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SrcRBr.c.Rr,t MuNrcrpal, or Eouca.ÇÃo n Culruna

Meme ns068/16-SMEC Em 06 de maio de 2016.

Exmo. Senhor
JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
Nesta

Solicitamos a Vossa Senhoria que seja realizada uma Licitação (modalidade

Pregão) para aquisição de material de expediente (custeio), do recurso recebido do

FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), através do PDDE -
Programa Dinheiro Direto na Escola, exercício 2015, no valor de R$ 19.620,00
(dezenove mil seiscentos e vinte reais), destinado à 20 (vinte) escolas rurais

municipais deste município, mais rendimento da aplicação.

Segue em anexo o demonstrativo do valor recebido do FNDE, cotação de preço

das empresas e preço médio por produto.

Cordialmente,

r^Lh,L
JOSE IRINEU WEIBER

Secr rio Municipal de Educação e Cultura

.lose Irineu Weiber
Secr.Muntc,de Educaçào e Cultura

RG. 1.157.374 ' Decr. 01^ '"'
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FNDE: SIGEF 1.1.7 https://www.lnde.gov.br/sigefueb/index.php/liberacoes/resultado-en...

Data de Ord
pagamento nun.ifiu valor Programa Banco

BANCO

Liberações

Consultas Gerais

Dados da Entidade
CNPJ: 76.175.92610001-80 Nome: PREF MUN DE CANDIDO DE ABREU
UF: PR Município: CANDIDO DE ABREU

jfri,ff, o6tost2ol6 t3:24:16

10

Salvar como Planilha Salvar como pDF

*PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

. ContaAgencla 
corrente

PDDE -

3otDEZns 822s33 ls.62o,oo ystnT:ff
BASICA

@
Exibindo de I até 2 de 2
«<1>»

BRASIL

BANCO
DO
BRASIL

1349 00000531 71

Orientação

Os progamas marcados com (*) estão submetidos às regas do Decreto 7 .50712011,

Voltar

ldel 06105120161326



4t3',75483 ASTELODAALEGRIACMET PDDE EDUC. BASICA

PDDEREXt Relação de Unidades Executoras do PDDE https : //www.ftde. gov.br/pls/internetjdde/internet_firde.PDDERE...

Executora: APMF - ASSOCICAO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS DA
UF: PR Município: CANDIDO DE ABREU
Banco:001 Agência:1349 Conta:000005118X

EMVER E CNPJ: 01.91 6.880/0001 -03

N" Escolas: 1

N'Alunos: 287

Vfllor Total. b. /4u.uu
LStrmâdo:

Dedução (Valor rcpmgramado excedente a 307o dos Írcutsos
disponíveis no exertÍclo ânterior): 0'00

Valor
Devido: 6 740'oo

Descrição do

Pagamento

Valor Devido Valor Ajuste Valor
Total

Valor Pago

e m 2015
M Pg 2016

Ref. a 2015Custeio Capital Total Custeio Capital
PDDE EDUC. BASICA 5 392,00 r.348,00 6.740,00 0,00 0,00 6.740.0( 0,0( 6.740,0(

Total: 5.392,00 1.348,00 6.740,00 0,00 0,00 6.740,0( 0,00 6.740,0(

Escola
N" Alunos

Descrição do

Pagamento

Valor
Código lNome Custeio Capital Total

4t036190 ELIO M DEO VIEIRA E M VER EF 287 PDDE EDUC, BASICA 5.392,00 1.348.0( 6.740,00

Total: 5.392,00 1.318,0( 6,740,00

Executora: PREF MUN DE CANDIDO DE ABREU
UF: PR Município: CANDIDO DE ABREU
Banco:001 Agência:1349 Conta:0000053171

CNPJ: 76. I 75.92610001 -80
N" Escolas: 20
N" Alunos: 327

\hlor Total. Ig.ôlu.uu
tsstrmâdo:

Dedução (Valor rrprogramado excedente a 300Á dos rccur
disponíveis no exerrício anterior): 

sos 
0'00

Valor
Devido: 19 620'00

Descrição do

Pagamento

Valor Devido I Valor Ajuste Valor
Total

Valor Pago

em 2015

M Pg 2016

Ref. a 2015Custeio Capital Total I Custeio Capital
PDDE EDUC. BASICA 19.620,0c 0,00 re.620,001 0,00 0,00 19.620,00 0,00 19.620,00

Total: 19.620,00 0,00 le.62o,ool o,oo 0,00 19.620,0t 0.00 19.620,00

Escola Descrição do

Pâgâmento

Valor
Código lNome Custeio T c"p,t.l -f Trtrl-

4 I 035895 \LfORIOBAILEERMEF t1 PDDE EDUC, BASICA 1.020,00 0,0( 1.020,00

Total: 1.020,00 0,0( 1.020,00

410359r7 \PUCARANAIERMEF 7 PDDE EDUC. BASICA 420,00 0,0( 420,00

Total: 420,00 0,00 420,00

4 I 03594 I AREIAOIIERMEF 7 PDDE EDUC. BASICA 420,00 0,00 420,00

Total: 420.00 0,00 420,00

4 l 035984 BAÍRRODOFUNILERMEF t4 ,DDE EDUC. BASICA 840,00 0,00 840.0(

Total: 810,00 0,00 840,00

4 t 0.15992 BAIRRO DOS ARRUDAS E R M EF 5 )DDE EDUC. BASICA 300,00 0,00 300.0(

Total: 300,00 0,00 300,0(

4t036042 BARRADAVERGONHAERMEF l0 PDDE EDUC, BASICA 600,0( 0,00 600.0(

Total: 600,0( 0,00 600,0(

4t4s'7820 BOAESPERANCAERMEF 20 PDDE EDUC. BASICA 1 200.00 0.00 200.00

Total: .200,0( 0,00 .200.00

4 I 036093 3APINZALIIERMEF 30 PDDE EDUC, BASICA 800.00 0,00 .800,00

Total: .800,00 0,00 .800,00

4t389319 ]RISTOREIERMEF l3 PDDE EDUC. BASICA 780,0c 0,0( 780,00

Total: 780,00 0,0( 780,00

4t036220 FAXINAL SANTO ANTONIO E R M EF 29 )DDE EDUC. BASICA 1 740,00 0,00 1.740.00

Total: 1.740,00 0,00 r.740,00

4 I 036280 IMBUIAERMEF l3 PDDE EDUC. BASICA 780,0c 0,00 780.00

Total: 780,0( 0,00 780,00

4t036379 LINHA C TEREZACRISTINA E R M EF ,l
lenon eouc. BASTcA l 380,0( 0,00 I .3 80.00

