
RG 6.388.275-5 
A.C.S. DE ALMEIDA- COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME 
CNPJ 20.934.892/0001-05 

Por ser expressão de verdade, fi rmamos a presente. 

UA • 



Consul ta O~ante_s ____ _ 

4-1-:o -- -.) 

·~ sf ~ ---/ 
Data da consulta: 27/10/2016 
m Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 20.934.892/0001 -05 
Nome Empresarial : A. C. S. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS - ME 

rEt Situação Atual 

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 22/08/2014 

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI 

1.t1 Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 
w Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

111 Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

111 Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem 

'\ 

( / 
'\ / 
~ '\ 

7 ,,. 
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16/11/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadast ral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, provi·dencie junto à 1..- -~-- · -:<. ·; 
RFB a sua atualização cadastral. 0~/· 

l 

I• .JJ~t..l'l. .-. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

~~; ~ 
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE l DATA DE ABERTURA 

05.060.654/0001 -24 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

17/05/2002 
MATRIZ 

NOME EMPRESAR IAL 

J M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- ME 

TiTULO DO ESTABELEC IMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MAQMOVEIS 

COD IGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

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

; QD IGO E O ESCRIÇÃO DAS ATMDAD ES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video 
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.52-1-00- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.73-3-00- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
33.19-8-00 - ManUitenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
47.61-0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.55-5-03- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
46.52-4-00 - Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comun icação 
95.11-8-00- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
47.51-2-02- Recarga de cartuchos para equ ipamentos de informática 
33.29-5-01 -Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar cond icionado, de ventilação e refrigeração 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anterio rmente; partes e 
peças 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

I LOGRADOURO 
. AV CAP INDIO BANDEIRA I 

lNÚMERO 
620-B J 

I COMPLEMENTO 

I 
C EP I I BAIRRO/DISTRITO I I MUNICIPIO I ~ ~~ I 87.301-000 CENTRO : CAMPO MOURAO 

' I ENDEREÇO ELETRÔNICO 

I 
I TELEFONE 
. {44) 5234-192 I 

I ENTE FED ERATIVO RESPONSÁVEL ( EFR) ....... "' 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA I 
l DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

05/04/2003 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAl I 
I ~~o ESPEC IAL I I ~~SITUAÇÃO ESPECIAl I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 
j 

Emitido no dia 16/11/2016 às 15:31:31 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

© Copyright Receita Federal do Brasil- 16/1112016 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjrevalimpressaollmprimePagina.asp 1/1 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional <t • .:; .- ~ ". / 

v • :,...-' 

~--

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 03:32:14 do dia 06/11/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 05/05/201 7. 
Código de controle da certidão: 3E1B.1E72.5721.233F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

\. 

) 

I 



GOVF>NO !'lO ESTA!'lO 
Se~r~tarra da f'uenà• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015267562-26 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.060.654/0001-24 
Nome: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA -ME 

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

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

Pág•na 1 de 1 

Válida até 15/01/2017 - Fornecimento Gratuito 

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

Emiltdo via Internet PUbl•ca (1710912016 14 22·25) 

l 



ESTADO DE PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO 
SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 
DEPARTAMENTO ARRECADAÇÃO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 

Protocolo: N. Certidão: 23638/2016 
Contribuinte: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME 
CPF: 05.060.654/0001-24 RG: 902.58671-70 
Endereço: AVENIDA CAPITAO INDIO BANDEIRA, n° 620-B 
Bairro: CENTRO 
Complemento: Ponto de Referência: 
Requerente: 

( ·. Contrib. : 350389 Validade: 23/11/2016 

[FINALIDADE] 

IPARA FINS DIVERSOS 

[ OBSERVAÇÕES] 

Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadastro deste 
Município. 

Emitido Via Portal 

CAMPO MOURÃO/PR, 24 de outubro de 2016. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet 
https://campomourao .atende. net 

Rua Brasil, 1487- CAMPO MOURÃO- PARANÁ- CAIXA POSTAL, 420- CEP 87301-140 
TEL.: (44) 3518-1144- FAX: (44) 3518-1104- CNPJ MF n° 75904524/0001-06 

Home-page: www.campomourao.pr.gov.br E-mail: prefeitura@campomourao.pr.gov.br 



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inseri ção: 0506065410001 -24 

Razão Social: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME 

Nome Fantasia:MAQMOVEIS 
Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 620 B / CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301-000 

A Caixa Econômica Federa l, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, 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 servi rá de prova cont ra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ ou encargos devi dos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 04/ 11/ 2016 a 03/ 12/ 2016 

Certificação Número: 2016110405020682481543 

Informação obtida em 12/ 11/ 2016, às 00 :42:02. 

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

") 
I 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS )CNPJ: 05.060.654/0001 - 24 

Certidão n o : 120315288 /2016 
Expedição: 12/11/2016, às 08:11:14 
Validade: 10/05/2017 · - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME 

(MATRIZ E FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 
05.060.654/0001-24, 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 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabil i dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atua l izados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A aceitação desta cert i dão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

,I , L 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

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

ANEXO III 

DECLARACÃO DE INEXISTENCIA DE FATO IMPEDmVO PARA LICITAR OU 
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/ 2016 - PMNC 

A empresa M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME, inscri t a no CNPJ n° 
05.060.654/0001-24, vem pelo seu representante legal infra-assinado , em atenção ao dispost o no 

art. 4° , VII, da Lei 10.520/02 , declarar que cumpre plenamente os requisitos ex igidos para a 

habilitação na licitação, mediante pregão presencial no 035/2016 - PMNC, do MUNI CÍ PI O DE 

NOVA CANTU - PARANÁ. 

DECLARA, ademais, que não está impedida de participar de lic itações e de contratar com a 

Administração Pública em razão de penalidades, nem de fat os impedit ivos de sua habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 

IW ':A N") O ;;a ") :rRP .: .. c-:? 
CENTRO- CF) - :lr~ .... -

Ct>MPO MOI R~fl- DJ;: 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 
FONE: (44}-3016.3070 

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

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

ANEXO II 
DECLARACÃO DE CUMPRIMENTO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

Nome da Empresa: M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÇAOL TDA - ME 
Endereço da Empresa: Av: Capitão Indio Bandeira, 620B - Centro- Campo Mourão - PR 
C.N.P.J da Empresa: 05.060.654/0001-24 

À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PR 
Referente: Pregão (Presencial) n° 035/2016 - PMNC 

O signatário da presente, em nome da Proponente o Sr(a) WILSON DOS SANTOS, 
brasileiro(a), casado(a), empresário(a), residente e domiciliado(a) à Rua: Devete de Paula Xavier , 
288, na cidade de Campo Mourão - PR, portador(a) da R.G n° 3165472-6, expedida pela 
Secretaria de Segu1rança Pública do Paraná e do C.P. F n° 448.248159-91, vem declarar , sob pena 
da Lei, que a Empresa: M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME, que não 
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho 
ou serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos e menores de 14 (quatorze) anos a não ser na condição de aprendiz. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 

" . 

·. c. ~'. · ~ · _ .: F~ .. ~::~:~~, 020··-
:~:: l · '-:~~ . c ·:;:r:: ·37:;•>l-~'i:-. 