Total: 1.380,0( 0,00 1.380,00

4 r 036409 NHAPALMITALERMEF 8 PDDE EDUC. BASICA 480 0,00 4

3de4 06105120161322



PDDEREX - Relação de Unidades Executoras do pDDE
'?

https ://www.fnde.gov.brlpls/internetjdde/internet firde.pDDERE..,

Dados atualizados ate 05/05/2016

<-- Voltar

Total: 480,00 0,00 480p
41036417 LINHASAOPEDROERMEF 9 PDDE EDUC. BASICA 540,00 0,00 s4

Total: s40,00 0,00 540,0(
4t036s22 PAULOJARENCZI,X ERMEF t2 PDDE EDUC. BASICA 720,0a 0,00 720,0{

Total: 720,00 0,00 720,0{
4 I 036s30 RIODOTICREERMEF 35 PDDE EDUC. BASICA 2. r00,00 0,0( 2. l 00,00

Total: 2. l 00,00 0,0( 2.100,00
41036581 SALI'INHOERMDEEF 23 PDDE EDUC. BASICA 380,00 0,0( 380,00

Total: .380,00 0,00 .380,00
4t0367 t9 UBAZINHOIIERMEF 23 PDDE EDUC. BASICA .380,0c 0,00 .380,00

Total: .380,00 0,00 ,380,00
4 I 389387 VALEDACONQUISTAERMEF t7 PDDE EDUC, BASICA .020.00 0,00 .020,00

Total: .020,00 0,00 ,020,00
4t036727 XAXMERMEF t2 PDDE EDUC. BASICA 720,00 0,00 720,00

Total: '120,00 0,00 720,00

l. - Subtotal de Unidades Executoras próprias (UEx) = g
N" Escolas: 9

N" Alunos: 1.218

Descrição do

Pagamento

Valor Devido I urlor Ajuste
. l......... - 

--
CusteiolCapitat I Total I Custeio I Capitat

Valor
Totâl

Valor
Pago

em 2015

Vl Pg 2016

Ref. a
2015

,DDE EDUC.

]ASICA 34.460,0( t.040,00 40.500,0( 0,00 0,0( 10.500,0( 0,00 40.s00,00

Total: ]4.460,0( t.040.00 40.s00,00 0,00 0,0( lo <nn oí 0,00 40.500,00

VâlorTotalEstimado: 40.500,00
Dedução (Valor rrprcgramado excedente a 300Á dos recun
disponíveis no exercício anterior): 

tos 
0,00 Valor Devido: 40.500,00

2 - Subtota! da EEx = 1 N" Escolas: 20

N" Alunos: 327

Descriçâo do

Pâgâmento

Valor Devido Valor Ajuste Valor
Total

Valor
Pago

em 2015

V1 Pg 2016

Ref. a
20l s

Custeio Capita Total Custeio Capital
)DDE EDTJC

]ASICA l 9.620,0c 0,0( r 9.620,0( 0,00 0.00 19.620,00 0,0c 19.620,00

Total: l 9.620.00 0,0( l 9.620,0( 0,00 0.00 19.620,00 0,00 19.620,00

ValorTotalEstimado: 19.620.00
Dedução (Valor repmgramado excedente a J0yo dos recun
disponíveis no exertício anterior): 

sos 
0,00 Valor Devido: 19.620,00

- Total (UEx + EEx) - 9 N" Escolas: 29

N" Alunos: 1.545

Descrição do

Pâgame nto

Valor Devido Valor Ajuste Valor
Total

Valor
Pago

em 2015

vl Pg 2016
Ref. a
20I5

Custeio Capital Total Custeio Capital
PDDE EDUC.

BASICA '4.080,00
t.040,00 60. I 20,0( 0,00 0,0( t0.120,0( 0,00 60. l 20,00

Total: 54.080,00 t.010,0( 60.1 20,0( 0,00 0,0( t0.l 20,0( 0,00 60.120,00

ValorTotalEstimado: 60.120,00
Dedução (Valor repmgramado excedente a J0yo tlos ÍecuÍsos
disponíveis no exerrício anterior): 0'00 ValorDevido: 60.120,00

4de4
061051201613:22



Prefeitura do Município de Cândido
Estado do Paraná.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

cor.LçÃo DE PREÇO P/ PDDE - pRoGRAMA DINHEIRo DIRETo NA ESCoLA - 2015

Prezado(a) Senhor(a):

Solicitamos a Vossa Seúoria para que seja preenchida a "Cotação de preços" dos itens

relacionados, para "Licitação do PDDE 2015" e entregue na Secretaria Municipal de Educação,

devendo estar preenchida a caneta ou digitada, assinada pelo responsável e deverá constar o Carimbo
da Empresa.

Desde já agradecemos.