.:: ·~.; ,_ \' _1 .. - 1 ... 

WILSON...DOS S~ 
CPF: 448.248.159-91 - RG 3165472-6 SSP/ PR 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

E-mail: f inanceiro.maqmoveis@hotm ail.com 
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CNPJ: 05.060.654/ 0001-24 I.E.90.258.671-70 

ANEXO V 

DECLARACÃO DE RECEBIMENTO E/ OU ACESSO À DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Empresa: M2W COMÉRCIO, I MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME 
Endereço da Empresa: Av: Capitão Indio Bandeira, 620B - Cent ro- Campo Mourão - PR 
C.N.P.J da Empresa: 05.060.654/ 0001-24 . 

À 
PREFEI TURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PR 
Referente: Pregão (Presencia l) n° 0 35/ 2016 - PMNC 

Prezados Senhores, 

Declaramos para os f ins de d ire ito , na qua lidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade Pregão presencial n°035/2016 - PMNC, ins taurado pelo MUNICÍPIO DE NOVA 
CANTU - PARANÁ , que recebemos os documentos e tomamos conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumpr iment o das obr igações objeto da licitação. 

Por ser expressão de ve rdade, f irmamos a present e. 

Campo Mourão, 22 de Novembro de 2016. 

o.· c"'= .~r~,.... 8.~ p·.,.,t:=.l~ E:, .. _,_ 

~~ENT"10 - ::'LP 87301-0C: 
M,...·UFÃO- PF 

WILSON DOS SANTOS 
CPF: 448.248.159-91- RG 31ó5472-6 S SP/ PR 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE ~uRA ~14ú1t-/ 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA - ME /:;~ · ., : ~ 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 · . ~F~~ . ~

1
. 

NIRE: 412.0751054-1 \co FER ' . --r-

o O o G\i A -- .. -~--( 
11""~ .... ·~-o R <E- •• 
~/ 

Os abaixo identificados e qualificados: 

l . ' f I '),A I G 
NOVA CANTU ~-· '···:;~v 

1) WILSON DOS SANTOS, brasileiro, casado sob·õre9'im'e de ~unhão 
universal de bens, natural de Janiopolis-PR, proprietário, inscrito no 
CPF/MF sob n° 448.248.159-91, portador da carteira de identidade RG n°. 
3.165.472-6/SSP-PR, residente e domici liado na - R.ua devete de Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: ·?7301-000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS, brasi leiro, solteiro, nascido em 
16/12/1983, natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 046.282.119-65, portador da carteira de identidade RG n° . 

./ 
8.124.403-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Prof devete de-Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87301-1 00. 

3) WEL THON MARK SANTOS , brasi leiro, solteiro , nascido em 
17/04/1985, natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 051.631.149-21 , portador da carteira de identidade F~G n° 
7.987.637 -3/SSP-PR, res idente e domiciliado na Rua São Josafat, 1162, 
Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87301-090. 

Tem constituída entre si , uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA- ME, com sede na Avenida Capitão índio Bandeira, 
620, B, Centro, Campo Mourão-PR, CEP 87301-000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 05.060.654/0001-24, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0751054-1 em 28/12/2012e última alteração contratual 
registrada sob n°. 20125073780 em 11/07/2012; resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFER-ÊNCIA DE QUOTAS: Retira-se 
da sociedade o sócio WEL THON MARK SANTOS, acima qualificado, vendendo e 
transferindo, com o consentimento dos outros sócios , as 140.000 (cento e quarenta mil) 
quotas integralizadas, em moeda corrente do País, que possui pelo valor nominal de R$ 
1,00 (hum real) cada uma, totalizando R$ ·140.000,00 (cento e quarenta mil reais). 
inteiràmente subscrito e integralizado neste ato em moeda corrente do País, ao sócio 
WILSON DOS SANTOS, acima qualificado, dando plena quitação das quotas cedidas. , 

. CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL:~ ·~ 
modificações havidas, o capital social , inteiramente integralizado em moeda nacio~nal fica ·f;) , 
assim dividido entre os sócios : /.. 

r~ 1'\ t!n~ . ' 
<'~'}7 ' _\!fJ~: ___ ' . 

Nome -~· 0..~ % Cotas -------v'-al-or-R
4

II ~ 
~'-='w=:::..:c.:IL:.:=-s-o-N-=o-=o-=s-=s=-=A,..,.N=r=-=o-=s--~--~~~,___--T;;:-+-~8-=-o."='o.::-o t----=560. ooo 56 . o, o o ~ '· 
MICHEL GLAUBER SANTOS 20.00 140.000 ~0 . 0 0,00' 



CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

CLÁUSULA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporarLame.nte, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime fa limentar, de prevaricação, peita ou suti.lorno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema finance ir0 nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1 .0 
- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA SEXTA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício social, em 
31 de dezembro, os administradores prestarão conta~_justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elabõradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem~: 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 'J 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o 

art. 1.059 da Lei n-" 10.406/2002. ~ ~ 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À vista da modificação~ 
ora ajustada, consolida-se o contrato so.c iª!,..q~-P.a~a teJ; ~~lnte redação. ·1 C ' _ r: , I n:r t 0 . 

PREfEITURA MUNICIPAL DE MAiO R\CO o· ÓR Gl AL ~f?\ ~\J r1l_ 
CONFERE COM o ORIGINAL \~; ,4t.: ; :~~ I)~~ 

~-'4 ',j .2.J..!a.J .• l..'a!~ ( }'f!?:/: 
----- ··,?fi •:..........,. 

-C-0-1Yl-IS-S-:-Ã-0-:M~U:-::NI::-CI:;:;-PA::7L-;:D~E7L;;::ICIT,;ITAÇÀÕ 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC LTOA- ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 _.CO 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO Q F 

M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L fDA - ME 
. CNPJ/MF: 05.060.654/0001-24 I 

NIRE: 412.0751 054-1 ~VACANTÚ '!"# ·l1·':!,.:J;f 
1) WILSON DOS SANTOS, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, natural de Janiopolis-PR, proprietário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 448.248.159-91, portador da c~rteira de identidade RG n°. 
3.165.472-6/SSP-PR, residente e domiciliado. na Rua devete de Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87301 -000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido em 
16/12/1983, natural de Campo Mourão-PR, empresário, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 046.282.119-65, portador da carteira de identidade RG n°. 
8.124.403-0/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier, 288, Centro, Campo Mourão-PR, CEP: 87301 -100. 