Av. Visconde Charles de Laguiche, 275 -Centro - CEp: g4.470-000 E-mail: FONE: (43)3476.142t

TTEM MATERIAL ESPECIF'. QUANTI-
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 Alfinete colorido redondo - cx cl
lOO UN Caixa

10

02 Apontador simples s/ depósito,
com lâmina de aço temperado
especial, proporciona um melhor
apontamento e maior
durabilidade

Unid. 300

J ,5O
03 Bloco adesivo c/ folhas em

formato quadrado, p/lembretes e
recados. Cores diversas
Papel (75glm2) com adesivo
acrílico reposicionável, 4,7 6 x
4,76 cm - pct cl 400 fls.

pct

12

04 Bloco cubo lembrete 85x85 50gr
coloridos - 700 Fls Caixa

l2

0s Borracha branca escolar, macia e
suave, Tamaúo 4,2 x2,9 lcm,
20,7gr

cx. c/20 unid 05

06 Caderno caligrafi a -brochura Unid.48 fls. 300 5,50
07 Caderno deseúo -brochura Unid.48 fls. 300 450
08 Caderno linguagem - brochura Unid.48 fls. 800 t'50
09 Caneta esferográÍica 1.Omm

cristal diamante azul
Cx c/ 12 unid 05

9,A()
t0 Caneta esferográfica preta Cx c/ 50 unid 03 4 a,ôrtt
11 aneta retroprojetor 1.0 azul Un d 20 t-4 36
t2 aneta retroprojetor 1.0 preta Un d 20 U )q
l3 Caneta retroprojetor 1.0

vermelha
Unid 10 t-|,L6

t4 Cartolina - branca Unid 600 O,50



15 CD-R virgem Unid s0 J,OO DX
t6 Cola branca - cx c/ 12 unid. 40 gr - atóxica -

lavável
50

)" d5 Ur-
l7 Cola branca - rótulo azul Litro 15 )( 4,(oO
18 Cola de bastão - boa qualidade Cx c/ 12 unid 0l Itô'O
19 Cola p/ E.V.A. adesivo

instantâneo - ultra rápido Unid 20e
36 g.8C

20 E.V.A. - cores variadas Unid. 60x40 m 800 ,. 80
21 Envelope oficio - branco Unid.23x71,4 100 a:q o
22 Fita adesiva de polipropileno

transparente
Unid.48x50 m 200

3,5o
23 Fita crepe larga - papel crepado

adesivo à base de borracha e
resinas; alta aderência

Unid 50m X 5cm; 50

24 Fita para isolamento, plástica,
material filme polipropileno
bioretado, 70x100, preta e
amarela, espessura 0,06.

Rolo

10

),5o
25 Giz de cera - gizáo Cx c/ 12 und 100
26 Lápis de cor - caixa com 12

cores, longo, com pigmento com
alta concentração, com cores
vivas e internas, fácil de apontar,
alta qualidade

Cx c/ 12 und 300

M.,qO

27 Lápis preto n.o 02 - sextavado,
grafite ultra resistente

Cx cl72 und 20
5o oo

28 Massa modelar Cx 12 und 20 g,so
29 Papel bobina colorido estampa

infantil
Rolo 60x200 m 02

U &,oD
30 Papel cartão - cores variadas Unid 50x66 cm 300 O,85
31 Papel contact estampado

45cmxl0m- variados Rolo
03

50,oo
32 Papel crepom - cores variadas Unid 50x66 cm 200 oê5
JJ Papel sulfite A4 Cx c/5000 fls 30 )5uoO
34 Papel vergê c/I00 g/180-

estampas e cores variadas
Cx c/ 50 fls 180g l0

1C'nO
35 Pasta catálogo preto - oficio c/

50 envelopes
unid 50

HrA0
36 Pasta c/ elástico papelão Un d235x325 cm 300 t\. U
37 Pasta com grampo papelão Unid 235x325 cm 100 J, o
38 Pasta Registradora A/ Z Lombo

Largo oficio preto 28,5 x 7,5 x
34.5

und
08

39 Percevejo Cx c/100 gr 20 ,9oSf)
40 P ncel 456 cerda no 8 unid 10 4"50
41 Pincel atômico - ponta

chanfrada cores variadas
Unid 2s0

3 $ot
42 Pincel p/ quadro branco estojo c/

4 canetas
kit cl4 canetas de

4 cores
02 at go

43 Plástico transparente Rolo 45x25 mt 03 a ,OÕ



44 Saco plástico transpaÍente com 4
frros p/ pasta Unid32,6X23,6 s00

o,2(»
:, t-;l;lll,:, A

45 Iesouriúa escolar s/ ponta - boa
lualidade

Unid 200
3,O O

"-^\{..:.

46 Tinta guache - vermelho, verde,
amarelo, branco, azul, rosa,
laranja,preto, marrom Pote 250 er

80
Lf,o,0;

47 TNT - cores variadas Rolo c/ 50 mt 06 *,5ô
48 Umedecedor de dedos - atóxico unid 10 2.§ü

T )TAL

-:"

tia 
I

de de 2016.

Carimbo da Empresa e assinatura do responsável

[:.1 l9.9uu/r,üol-9il
LEONI APARECIDA RAMOS
BAT1STA - 00539832979 -i/ÍE

Av. Paraná no 899
JARDIM BELA VISTA

üt4á70{00 
. êArotoo rx r.r,REU - p1J



Prefeitura do Município de cândido de Abr.ué? -
Bstado do Paraná. uy

secretaria Municipal de Educação e cultura.
Av' visconde charles de Laguiche, 275 {entro - cEP: 81.470-000 E-mail: educacaoca@yahoo FoNE: (43)3476.1421

coraÇÃo DE PREÇO P/ PDDE - pRoGRAMA DTNHEIRo DTRETo NA ESCoLA - 201s

Prezado(a) Senhor(a):

Solicitamos a Vossa Senhoria para que seja preenchida a "Cotação de preços,, dos itens
relacionados, para "Licitação do PDDE 2015" e entregue na Secretaria Municipal de Educação,
devendo estar preenchida a caneta ou digitada, assinada pelo responsável e deverá constar o Carimbo
da Empresa.

Desde já agradecemos.