Tem constituída entre si , uma sociedade empresária limitada que gira 
nesta praça sob o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO LTDA- ME, com sede na Avenida Capitão índio Bandeira, 
620, B, Centro, Campo Mourão-PR, CEP 87301 -000, e inscrita no 
CNPJ/MF sob n°. 05.060.654/0001-24, registrada na Junta Comercial do 
Paraná sob n° 412.0751054-1 em 28/12/2012e última alteração contratual 
registrada sob n°. 20125073780 em 11/07/2012; resolvem consolidar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A sociedade gira 
sob o nome empresarial de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA -
ME e tem sede e domicílio na Avenida Capitão índio -Bandeira, 620 8, Centro, Campo 
Mourão-PR, CEP 87301 -000. __ 

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 15/05/2~~e duração 
é por tempo indeterminado. ~ · 

t 

CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por . . g(o no N 
ramo de: Comércio atacadista e varejista de equipamentos para escritório, 
eletrodomésticos e equipamentos e áudio e vídeo, artigos de colchoaria, instrumentos 
musicais e acessórios, equipamentos de telefonia e comunicação, artigos médicos e ~ 
ortopédicos, material elétrico, artigos de papelaria, artigos de cama mesa e banho, ~ · 
equipamentos de informática e acessórios e reparação e manutenção de computadores, 
serviços de montagens de móveis de qualquer material, instalação e manutenção de "\ 
sistemas de ar condicionado, de ventilação e de refrigeração, recarga de cartuchos p~ l 
equipamentos de informática. . ~/?' , 

~': ~ ~\'-'~(51 
\. 



PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L T!J..A - ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 ~ 
NIRE: 412.0751054-1 cr r.L o ..1.+.G. :;. 

CLÁUSULA QUINTA- CAPITAL SOCIAL: O capital social é de 700.000,00 (:~ta-~~~~:-~ .. r··j 
mil reais) , divididos em 700.000 .(setec.~n.tas mil). quotas de capita l no valor nominal\1éB~ç4:}~ 
1,00 (um real) cada uma, subscntas e Ja tntegralrzadas, em moeda corrente do País, ~ 
sócios e distribuídas da seguinte forma: 

Nome (% Cotas Valor R$ 
WILSON DOS SANTOS 80.00 560-.000 560.000,00 
MICHEL GLAUBER SANTOS 20.00 • 140.000 140.000,00 
TOTAL 100.00 ·.'.,. 700.000 700.000,00 

CLÁUSULA SEXTA- RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabil idade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos· respondem solidariamente pela 
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito 
de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escrito aos outros sócios , discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou 
renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os 
negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades-privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 
- É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social 

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

A:\ 
§2.0 

- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da ~; 
sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato XJ-~ 
especificar os atos e operações a serem praticados. ~, 

~-

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum ac~, /}).;'5;-
• ~i~~!Jla ,,..l~f\~. mensal, a título de "pró-labore", observadas as ~i;p_,osíçõjs .~-

CO r€gu~tar~s'19effinentes . r;))!;;--: 
(t) C.,!";.! L ' ~-- o/:1 

r" ~ ,~~ ;:-P :F 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE './ "'q_ 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC LT~A- ME L. r~.o.Q..-:}~-- ~ 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 1 ;l. r-: 

NIRE: 412.0751054-1 \ --~--p-~~--
Folh ·"5.,Qe 6 ......... ~ 

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEI~,
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino do exercício social, em 
31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade. 

' 
Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou· balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social , conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n. 0 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA -JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando for o caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito , e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

Parágrafo único- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os 
Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente , o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, À] 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a 

pro~riedade. , ~ 
CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Campo~ 
Mourão-PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste 
contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiadãg 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT~P. - MF 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 

Campo Mourão-Pr, 01 de fevereiro de 2013. 

L~ G\ffX ÇJ,>V~ 
WELTHON MARK SANTOS 

Testemunhas: 

Elaborado por: A · 
MOACIR REN~~Bo~GIORNO 
CRC n2. 24866/0-7-CRC/PR 

J 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~~~~~b~ ~~~~g~fRL0 ~~CAMPO MOURAO ~f~f~f .-
SOBNUMER0: 20131284G3g7/03/20 ~ __) 
Protocolo: 13/128463..() DE 26/ d 

Empresa:n 2 075 1054 1 . 02/2013 ~. •• jane Ive~Car 050 
Mzw c aHERcro IMPORTAcAo 857 5....,. PR 
EXPORTAcAo LTDA _ ME E SEBAST. RG· 1. · LI " 

IAOMOITA 
SECRETARIO GERAL 
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ESTADO DO PAAAHÁ 

PODER JUDICIÁRIO 
ESTADO DO PARANÁ 

Comarca de Campo Mourão - Paraná 

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

Gerson Guimarães do Vale 
Titular 

CERTIDÃO 
lllllllllllllllllllllllllllll 

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

cargo, os livros de registro e distribuição de feitos, deles constatei NÃO haver sido distribufdo 

a qualquer cartório CÍVEL desta Comarca, ação alguma de: 

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

M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA ME 

CPF I CNP.J • 05.060.65410001·24 

RG /INSC.EST • N/C 

O referido é verdade e dou fé. 

Campo Mourão- Pr, 21/11/16 

v/_"/ 
---c" _- __ . ___ s~-.:::::~ ~ ;::i-:;:..,._~ 

-- Cartório Distritiuidor Público e anexos 
Ge1son Guimarães do Vale - Titular 
Leandro Guimarães C.do Vale - Funcionário Juramentado 
Cristiano Roberto Carraro - Funcionário Juramentado 
Douglas Carraro - Funcionário Juramentado 
Fernanda Pinheiro Nascimento - Funcionária Juramentada 



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

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

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 055/2016 

PREGÃO, na forma presencial no 035/2016 
Às 09:00 hs (nove) horas do dia 22 de Novembro de 2016, na Sala de Reuniões da 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão, 
com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, da licitação 
acima referida o qual objetiva a Aquisição de Moveis e Equipamentos e produtos diversos - com 
recurso do Família Paranaense, em conformidade com as disposições contidas no Edital, o 
Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que 
teve como artici ante as em resas: 

EMPRESA I CNP J 
M.K. SHITICOSKI ME -CNPJ: 03.426.221/001-14 
A.C. S. ALMEIDA - COMÉRCIO E SERVIÇOS- ME- CNPJ: 20.934.892/0001-05 
MAQMÓVEIS- MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO- CNPJ: 05.060.654/0001-24 
S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI -CNPJ: 03.269.422/0001-55 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que quatro empresas compareceram para 
participar do certame, e, apresentou os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura dos 
envelopes O 1 contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
M.K. SHITICOSKI ME - CNPJ: 03.426.221/001- LOTE 01-ltens DECLINOU 
14 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
A.C.S. ALMEIDA- COMERCIO E SERVIÇOS- LOTE 01 - Itens DECLINOU 
ME - CNPJ: 20.934.892/0001 -05 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
MAQMOVEIS - MOVEIS E EQUIPAMENTOS LOTE 01 - Itens 08,09,1 O no valor TOTAL de R$-
PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 05.060.654/0001- 10.978,00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito, 
24 Reais). 
EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA LOTE 01 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 
ESCRITÓRIO EIRELI - CNPJ: 03.269.422/0001 - 13 no valor TOTAL de R$-13.498,00 (Treze Mil 
55 Quatrocentos e Noventa e Oito Reais). 

Encerrada a fase de negociação com as empresas vencedoras, iniciou-se a abertura do 
envelope contendo a documentação de qualificação da participante, e, contatou-se que as Empresas 
apresentaram a documentação exigida em Edital e foi qualificada/habilitada no referido certame. 

A participante renunciam expressamente o direito à recurso, concordando integralmente /. 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer .t\ 
documento, ato ou forma de procedimento. "1 

I! 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu~-_ .. 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ""J •

2 
c· . , .. / 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 ~ :....:--' 
E-mail: 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: 

MAQMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 
05.060.654/0001-24- LOTE 01 - Itens 08, 09, 10 no valor TOTAL de R$-10.978,00 (Dez Mil 
Novecentos e Setenta e Oito, Reais) 

S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO EIRELI - CNPJ: 
03.269.422/0001-55 - LOTE 01 - Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13 no valor TOTAL de 
R$-13.498,00 (Treze Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais). 

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, 22 de Novembro de 2.016. 

I , t Equipe de Apoio: ':. ' 

Controle Interno: fj.t) tjj ph;r{Â, 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.845.394/000t-03 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 055/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° 035/2016 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 

proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à 
Empresa, conforme segue: 

LOTE No 01- Aquisição de Móveis e Equipamentos e produtos diversos - Família Paranaense 
- Secretaria Assistência Social. 

EMPRESA: 
M.K. SHITICOSKI ME - CNPJ: 03.426.221/001 -
14 
EMPRESA: 
A.C.S . ALMEIDA- COMERCIO E SERVIÇOS
ME -CNPJ: 20.934.892/0001-05 

EMPRESA: 
MAQMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 05.060.654/0001 -
24 
EMPRESA: 
S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO EIRELI - CNPJ: 03.269.422/0001 -
55 

LOTES E/OU ITENS: 
LOTE 01-ltens DECLINOU 

LOTES EIOU ITENS: 
LOTE 01 -Itens DECLINOU 

LOTES E/OU ITENS: 
LOTE 01 - Itens 08,09,1 O no valor TOTAL de R$-
10.978,00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito, 
Reais. 
LOTES E/OU ITENS: 
LOTE 01 -Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 
13 no valor TOTAL de R$-13.498,00 (Treze Mil 
Quatrocentos e Noventa e Oito Reais . 

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

Comissão de Licitações: 

Nova Cantu, Paraná, 22 de Novembro de 2.9;' 6, ~ 
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Quarta-feira, 23 de novembro de 2016 
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Prefeitura Municipal de Nova 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER JURÍDICO DE HOMOLOGAÇÃO 

Processo Administrativo n° 055/2016 
Súmula: 1. Processo Administrativo de AQUISIÇÃO DE 
MÓVEISE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, EM 
ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
2. Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 035/2016. 
Cumprimento de exigências legais no procedimento de licitação. 
Licitação apta à homologação. 

1 - RELATÓRIO 

Versa o presente expediente sobre L AQUISIÇÃO DE MÓVEISE EQUIPAMENTOS E 
PRODUTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 2. 
Licitação na modalidade Pregão Presencial n° 035/2016. 

O processo foi enviado concluso a esta Assessoria Jurídica, para emissão de Parecer 
Jurídico para homologação. 

2 - DA ANÁLISE 

O resultado da análise do processo pode ser sintetizado da seguinte forma: 

I REQUISITOS 11 FUNDAMENTos ll s•:~i~&!~o ~RECOMENDAÇÃo I 

~Ex=i=st=ên=c=ia=d=e =a=b=ertu=r=a =r.==or=m=a=l =d=e=i ~=A=rt=. 3::::::8:::::c=a=p=ut=d=a=L=e::::::i 8::::::_:::::66=6:::::/9:::::3~ I sim - I 
processo administrativo, autuado e 
protocolado 

'--~Nut=n=er=aç=ã=o==d=as==p=á=g=in=as==d=o=i'-=A=rt=. =38=c=a=p=ut=d=a=L=e=i= 8.=66=6=/9=3~~ s1m - I .-processo .- . . 

11'--::::::C:::la=re=z=a.=o=b J=· e=ti=vi=d=ad~e=e=J=· u=st=ifi=1 c=at=iv=a=i '-=A=tt=. =::3 8::::::c=:a=:p:=.::ut=d:=a=:L=e=i :;::::8 .::::::66=6=/9:=:3~ I sim - I I~ na elaboração do objeto r . · 

Realização de ampla pesquisa de arts. 7°, § 2°, inciso 111, e 43, sim 
preços no mercado. a fim de incisos IV e V, todos da Lei 
estimar o custo do objeto a ser 8.666/1993 
adquirido, definir os recursos 
orçamentários suficientes para a 
cobertura das despesas contratuais 
e servir de balizamento para a 
análise das propostas dos licitantes, 

Indicação do recurso próprio para a I Art. 38 caput da Lei 8.666/93 11 

despesa . .. 
sim 

LI. 



Prefeitura Municipal de Nova Cant~ 
Estado do Paraná · -

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Autorização da Autoridade Art. 38 caput da Lei 8.666/93 sim 

I 

-
competente, sob a ótica da ele Art. l 0 § I 0 da Lei 
oportunidade, • A 

Complementar Federal n° convemencta e 
relevância para o interesse público I O 1/2000 

I Conformidade do Edital li Artigo 40 da Lei 8.666/93 li sim I -
Ato de designação da comissão de Alt. 3 8 inc. li l da Lei sim 

I 

-
licitação, do leiloeiro 8.666/93 
administrativo ou oficial, ou do 
responsável pelo pregão. 

Comprovante das publicações do Art. 38 inc . 11 da Lei -
edital resumido, na forma do art. 21 8.666/93 
da Lei 8.666/93; da entrega do sim 
convite. Inciso V do Art. 4 da Lei 
Conforme inciso V do Alt. 4 da Lei 10.520/93 
10.520/93 

Cumprimento dos prazos de 

I 
Art. 21 da lei 8.666/93 sim 

11 

-
publicação/aviso 

Legalidade das propostas e dos Art. 38 inc. IV e 43 da Lei sim 

li 
-

documentos que as instruírem e sua 8.666/93 
consonância com o Edital 

Conformidade das Atas e At1. 38 inc. V da Lei sim 

li 
-

deliberações da Comissão 8.666/93 
Julgadora ll Pertinência do ramo da Empresa 

I 
Art. 22 § 3° da Lei 8.666/93 sim -

com o obj_eto da Licitação 

I Parecer de abertura 
I 

Art. 38 inc. VI da Lei 

I 
sim -

8.666/93 

Recursos eventualmente Art. 38 inc. VII da Lei sim -
apresentados pelos licitantes e 8.666/93 
respectivas manifestações e 
decisões 

3 - CONCLUSÃO 

Para exame e parecer desta assessoria jurídica, o Chefe do Departamento de Licitações e 
Compras remeteu o Processo Administrativo epigrafado, versando sobre licitação pública na 
modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
MÓVEISE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 

A matéria é trazida à apreciação jurídica com amparo no art. 38, inc. VI, da Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos. O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos 
procedimentais realizados na fase externa da licitação. 

Caso não sejam atendidas as prescrições legais, tratando-se de atos insanáveis, o parecer 
recomendará a invalidação do procedimento ou de tão somente dos atos específicos glosados. 