ITEM MATERIAL ESPECIF. QUANTI.
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 Alfinete colorido redondo - cx c/
100 trN Caixa

10

0 ttt íJrt rvt
02 Apontador simples s/ depósito,

com lâmina de aço temperado
especial, proporciona um melhor
apontamento e maior
durabilidade

Unid. 300

fl46 I nZ rT)
03 Bloco adesivo c/ folhas em

formato quadrado, p/lembretes e
recados. Cores diversas
Papel (75glm,) com adesivo
acrílico reposicionáv el, 4,7 6 x
4,7 6 cm - pct cl 400 fls.

pct

12

?5o Çc" a:
U+ uloco cubo lembrete 85x85 50gr

coloridos - 700 Fls Caixa
t2

L4,t'l l,^, 1 rv't
05 Borracha branca escolar, macia e

suave, Tamanho 4,2 x2,9 lcm,
20,7gr

cx. c/20 unid 05

4 tV) 11 /)'t
06 Caderno caligrafia -brochura Unid.48 fls. 300 /. ttO Smaa07 Caderno deseúo -brochura Unid.48 fls. 300 l.,J/ 3 6o.ar>
08 Caderno linguagem - brochura Unid.48 fls. 800 ,2) Çt,a u
09 Caneta esferográfica 1.0mm

cristal diamante azul
Cx c/ 12 unid 05

tfr *t úOtl zvt
10 Caneta esferográfi ca preta Cx c/ 50 unid 03 ?íí *: I /4, oct
11 Caneta retroprojetor 1.0 azul Unid 20 I .8a :4ftet2 aneta retroprojetor 1.0 preta Unid 20 t40 3Ü.oo
13 Caneta retroprojetor 1.0

vermelha
Unid 10

/ .qo 3ü,p
I4 Cartolina - branca Unid 600 n4ü 3w



/'.
15 CD-R virgem Unid 50 ô Ar) 2'.t. ,,''',.-'* 2
t6 Cola branca - cx cl 12 unid. 40 gr - atóxica -

lavável
50

G) rt,f)

éú. W--.

)cr
Ll r'v'r -LJt7 Cola branca - rótulo azul Litro 15 I ln rv) /7s ut18 Cola de bastão - boa qualidade Cx c/ 12 unid 0l ).1. Õn I,Ç,tz>

19 Cola p/ E.V.A. adesivo
instantâneo - ultra rápido Unid 20e

36

I ?,5 h ?. ,r'1.:
20 E.V.A. - cores variadas Unid. 60x40 m 800 I q,o L,2CO
21 Envelope oficio - branco Unid. 23xl l,4 100 0,40 ç,5.ot)
22 Fita adesiva de polipropileno

transparente
Unid.48x50 m 200

? ã-í) lrrl .rrl
z) Fita crepe larga - papel crepado

adesivo à base de borracha e
resinas; alta aderência

Unid 50m X 5cm; 50

fr <r: tl rá "cn
24 Fita para isolamento, plástica,

material filme polipropileno
bioretado, 70x100, preta e
amarela, espessura 0,06.

Rolo

t0

tA <il t Ç*» rv't
25 Giz de cera - gizáo Cx c/ 12 und 100 1.% 43O, q>
26 Lápis de cor - caixa com 12

cores, longo, com pigmento com
alta concentração, com cores
vivas e internas, facil de apontar,
alta qrlalidade

Cx c/ 12 und 300

6. Çô l??o
27 Lápis preto n.o 02 - sextavado,

grafite ultra resistente
Cx cl72 und 20

2fi (Y) /,rv', ,,.r,
28 Massa modelar Cx 12 und 20 aqo ? fJ,cx:
29 Papel bobina colorido estampa

infantil
Rolo 60x200 m 02

ü1rv> On nrt
30 Papel cartão - cores variadas Unid 50x66 cm 300 n.2 1 ,,2J3.@
31 Papel contact estampado

45cmxl0m- variados Rolo 03

U í2, ,iY't lÇU"<x:32 Papel crepom - cores variadas Unid 50x66 cm 200 nt )r) 148.q>JJ Papel sulfite A4 Cx c/5000 fls 30 l<< ry> U-1,5O34 Papel vergê c/l00 g/180-
estampas e cores variadas

Cx c/ 50 fls 180g t0
cl so Q.5,cxt

35 Pasta catálogo preto - ofício c/
50 envelopes

unid 50 ll rn í.*: er-''
36 Pasta c/ elástico papelão Unid 235x325 cm 300 l. áo /) &'t c'r^,
37 Pasta com grampo papelão Unid 235x325 cm 100 1 .25

_5_' iÊ!_::Sl_

ls4,a:
38 Pasta Registradora NZ Lombo

Largo oficio preto 28,5 x7,5 x
34,5

und
08

I I rttt F? íJ N-'
39 Percevejo Cx c/100 gr 20 I 1n, Aô aD
40 Pincel 456 cerda no 8 unid 10 I Íío lR.óY)4l rmcel atomlco - ponta

chanfrada cores variadas
Unid 250

l?6 Ll31 .5rs42 Pincel p/ quadro branco estojo c7
4 canetas

kit cl4 canetas de
4 cores

02

l,5,tb 3o, cxt
43 Plástico transparente Rolo 45x25 mt 03 ,2,2, i-y) bé ^rsO



Saco plástico transparente com 4
Unid32,6X23,6

'esouriúa escolar s/ ponta - boa

Tinta guache - vermelho, ve.de,
amarelo, branco, azul, rosa,
laranja, preto, marrom

Rolo c/ 50 mt
Umedecedor de dedos - atóxico

-de
de 2016.

rz2.gil7.2azfioo1-56f

ALEXANDRA FERMIANO ALBÊRTON

TESKE- 02809888930

Av Paraná no 900
BELA VISTA

1aa.rz0{00. 
cAttotoo DE ABREU - PF 

I

Carimbo da Empresa e assinatura do responsável



Lb

fl^-CISSÁ PÁPELÁRIA E PRESEI\TE§
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001-43
nscnrçÃo ESTADUAL: 903.33559-95