Havendo irregularidades sanáveis, o processo segue ao Pregoeiro/Equipe de Apoio para 
corrigir as não conformidades, retomando ao Jurídico quando as exigências forem integralmente 
cumpridas. Havendo descumprimento de condições de menor relevância, o parecer pela 
homologação será condicional à correção/preenchimento dos elementos ap~os como 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 

I 



Prefeitura Municipal_de Nova Cá6t~~ __ 
Estado do Parana '<:--2~ ;.-"' -

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

insuficientes, sendo o caso. Poderão ser feitas, ainda, recomendações a serem observadas nos 
certames vindouros. 

Feitas as considerações iniciais, passo ao exame de estilo. 

Compulsando os autos, verifico que os atos do Pregoeiro se afeiçoam ao ordenamento 
jurídico, contendo o procedimento os documentos essenciais à classificação da licitante 
vencedora e habilitação. 

Concluo, então, que foram atendidas as prescrições legais, não havendo mácula 
invalidade do presente procedimento licitatório1

. 

Considerando o exposto e a conclusão retro, opmo pela homologação da Presente 
Licitação .. 

Este é parecer, salvo melhor entendimento da autoridade superior. 

Nova Cantu, em 25 de Novembro de 2016. 

1 A analise constante no parecer é jurídico-fonnal. 



MtJNICÍPIO DE NOVA CANTUÍ~- ·Jb• 
Estado do Paraná -\o.. d} 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 ~...-,--. 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 042/2016. 
Processo Licitatório n°. 055/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 035/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 035/2016 Aquisição de móveis, 
equipamentos e produtos diversos, em atendimento a secretaria de assistência 
social. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 25 de Novembro de 2016. 

Elis Marina da Silva 
Controladora Geral 

Jose A:pareciã.o Guimarães 

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 



refeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ D.845.394/0001-03 

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° 055/2016 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 035/2016, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 - ÚNICO" 

Empresa: MAQMÓVEIS - MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA 
ESCRITÓRIO - inscrita sob o n° CNPJ: 05.060.654/0001-24, no Valor de R$-
10.978,00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito, Reais). 

Empresa: S. DO LAGO SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO 
EIRELI - inscrita sob o R° CNPJ: 03.269.422/0001-55, no Valor de R$-13.498,00 
(Treze Mil Quatrocentos e Noventa e Oito Reais. 

Nova Cantu, Paraná, 25 de Novembro de 2.0 16. 
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MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 01812016 

TER.J.Y!O DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNI CÍPIO DE N OVA CANTU E DE OUTRO, AS 
EMPRESAS M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -ME- CNPJ- 05.060.65410001124,, 
CUJO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO QUE ATENDE CRIANÇAS DE ZERO A 48 MESES O VALOR DO CONTRATO É RS 
10.978, 00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N." 8666 DE 
2110611993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU. pessoa jurídica de direito p úblico, com Sede na Rua Bahia, ll 0 85,
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394. 0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOL/N, r~sideme e domiciliado nesta cidade de Nm·a Cantu, portador da Carre1ru de 
identidade RG n° 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPF/MF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRATADO(A): M2W COMÉRCIO, !MPORTAÇiO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME. pessoa jurídica dr! direito 
privado, inscrita no CGCIMF 11 ° 05.060.65410001-24, com sede na Rua Avenida Capitão fndio Bandeira, n" 620. 
CEP. n°. 87.301-000. na cidade Campo Mourão- PR. neste ato representada pelo Sr. WILSON DOS SANTOS, 
portador da CJIRG no 3.165.472-6 e inscrito no CPFIMF n" 448.248.159-91. 

A parte supramencionada. em decorrência do Processo Licitatório no 5512016 - Edital de Pregão n" 03512016. 
resolvem celebrar o seguinte CONTRATO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e 
contratos administrativos, ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO 

1.1 Cujo Ohjeto é AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS DO PROGRA.t\1A FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 

CLAUSULA SEGUNDA -DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório nu 055/2016 - Edital de Pregão n" 035/2016, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLAUSULA TERCEIRA - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O( a) Contratado( a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do obj eto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo 
Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1 O preço por item para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$.· 
10.978, 00 (Dez Mil No vecentos e Setenta e Oito Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL· ·. 

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

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin KrupekT' 

4.1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fimdamentado, contendo documentos válidos que comprovem o t!esequilíhrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correta de cada jàtura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como. na 

forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 

objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de I 8 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres. não manter ainda, em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos. salvo na 
condiçcio de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 

e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1.1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execuçüo do objeto, siio de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execuçüo do objeto do presence 

Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato: e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA -DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até 2511212016, lapso de tempo em que o(a) 
CONTRATADO(A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente conduiclo, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE: 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) aros de terceiros que inte1!ram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 

do objeto contratado; 
j) outros casos previstos em lei. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suJpensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como demrrenres 
de f orça maior. 

6.2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as p rovidências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na contagem dos prazos. excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA -DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

11 .003 .08.243 .0483.1.036.4.4.90.52.48- Assistência Social - Família Paranaense. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMEN TO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 - Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3 - O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas. no 
cocal ou em parte, quando for o caso, o objero deste contrato em que se verificarem vícios, def eitos ou incorreções 
resultantes da e.;'(ecução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
examinem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da .fiscalização. 

8. 7- Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento De.fmitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruido e/ou 
substituído pela CONTRATADA. livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

8. 8 - Entende-se por defeito, vicio ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e/ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições dCI ABNT. 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por 

Rua Bahia, N°85 - Nova Cant\l- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substituição do mareriar 
rejeitado. 

8.9 - A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá serfeita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, apó:> o seu 
recebimento. 

CLAUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 -Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

9.1.1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo 1" do Artigo 65 da Lei 
8666193: 

9.1.2. Por acordo das partes, c1uando necessária à modificação da forma de pagamento, por imposiçLio de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relaçclo 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A} fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo 1 o do Artigo 65 da Lei n° 8666193. 

9.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa. a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seçcio 11 do Capítulo IV da Lei N" 8.666/93. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLAUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURANÇA 

10.1 - Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRA TA DA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mão-de
obra, materiais, artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em 
suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e 
equipamentos são mencionados nas espec{ficações técnicas e/ou memoriais como "similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

11.1.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notijicuçLio 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso 
comunicar ao( à) CONTRATADO(A) sua imenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A.) das cláusulas contratuais, espec[ficações, projetos ou prazos: 
b) O cumprimento irregular pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos: 

c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e .fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
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11.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de no~~.aõan:·~\ . ...__ . .-/ 

judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dosfàtos a seguir enunciados: · ~ -~ 
a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicaçào à CONTRATANTE; 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, lotai ou 

parcial, bem como, a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firma individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a juízo da CONTRATANTE, 

prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem SL!flciente provisão, que caracterizem a insolvência do t;Omrato. 

11.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do(a) Contratado(a), será observado as seguintes 
condições: 

a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRATANTE: 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente: 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o(a) 
Contratado(a) cumpra integralmente a condição contratual inji-ingida. 

11.4 - O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras. serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

z·nicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitaçào e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei N° 8.666/93; 

b) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a JO(trínta) dias. salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem in tema ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pefa CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, focal ou objeto para execução dos serviços, nos prazos 
contratuais. 

11.4.1 -Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o( a) Contratado( a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer( em) na obra, em até 25 % (vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão 1dtrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

I 2.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fixados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA -DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 

Rua Bahia, N°85- Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
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13.1- Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celehrução 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não recolhimento dos mesmos, por parte do(a) Contratado( a), fica a CONTRATANTE desde já 
autorizada a swpender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua 
situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a), 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/materiaflveiculo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA -DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1 -A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais, isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA -DO RECEBIMENTO DO SERVIÇO 

15.1- O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, jicando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exceto por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar formalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, nwdiante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3- O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
pro_fissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado de;ve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados, se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação, de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, dejinem-se as seguintes práticas. 
a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "prática fraudulenta": a falsjficação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 

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

d) ''prática coersitiva ": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoa,,. ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato. 
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e) ··prática obstrutiva '': destruir, fals{ficar, alterar ou ocultar provas em impeções ou fazer declarações falsa~-:-~ ~ 
representantes do organismo multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de 
prática prevista na cláusula vigésima sexta, atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercíc:io do direito de 
o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu - PR, 2 511 I 12016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

Ass: ______________________ _ 

CPF: ________ _ 

RG: ________ _ 

/ 
~---, 

EMPREM M2W Cf!}IÉR_CIO;tMPOR-TAÇÃO E 
~P~7iOLTDA- ME 
CNPJ N°. 05.060.65410001-24 

FORNECEDOR(A) 

Ass: ______________________ _ 

CPF: _______ __ _ 

RG: ___ _____ _ 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

MODELO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 01812016 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU E DE OUTRO, AS 
EMPRESAS M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME- CNPJ - 05.060.65410001/24, 
CUJO AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS, COM RECURSOS DO PROGRAMA BRASIL 
CARINHOSO QUE ATENDE CRIANÇAS DE ZERO A 48 MESES O VALOR DO CONTRATO É R$ 
10.978,00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais), NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N. o 8666 DE 
2II06!1993. 

PREÂMBULO 

CONTRATANTE: Município de NOVA CANTU, pessoajuridica de direito público, com Sede na Rua Bahia, n° 85, -
Centro, inscrito no CNPJ sob n° 77.845.394.0001-03, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor 
AIRTON ANTONIO AGNOL/N, residente e domiciliado nesta cidade de Nova Cantu, portador da Carteira de 
Idzmidade RG n° 4.414.003-9 SSPIPR e inscrito no CPFIMF sob o n° 676.205-68, doravante denominada 
CONTRATANTE 

CONTRA l"ADO(A): M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CGCIMF n° 05.060.65410001-24, com sede na Rua Avenida Capitão Índio Bandeira, 11° 620 , 
CEP. n°. 87.301-000, na cidade Campo Mourão- PR, neste ato representada pelo Sr. WILSON DOS SANTOS, 
portador da C11RG n° 3.165.472-6 e inscrito no CPF/MF n° 448.248.159-91. 

A parte supramencionada, em decorrência do Processo Licitatório n" 5512016 - Edital de Pregão n° 035/2016, 
resolvem celebrar o seguinte CONTRA TO, mediante sujeição mútua as normas constantes das Leis de licitações e 
contratos administrativos, ao Edital antes citado, as propostas e as seguintes cláusulas contratuais: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1 Cujo Objeto é AQUISIÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DIVERSOS, COM 
RECURSOS 00 PROGRAMA FAMILIA PARANAENSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. 

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

2.1 Fazem parte deste Contrato, independentemente da transcrição, todos os documentos constantes do processo 
Licitatório n° 055120 I 6 - Edital de Pregão n° 035/2016, cujo teor é de conhecimento das partes contratantes. 

CLÁUSULA TERCEIRA- DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 - O(a) Contratado(a) fica obrigado( a) a iniciar a execução do objeto imediatamente após a assinatura do presente 
contrato, e entregar o serviço em no máximo 30 dias após a entrega ou da ordem de serviço emitida pelo 
Contratante. 

3.2 - O objeto deste contrato deverá ser entregue na sede da contratante, ou sendo necessário em qualquer ponto 
dentro dos limites do Município. 

CLAUSULA QUARTA - DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4. I O preço por item para a execução do objeto deste Contrato, respeitando os valores unitários de cada item, é de R$: 
10.978,00 (Dez Mil Novecentos e Setenta e Oito Reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL". 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77 .845.394/0001 -03 
"Paço Municipal Martin Krupek" 

4. 1.1 Excepcionalmente, nas hipóteses expressamente autorizadas em lei, o valor do objeto poderá ser reajustado 
através de requerimento devidamente fUndamentado, contendo documentos válidos que comprovem o desequilíbrio 
financeiro do contrato. 

4.2 Ficamos expressamente estabelecidos que os preços constantes na proposta do (a) Contratado (a) incluem todos os 
custos diretos e indiretos para a execução do Objeto Contratado, constituindo-se na única remuneração devida. 

4.3 - O pagamento dos serviços será efetuado em moeda brasileira corrente, até 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS 
PRODUTOS e após a apresentação correta de cada fatura ou recibo dos serviços executados e documentos 
pertinentes. 

CLAUSULA QUINTA -DAS OBRIGAÇÕES 

5.1 A CONTRATADA se obriga a: 
a) assegurar a execução do objeto deste Contrato, a proteção e a conservação dos serviços executados bem como, na 

forma da Lei, respeitar rigorosamente as recomendações da Contratante; 
b) dar ciência à Contratante da ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão do 

objeto deste Contrato em partes ou no todo; 
c) manter no local do objeto deste Contrato, devidamente atualizado, Livro Diário de Ocorrência; 
d) não manter em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços 

perigosos ou insalubres, não manter ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de I 4 (quatorze) anos. 

e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições 
de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 

5.1. 1 - Correrão à conta da CONTRATADA todas as despesas e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 
social ou tributária de sua responsabilidade incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato. 

5.1.2 - Salvo disposição expressa ao contrário, qualquer despesa durante a execução do objeto, são de inteira 
responsabilidade da contratada. 

5.2 O CONTRATANTE se obriga a: 
a) fornecer todos os documentos e informações necessárias para a total e completa execução do objeto do presente 

Contrato; 
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida neste Contrato; e 
c) garantir à CONTRATADA acesso à documentação necessária para a execução do objeto do presente Contrato. 

CLAUSULA SEXTA- DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 

6.1. O presente contrato terá vigência desde a sua assinatura até 25/1212016, lapso de tempo em que o{a) 
CONTRATADO{A) obriga-se a entregar ao CONTRATANTE o objeto deste Contrato inteiramente concluído, em 
condições de aceitação. 