AVENIDA paRANÁ, 80.
FONE: (43) 3472-5119
rvarpoRÂ - panq,NÁ

ITEM MATERIAL ESPECIF. QUANTI-
DADE

VALOR
uNrrÁnro

0r Alfinete colorido redondo * cx cl 100 LJN
Caixa

10 6,90

02 Apontador simples s/ depósito, com lâmina de
aço temperado especial, proporciona um
melhor apontamento e maior durabilidade

Unid. 300 1,20

03

o
Bloco adesivo c/ folhas em formato quadrado,
p/lembretes e recados. Cores diversas
Papel (75glm2) com adesivo acrílico
reposicionáve\,4,76 x 4,76 cm - pct çl 400
fls.

pct

t2 12,90

04 Bloco cubo lembrete 85x85 50gr coloridos -
700 Fls Caixa

t2 13,90

05 Borracha branca escolar, macia e suave,
Tamanho 4,2 x2,9 lcm,20,7gr

cx. c/20 unid 05 15,00

06 aderno caligrafia -brochura Unid.48 fls. 300 1,55
07 Caderno desenho -brochura Unid.48 fls. 300 1,55
08 Caderno linguagem - brochura Unid.48 fls. 800 1,65
09 Caneta esferográfica 1.0mm cristal diamante

azul
Cx c/ 12 unid 05 10,50

l0 aneta esferográfi ca preta Cx c/ 50 unid 03 42,00
ll aneta retroprojetor 1.0 azul Unid 20 3,00
t2 aneta retroprojetor 1.0 preta Unid 20 3,00

or3 laneta retroprojetor L0 vermelha Unid r0 3,00
t4 3artolina - branca Un d 600 0,60
l5 D-R virgem Un d 50 1,00
l6 Cola branca - cx c/ 12 unid. 40 gr - atóxica -

lavável
50 18,00

t7 ola branca - rótulo azul Litro l5 22,90
18 Cola de bastão - boa qualidade Cx c/ l2 unid 0l 18,00
19 Cola p/ E.V.A. adesivo instantâneo - ultra

rápido Unid 20e
36 10,90

20 E.V.A. - cores variadas Unid. 60x40 m 800 2,30
21 Envelope ofício - branco Unid. 23x11,4 100 0,15
22 Fita adesiva de polipropileno transparente Unid.48x50 m 200 4,00



À\r

€,-&ÜSSÁ PAPELÁRIA E PÀESEI/TES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001-43
mscnrçÃo ESTADUAL: 903.33559-95

AVENIDA paRtNÁ, 80.
FONE: (43) 3472-s119
rvArpoRÃ - panaNÁ

23 Fita crepe larga - papel crepado adesivo à base
de borracha e resinas: alta aderência

Unid 50m X 5cm; 50 4,00

24 Fita para isolamento, plástica, material filme
polipropileno bioretado, 70x 100, preta e
amarela, espessura 0,06. Rolo

l0 8,90

25 Giz de cera - gizão Cx c/ 12 und 100 3,90
26 Lápis de cor - caixa com l2 cores, longo, com

pigmento com
alta concentração, com cores vivas e internas,
fácil de apontar, alta qualidade

Cx c/ 12 und 300 10,00

-27 Lápis preto n.o 02 - sextavado, grafite ultra
resistente

Cx cl72 und 20 50,00

28 Massa modelar Cx 12 und 20 3,90
29 Papel bobina colorido estampa infantil Rolo 60x200 m 02 99,00
30 Papel cartão - cores variadas Unid 50x66 cm 300 1,20
3l Papel contact estampado 45cmxl0m- variados

Rolo 03 50,00

32 Papel crepom - cores variadas Unid 50x66 cm 200 1,00
33 Papel sulfite A4 Cx c/5000 fls 30 169,00
34 Papel vergê c/I00 g/180- estampas e cores

variadas
Cx c/ 50 fls 180g l0 14,90

35 Pasta catálogo preto - ofício c/ 50 envelopes unid 50 26,90
36 Pasta c/ elástico papelão Un d235x325 cm 300 2,20
JI Pasta com grampo papelão Un d 235x325 cm 100 2,00
38

o
Pasta Registradora AIZ Lombo Largo oflcio
preto28,5 x7,5x34,5 und

08 15,00

39 Percevejo Cx c/100 gr 20 4,50
40 Pincel 456 cerda no 8 unid l0 2,90
41 Piricel atômico - ponta chanfrada cores

variadas
Unid 2s0 4,20

42 Pincel p/ quadro branco esto.io c/ 4 canetas kit cl4 canetas de
4 cores

02 26,00

43 Plástico transparente Rolo 45x25 mt 03 20,00
44 Saco plástico transparente com 4 furos p/

pasta Unid 32,6X23,6
s00 0,40



Ls

üCISSA PAPELARIÁ E PRESEI{TES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .7 9Bl0001 -43
nscruçÃo ESTADUAL: 903.335s9-95

AVENIDA PARANA, 80.
FONE: (43) 3472-stt9
IVAIPORÃ - PARANÁ

esourinha escolar s/ ponta - boa qualidade

inta guache - vermelho, verde, amarelo,
branco, azul, rosa, laranja, preto, marrom

Rolo c/ 50 mt
Umedecedor de dedos - atóxico

IVAIPORÃ, I I DE ABRIL DE 2016

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER



Prefeitura do Município de Cândido de Abreu Ag
Estado do Paraná.

Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Av.Visconde Charles de Laguiche, 275 {entro - CEP: 84.470-000 E-mail: educacaoca@yahoo FONE: (43)3476.1421

coraçÃo DE PREÇo P/ PDDE - pRocRAMA DTNHETRo DIRETo NA ESCoLA - 2015

Prezado(a) Seúor(a):

Solicitamos a Vossa Seúoria para que seja preenchida a "Cotação de Preços" dos itens

relacionados, para "Licitação do PDDE 2015" e entregue na Secretaria Municipal de Educação,

devendo estar preenchida a caneta ou digitada, assinada pelo responsável e deverá constar o Carimbo

da Empresa.