6.2. Somente será admitida alteração do prazo quando: 
a) houver alteração do objeto pelo CONTRATANTE; 
b) houver alteração de quantidades, obedecidos aos limites fixados neste Contrato, por atos do CONTRATANTE; 
c) houver atraso no fornecimento de dados informativos, materiais e qualquer subsídio concernente ao objeto 

contratado, que estejam sob responsabilidade expressa do CONTRATANTE; 
d) por atos do CONTRATANTE que interfiram no prazo de execução; 
e) atos de terceiros que interfiram no prazo de execução ou outros devidamente justificados e aceitos pelo 

CONTRATANTE; 
e) por motivos de força maior ou caso fortuito, entre outros, desde que tenham influência direta sobre o fornecimento 

do objeto contratado; 
f) outros casos previstos em lei. 
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6.2.1. Enquanto perdurarem os motivos de força maior ou suspensão do Contrato, cessam os deveres e 
responsabilidades de ambas as partes em relação ao Contrato. Os atrasos provenientes de greves ocorridas na 
CONTRATADA ou atrasos por parte de suas eventuais subcontratadas não poderão ser alegados como decorrentes 
deforça maior. 

6. 2.2. Ficando a CONTRATADA temporariamente impossibilitada, total ou parcialmente, de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativos à execução da obra, deverá comunicar e justificar o fato por escrito para que o 
CONTRATANTE tome as providências cabíveis. 

6.2.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de contratar a execução da obra com outra empresa, desde que 
rescindido o presente contrato e respeitadas as condições da licitação, não cabendo direito à CONTRATADA de 
formular qualquer reivindicação, pleito ou reclamação. 

6.3 - Na contagem dos praz os, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento. 

6.4 - Os prazos serão em dias consecutivos e seu início e término somente ocorrerão em dia útil. 

CLAUSULA SETIMA- DOS RECURSOS 

7.1 As despesas com a execução do objeto deste Contrato serão financiadas com os seguintes recursos: 

11 .003 .08.243 .0483.1.036.4.4.90 .52.48- Assistência Social- Família Paranaense. 

CLAUSULA OITAVA - DA EXECUÇÃO, FISCALIZAÇÃO, TESTES, REUNIÕES DE GERENCIAMENTO E 
COMUNICAÇÃO 

8.1 -Este contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da 
Lei 8.666193 e demais legislações aplicáveis, respondendo a parte responsável pelas conseqüências de sua 
inexecução total ou parcial. 

8.2 - A execução deste contrato será acompanhada e fiscalizada por um representante da CONTRATANTE 
especialmente designado. 

8.3- O (A) CONTRATADO (A) é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir às suas expensas, no 
total ou em parte, quando for o caso, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução ou de materiais empregados. 

8.4 - O (A) CONTRATADO (A) é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto. 

8.5- A fiscalização da execução do objeto deste Contrato será feita pelo CONTRATANTE 

8.5.1 - A contratada deverá permitir e colaborar para que Servidores, especialistas e demais peritos enviados pelo 
CONTRATANTE: 
inspecionem a qualquer tempo a execução do objeto do presente Contrato; 
exam inem os registros e documentos que considerarem necessários conferir; 

8.6 - A execução de serviços aos domingos e feriados somente será permitida com autorização prévia da fiscalização. 

8. 7- Qualquer serviço, material e/ou componente ou parte do mesmo, que apresente defeitos, vícios ou incorreções não 
revelados até o Recebimento Definitivo, deverá ser prontamente refeito, corrigido, removido, reconstruído e/ ou 
substituído pela CONTRATADA, livre de quaisquer ônus financeiro para o CONTRATANTE. 

8.8 - Entende-se por defeito, vício ou incorreção oculta aquele resultante da má execução ou má qualidade de 
materiais empregados e!ou da aplicação de material em desacordo com as normas e/ou prescrições da ABNT, 
especificações e/ou memoriais, não se referindo aos defeitos devidos ao desgaste normal de uso. Correrão por 
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conta da CONTRATADA as despesas relacionadas com a correção, remoção e/ou substiluição do material 
rejeitado. 

8.9 -A fiscalização e a CONTRATADA podem solicitar reuniões de gerenciamento um ao outro. A finalidade é revisar 
o cronograma dos serviços remanescentes e discutir os problemas potenciais. 

8.10 - Toda a comunicação entre as partes deverá ser feita por escrito. A notificação tornar-se-á efetiva, após o seu 
recebimento. 

CLÁUSULA NONA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL E DAS MULTAS 

9.1 - Este contrato poderá ser alterado, com as devidas j ust{ficativas, nos seguintes casos: 

9.1. 1 Unilateralmente pela CONTRATANTE, quando necessária à modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos no Parágrafo / 0 do Artigo 65 da Lei 
8666193; 

9.1.2. Por acordo das partes, quando necessana à modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipação do pagamento com relaçâo 
ao cronograma financeiro fixado sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução do 
serviço. 

9.2 O(A) CONTRATADO(A) fica obrigado(a) a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, respeitados os termos do parágrafo / 0 do Artigo 65 da Lei n° 8666193. 

9.3 -Pela inexecução total ou parcial do contrato, caberá conforme a gravidade da falta a prévia defesa, a aplicação 
das seguintes sanções, de acordo com o previsto na Seção /I do Capítulo IV da Lei N° 8. 666193. 

9.4 - Nenhum pagamento será processado a Proponente penalizada, sem que antes, esta tenha pago ou lhe seja 
relevada a multa imposta. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DOS MATERIAIS E SEGURAN ÇA 

10.1- Os materiais a serem empregados nos serviços decorrentes deste Contrato serão fornecidos pela CONTRATADA 
e serão de primeira qualidade, cabendo ao CONTRATANTE, por intermédio da fiscalização, impedir o emprego 
daqueles que julgar impróprios. 

10.2 - Sempre que dos documentos de licitação não constarem características determinadas em referência à mào-de
obra, materiais. artigos e equipamentos, entender-se-á que os mesmos devem ser novos, da melhor qualidade em 
suas respectivas espécies, de acordo com a finalidade a que se destinam. No caso em que materiais, artigos e 
equipamentos são mencionados nas especificações técnicas e/ou memoriais como ·'similar" a qualquer padrão 
especial, o CONTRATANTE decidirá sobre a questão da similaridade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO 

1/.l.A CONTRATANTE poderá unilateralmente, rescindir de pleno direito este Contrato, independente de notificação 
judicial ou extrajudicial, desde que ocorra qualquer um dos fatos adiante enunciados, bastando para isso 
comunicar ao(à) CONTRATADO(A) sua intenção, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias: 

a) O não cumprimento pelo( a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos: 
b) O cumprimento irregular pelo(a) CONTRATADO(A) das cláusulas contratuais, especificações, projetos ou pra:::os: 

c) O desatendimento pelo(a) CONTRATADO(A) das determinações regulares da autorizada designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

d) razões de interesse do serviço público. 
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11.2- A CONTRATANTE terá o direito de rescindir de imediato o presente contrato, independentemente de not[ficação 
judicial ou extrajudicial, caso ocorra qualquer um dos fatos a seguir enunciados: 

a) o atraso injustificado no inicio dos serviços; 
b) suspensão, pelas autoridades competentes, dos serviços do(a) Contratado(a), em decorrência de violação de 

disposições legais vigentes; 
c) a paralisação dos serviços sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATA NTE: 
d) a sub-contratação total ou parcial do seu objeto, a associação com outrem, à sessão ou transferência, total ou 

parcial, bem como, ajilsão, cisão ou incorporação, que afetem a boa execução deste; 
e) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 
f) a decretação de falência, o pedido de concordata ou a instauração de insolvência civil; 
g) a dissolução da sociedade ou o falecimento do proprietário, em se tratando de firm a individual; 
h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que, a j u ízo da CONTRA TA NTE. 

prejudique a execução do contrato; 
i) o protesto de títulos ou a emissão de cheques, sem suficiente provisão, que caracterizem a insolvência do contrato. 

I 1.3 - No caso de o presente Contrato ser rescindido por culpa do( a) Contratado( a), será observado as seguintes 
condições: 

a) o(a) Contratado(a) não terá direito de exigir indenização por qualquer prejuízo e será responsável pelos danos 
ocasionados, cabendo a CONTRATANTE aplicar as sanções contratuais e legais pertinentes; 

b) o(a) Contratado(a) terá o direito de ser reembolsada pelos serviços já prestados, desde que aprovado pela 
CONTRATANTE, até a data da rescisão, deduzidos os prejuízos causados à CONTRA TAN TE; 

c) em qualquer caso, a CONTRATANTE reserva-se o direito de dar continuidade aos serviços através de outras 
empresas, ou da forma que julgar mais conveniente; 

d) caso a CONTRATANTE não use o direito de rescindir este Contrato, poderá, a seu exclusivo critério, reduzir ou 
suspender a execução dos serviços referente ao mesmo e sustar o pagamento das faturas pendentes, até que o( a) 
Contratado( a) cumpra integralmente a condição contratual inji-ingida. 

I 1.4- O presente Contrato também poderá ser rescindido quando ocorrer: 
a) a supressão, por parte da CONTRATANTE, de obras, serviços ou fornecimento, acarretando modificação do valor 

inicial do Contrato, além do permitido no Regulamento de Habilitação Licitação e Contratação, em seu artigo 79 
da Lei W 8.666193; 

b) a suspensr7o de sua execução, por ordem escrita da CONTRATANTE, por prazo superior a 30(trinta) dias, salvo em 
caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

c) o atraso superior a 30 (trinta) dias dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE, decorrentes de serviços já 
prestados, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra; 

d) a não liberação, por parte da CONTRATANTE, de área, local ou objeto para execução dos serviços, nos pra:=os 
contratuais. 

ll.4.1 - Nestes casos, a CONTRATANTE, deverá pagar o(a) Contratado(a) os serviços já prestados, de acordo com os 
termos deste Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS SERVIÇOS NÃO PREVISTOS 

12.1 - Por determinação do CONTRATANTE a CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões quantitativos que se fizer(em) na obra, em até 2 5 % (vinte e cinco por 
cento) do preço inicial atualizado do Contrato. 

12.2 - A supressão de serviços resultantes de acordo celebrado expressamente entre o CONTRATANTE e a 
CONTRATADA poderão ultrapassar o limite estabelecido no parágrafo anterior. 

/2.3 - Se no Contrato não houver sido contemplados preços unitários, esses serão fix ados mediante acordo entre as 
partes, respeitados os limites estabelecidos no caput desta Cláusula. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES LEGAIS E FISCAIS 
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13. 1 - Todos e quaisquer impostos, taxas e contribuições fiscais e para-fiscais, inclusive os de natureza previdenciária, 
social e trabalhista bem como emolumentos, ônus ou encargos de qualquer natureza, decorrentes da celebração 
deste Contrato, ou da execução, correrão única e exclusivamente por conta do( a) Contratado( a). 

13.2 - Obriga-se o(a) Contratado(a), durante a vigência deste contrato, a manter-se inteiramente em dia com as 
contribuições previdenciárias, sociais e trabalhistas. Verificada, em qualquer tempo, a existência de débito 
proveniente do não recolhimento dos mesmos. por parte do(a) Contratado(a), fica a CONTRA TA NTE desde já 
autorizada a suspender os pagamentos devidos o(a) Contratado(a), até a plena e total regularização de sua 
situação. 

13.3 - O(A) CONTRATADO(A) responderá por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução do objeto do presente contrato, os quais não importam em vinculação laboral com a 
CONTRATANTE. 

13.4 - Caso haja condenação da CONTRATANTE, inclusive como responsável solidária, o(a) Contratado(a). 
reembolsar-lhe-á os valores pagos em decorrência da decisão judicial. 

13.5 - O(A) CONTRATADO(A) é responsável pelos seguros de seu pessoal e de todo o equipamento/material/veículo 
que utilizar na execução do objeto deste Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA 

14.1- A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos causados ao CONTRA TANTE ou a terceiros 
decorrentes da execução dos serviços ora contratados, inclusive acidentes, mortes, perdas ou destruições parciais 
ou totais. isentando o CONTRATANTE de todas as reclamações que possam surgir com relação ao presente 
Contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DORECEBIMENTODOSERVIÇO 

15.1 - O objeto deste Contrato será recebido provisoriamente, em no máximo até 15 (quinze) dias após a comunicação 
da conclusão do objeto deste Contrato pela CONTRATADA ao CONTRATANTE, ficando a CONTRATADA 
responsável pelo bom funcionamento/resultado dos serviços executados até o seu recebimento definitivo, exce1o por 
danos que sejam de responsabilidade do CONTRATANTE. 

15.2 - O recebimento definitivo do objeto deste Contrato deverá estar f ormalizado após 60 (sessenta) dias do 
recebimento provisório, mediante comissão especificamente designada pelo CONTRATANTE, se for o caso. 

15.3 - O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade serviço, nem a ético
profissional pela perfeita execução do Contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA -DA FRAUDE ANTI CORRUPÇÃO 
16 - Os licitantes devem observar e o contratado deve observar e fazer observar, por seus fornecedores e 

subcontratados. se admitida subcontratação, o mais alto padrão de ética durante todo o processo de licitação. de 
contratação e de execução do objeto contratual. 

Para os propósitos desta cláusula, definem-se as seguintes práticas. 
a) ''prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o o~jetivo 

de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato; 
b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação 

ou de execução de contrato; 

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

d) ''prática coersitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua 
propriedade, visando influenciar sua participação em um processo li citatório ou afetar a execução do contrato. 

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

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



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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

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

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

CLAUSULA DÉCIMA SETIMA - DO FORO 

17.1 - Para as questões decorrentes deste Contrato fica eleito o Foro da Comarca de Campina da Lagoa - PR, com 
renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E por assim por estarem de acordo, assinam o presente termo em três vias de igual teor, os representantes das partes 
contratantes, juntamente com as testemunhas abaixo. 

Nova Cantu - PR, 25111/2016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
PREFEITO MUNICIPAL 

Testemunhas: 

A~: ____________________ __ 

CPF: _________ _ 

RG: __________________ _ 

/ 

EMPRE'SA M c'tJMERC/0, IMPORTAÇÃO E 
'- -.EXPORTACÃO L TDA - ME 

CNPJ N°. 05.060.654/000T-24 
FORNECEDOR( A) 

A~: ____________________ __ 

CPF: ___ _ _____ _ 

RG: _ _ _ _____ _ 
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