Desde já agradecemos

ITEM MATERIAL ESPECIF. QUANTI.
DADE

VALOR
UNITÁRIO

VALOR
TOTAL

01 Alfinete colorido redondo - cx c/
1OO LIN Caixa

10 q,q0 9Q,oo
a2 Apontador simples s/ depósito,

com lâmina de aço temperado
especial, proporciona um melhor
apontamento e maior
durabilidade

Unid. 300

1,36 {*9,11
03 Bloco adesivo c/ folhas em

formato quadrado, p/lembretes e
recados. Cores diversas
Papel (75glm2) com adesivo
acrílico reposicionável, 4,7 6 x
4,76 cm-pct c|400 fls.

pct

t2

l-?,oo

\5G,00

04 Bloco cubo lembrete 85x85 50gr
coloridos - 700 Fls Caixa

t2
t4,qo

05 Borracha branca escolar, macia e
suave, Tamaúo 4,2 x2,9 lcm,
20,7gr,1-nta-t-r,ur, &O

cx. c/20 unid 0s

d r 3,9c 6q,50
06 Caderno cali grafi a -brochura Unid.48 fls. 300 6.50 i I5D,"'o
07 Caderno desenho -brochura Unid.48 fls. 300 4.SO I 3 5O.oo
08 Caderno linguagem - brochura,l Unid.48 fls. 800 3qO \ t2Oloo
09 Caneta esferográfica I .Omm

;ristal diamante azul
Cx c/ 12 unid 05

l2 ,qO G4 so
l0 aneta esferográfi ca preta Cx c/ 50 unid 03 a{ qo t tG q(
ll aneta retroprojetor 1.0 azul Unid 20 )Js 45cn
t2 aneta retroprojetor 1.0 preta Unid 20 2, ?5 45,@
13 Caneta retroprojetor 1.0

vermelha
Unid 10

a., J5 af,,50
t4 artolina - branca Unid 600 ,1,60 iGC oo



2

15 CD-R virgem Unid s0 á-0, ? I íÍ),5c
16 Cola branca - cx c/ 12 unid. 40 gr - atóxica -

lavável
50

I q,q0 Çq5't
t7 Cola branca - rótulo azul Litro 15 lq ç0 fÇ Q nct
18 Cola de bastão - boa qualidade;g Cx c/ 12 unid 01 1q o1 3Qc )
19 Cola p/ E.V.A. adesivo

instantâneo - ultra rápido Unid 20e
36

2,qO t0t, +0
20 E.V.A. - cores variadas Unid.60x4Gm 800 2 ro t À', .oo
2t Envelope oficio - branco Unid.23xll,4 100 o3r) §0( )
22 Fita adesiva de polipropileno

transparente
Unid.48x50 m 200 6',so í 3or, vr

z) Fita crepe larga - papel crepado
adesivo à base de borracha e

resinas; alta aderência

Unid 50m X 5cm; 50

I?,Qo 6t5,oc
24 Fita para isolamento, plástica,

material filme polipropileno
bioretado, 70x100, preta e
amarela, espessura 0,06.

Rolo

10

25 Giz de cera - gizáo Cx c/ 12 und 100 J^s(J é5Lrtoe
26 Lápis de cor - caixa com 12

cores, longo, com pigmento com
alta concentração, com cores
vivas e internas, fácil de apontar,
alta qualidade f44W.,

Cx c/ 12 und 300

ll)50 3 a5c ",I

27 Lápis preto n.o 02 - sextavado,
grafite ultra resistente

Cx cl72 und 20
?r?,tl0 'l'ld,oc

28 Massa modelar Cx 12 und 20 3so 10 F.)
29 Papel bobina colorido estampa

infantil
Rolo 60x200 m 02

9Ç.oo
(

tQ6 ,n
30 Papel cartão - cores variadas Unid 50x66 cm 300 100 3oo . so
31 Papel contact estampado

45cmx10m- variados Rolo
03

61 ,10 lg3,'.lo
32 Papel crepom - cores variadas Unid 50x66 cm 200 ,00 QíD, Q
JJ Papel sulfite A4 Cx c/5000 fls 30 lQ 5 oo s?s rY?
34 Papel vergê c/I00 g/180-

estampas e cores variadas
Cx c/ 50 fls 180g 10

t3,q0 t3q,m
35 Pasta catálogo preto - ofício c/

50 envelopes
unid 50 (l q0 4t5,co

36 Pasta c/ elástico papelão Un d235x325 cm 300 1 ,§ô 450.'o
JI Pasta com grampo papelão Un d235x325 cm 100 ,)_o I lrJ :d)
38 Pasta Registradora N Z Lombo

Largo oficio preto 28,5 x7,5 x
34,5

und

08
r.I,10 5q.?0

39 Percevejo Cx c/l00 gr 20 U
", 

c, oo
40 P ncel 456 cerda no 8 unid l0
41 Pincel atômico - ponta

chanfrada cores variadas
Unid 250

+,50 I ll5,o
42 Pincel p/ quadro branco estojo c/

4 canetas
kit cl4 canetas de

4 cores
02

a,3 q0 {.],tc
43 Plástico transparente Rolo 45x25 mt 03 Aé

fr



,

C,i-t-,i,o cl ' 0 Ln, , , , \G oe r{Uu no nn de20.r6.

§fi- [ fl{}{}1flfi:{ $j$:?;r1ii

44 Saco plástico transparente com 4
furos p/ pasta Unid32,6X23,6 s00

0,Q0 tcff/H,
45 Tesouriúa escolar s/ ponta - boa

qualidade
Unid 200 Irqo 3rcq,#

46 Tinta guache - vermelho, verde,
amarelo, branco, azul, rosa,
laranja, preto, maÍTom Pote 250 sr

80

4,Qo 490, oo
(

47 TNT - cores variadas Rolo c/ 50 mt 06 'l 2'to 4 q.l +o
48 Umedecedor de dedos - atóxico unid 10 q0 rq 'cr)

TOTAL a 19 i\a rr

assinatura do responsável



,
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SECRETAR|A MUNtctpAL DE EOUCAÇÃO E CULTURA

PREçO MÉDtO p/ LtctTAÇÃo Do PDDE - programa Dinheiro

. cÂNDIDo DE ABREU/PR

Direto na Escola - exercício 2015
ITEM MATERIAL ts5PEUil-. QUANTI.

DADE
LEONI Apt

RAMOS
BATISTA

CROCETTA &
SCHRAIBER

LTDA

ALEAANUT{A
FERMIANO
ALBERTON

TESKE

T. F. SOUZA
ELETRÔNICA

N'KEçU
MEDIO

TOTAL

1
\lfinete colorido redondo - cx c/ 100
JN Caixa 10

6,90 õ,UU 9,90 6,2C 62,0C

2

\pontador simples s/ depósito, com
âmina de aço temperado especial,
rroporciona um melhor
rpontamênto e maior durabilidade

Unid. 300

1,50 1,20 0,35 1,36 1.1 330,0c

3loco adesivo c/ folhas em formato
luadrado, p/lembretes e recados.
lores diversas Papel (75glmr) com
rdesivo acrÍlico reposicionável, 4,76
( 4,76 cm - pct c/ 400 fls.

pct 12

12,90 7,50 13,00 8,35 100,2(

4
3loco cubo lembrete 85x85 50gr
roloridos - 700 Fls Caixa 12

13,90 8,50 14,90 9,33 1 1 1,9€

Jorracha branca escolar, macia e
;uave, Tamanho 4,2 x2,9 1cm,
20,7çr

cx. cl20
unid

1,00 15,00 5,00 13,90 8,7 43,65

6 laderno caligrafia -brochura
Unid. 48

fls. 300
1,50 1,55 1,00 6,50 2,64 792,0(

, laderno desenho -brochura Unid. 48
fls. 300

1,50 1,55 1,20 4,50 2,19 657,0(

8 laderno linguagem - brochura Unid. 48
fls. 800

1,50 1,65 1,20 3,90 2,0e 1.648,0(

9
-;aneta esferográfica í .omm cristal
liamante azul

xcl 12

unid
5

9,60 '10,50 18,00 12,90 12,7a 63,7{

10 )aneta esferográfica preta xc/50
unid

J
40,00 12,00 38,00 38,90 39,73 1 9,1

11 ianeta retroproietor 1.0 azul Unid 20 4.25 00 1,90 2.25 2,85 57.0(
12 -;aneta retroproietor 1.0 preta I lni.l 20 4.25 3,00 1.90 2,25 2,85 57,0(
13 )aneta retroproietor 1.0 vermelha Unid 10 4?5 3,00 1.90 2,25 2,85 28,5(
14 lartolina - branca Unid 600 0,50 0,60 i0 0,60 330,0(l5 lD-R virqem Unid 50 1,00 1.00 0,70 0.81 0,Bi 44,0(

16 lola branca - cx c/ '12 unid.
40gr-

atóxica -
lavável

50
1,25 18,00 8,00 17,90 11,29 5b4,b(

17 lola branca - rótulo azul Litro 15 19,00 22,90 10,00 19,80 268,9t
'18 lola de bastão - boa qualidade Cx cl 12

unid
1

54,00 18,00 15,00 39,00 31,5C 31,5(

19
Sola p/ E.V.A. adesivo instantâneo
rltra rápido Unid 209 36

9,80 10,90 1,75 2,90 6,34 228,2t

Ç
=.V.4. - cores variadas Unid.

60x40 m
800

r,E0 2,30 1,50 2,10 1,93 1.544,0(

invelope ofício - branco unid.
23x11.4 100

0,40 0,1 5 0,50 0,20 0,31 31,0C

22
:ita adesiva de polipropileno
iransparente

Unid.4Bx5
0m 200 3,50 4,00 2,50 6,50 4,1 826,0(

23

-rra crepe targa - papet crepaoo
rdesivo à base de borracha e
'esinas: alta aderência

Jnid 50m
( scm; 50

4,00 8,50 12,90 6,35 317,5(

24

-rra para tsotamento, ptástica,
naterial filme pollpropileno
rioretado, 70x100, preta e amarela,
]spessura 0.06.

Rolo 10

J,CU 8,90 18,50 77,3t

25 3iz de cera - gizão Cxcl 12

und
100 3,90 3,50 3,50 2,1 / J,UT

26

-ápis de cor - caixa com 12 cores,
ongo, com pigmento com alta
loncentração, com cores vivas e
nternas, fácil de apontar, alta
tualidade

Cxcl 12

und
300

12,90 10,00 5,90 11,50 10,08 3.024,0(

27 -ápis preto n.o 02 - sextavado,
trafite ultra resistente

Cx cl72
und

20 50,00 50,00 30,00 38,90 42,2a 844,6(

28 Massa modelar Cx 12 und 20 4,50 3,90 3,90 3,50 3,95 79,0(

29
Papel bobina colorido estampa
infantil

Rolo
60x200 m

2
48,00 99,00 45,00 98,00 72,5C 145,0(

30 rapel cartão - cores variadas Unid
50x66 cm

300
0,85 1,20 0,75 1,00 u,vt 285,0(



.! - /..t )
31

Faper contacl estampado
45cmx10m- variados Rolo 3

50,00 50,00 48,00 62,90 52,73 ffi
JZ Papel crepom - cores variadas 200 0,75 1,00 0,70 1,00 0;8€ \RZ.,0C

33 Papel sulfite A4 c/5000
30

150,00 169,00 155,00 195,00 167,2a 5.017,5(

34
rapet verge cyt uu g/'l õu- estampas
e cores variadas

Cx c/ 50
fls 180o

10
s0,00 14,90 9,50 13,90 7,08 170,8(

35
caratogo prelo - oltcto c/ 5u

unid 50
12,00 26,90 11,00 9,90 14,95 747,5(

36 Pasta c/ elástico papeláo 235x325
cm

300
t,E0 2,20 1,50 1,50 525,U(

5t Pasta com grampo papelão 235x325
cm

100
1,80 2,00 1,25 1,20 1,56 156,0(

38
Pasta Registradora A,/Z Lombo
Largo oficio preto 28,5 x 7,S x 34,S

und I
15,00 1,00 7.40 8,3t 66,8(

39 Percevejo Çx cl1
20

2,50 4,50 1,50 1,80 2,5t 51,6(

40 rincel 456 cerda no 8 unid 10 3.50 2,90 1.80 2,0a 20,5(
41

rincel atomico - ponta chanfrada
:ores variadas Unid 250 3,50 4,20 1,75 4,50 3,4§ 872,5(

42a
)incel p/ quadro branco estojo c/ 4
:anetas

kit c/4
canetas

ie 4 cores
2

4,80 26,00 15,00 23,90 17,41 J4,õt

43 )lástico transparente Rolo
45x25 mt

? 28,00 20,00 22,00 17,5C 52,5(

44 iaco plástico transparente com 4
'uros p/ pasta

Unid
32.6X23.6 500

0,20 0,40 5,20 0,20 1,5C 750,0(

45
tesourinha escolar s/ ponta - boa
tualidade Unid 200 3,00 3,50 I,tç 1,90 2,6a 530,0(

46
ilnta guacne - vermelho, verde,
amarelo, branco, azul, rosa, laranja,
)reto, marrom

Pote 250
gr 80

4,00 5,50 3,00 4,00 4,1 330,4(

47 INT - cores variadas Rolo c/ 50
mt 6

87,50 2,20 60,00 72,90 55,6€ 333,9(

48 Jmedecedor de dedos - etóxico unid 10 2,50 1.20 2.20 1.90 1,9€ 19,5(

TOTAL 22.993,39

o



MuNrcíPro DE CÂNorDo DE Asneu
Esraoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

d,L&
F;i,i,i,,:. : .i . i,i ílíffi'r''.'

Memorando no 8112016

,':,,'litl\tu r+É-.Wffi,#iii#ffiWE, #ffi

Cândido de Abreu, 25 de maio de 2016.

Ao Sr.

Emerson Luiz Moreira

Secretário M. De Finanças.

Estamos encaminhando memorando, solicitando informação de

dotação orçamentária, bem como forma de pagamento para abertura de

procedimento licitatório para aquisição de material de expediente, em

atendimento as Secretarias Municipais de Administração, Educação e Cultura e

Esportes e Turísmo.

Atenciosamente,

VAROTO

xi?r'oln* -' &d,/



,

Município de Cândido de Abreu
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br

SECRETARTA MUNTCTPAL DE FTNANçAS

lnforme de dotação no 52 Cândido de Abreu, 25 de maio de 2016.

lnformação de Dotação Orçamentária

Em atendimento ao memorando n' 8112016 enviado pela Secretaria
de Gestão de Licitações e Contratos, informamos as dotaçÕes orçamentárias incluÍdas no Orçamento
e seus saldos em anexo para realizaçâo de Processo Licitatório no que tange o custeio das despesas
para AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, FORMA DE PAGAMENTO EM ATE 3 VEZES,
conforme a seguir mencionadas:

06.002 Divisáo de Educação e Cultura

12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior

1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

12.001 Departamento de Esportes e Turismo

27 .81 2. 1 20 1 .02082 Ma n utenção Departamento de Esportes

3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisâo de Educação e Cultura

12.365.0601 .02029 Manutenção Centros de Educação lnfantil

1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura

1 2.36 1 .060 1 .02024 Atividades do Ensino Fu ndamental O utros

0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura

12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef

1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura

12.361.060í.02026 Atividades da Divisão de Educaçâo

1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

Recursos

40o/o

d^
\



06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura

12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação

1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divísão de Educação e Cultura

12.361.0601 .02026 Atividades da Divisão de Educação

1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura
'13.392.0601 .02031 Atividades Divisâo de Cultura

1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura

12.366.0601.02030 Educação de Jovens e Adultos

1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisâo de Educaçâo e Cultura

12.361.0601 .02027 Salário Educação

1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

06.002 Divisão de Educação e Cultura

12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola

0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

06.001 Departamento de Educação, Cultura

12.122.0601.02018 Atividades do Departamento de Educação

0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

03.002 Divisão de Recursos Humanos

04.122.0301.02008 Manutenção da Divisâo de Recursos Humanos

0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

03.001 Departamento de Administraçáo

04. 1 22.0301 .02007 Ma n utenção do Departa mento de Ad m in istração

0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

Município de Cândido de Abreu
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br

SECRETARIA MUNICIPAL DE F INANçAS

4



Município de Gândido de Abreu
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br

SEGRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Sem mais para o momento, nos

EMERSON MOREIRA
Secretário Mun de Finanças
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PnererruRA oo MuNrcípro 0e CÂNDrDo oe Aenru
ESuoo oo PIRRNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 rama[ 209 - CEP: 84.470-000

. . ...GABINETE DO PREFEITO

AUTORTZAçÃO,DE ABERTURA DE PROCEDTMENTO LTCITATORTO

DESPACHO

Feita a análise sob a otica da oportunidade e conveniência e relevância para

o lnteresse Público corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela

Secretaria Municipal de Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a

abertura de Procedimento Licitatorio para registro de preços para futuras e eventuais

aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de

Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar

protocolo e numeração;

2 - Ao Setor de Licitaçôes para elaboração da minuta do instrumento

convocatório e escolha da modalidade Iicitatoria;

3 - A Procuradoria JurÍdica para análise da minuta do lnstrumento

convocatorio; e

4 - Por fim, confecção do aviso de Licitação para posterior publicação.

de Abreu, 08 de junho de 2016.

JOSE MARIA IS JUNIOR

Pre unicipal



Av. Paràná, 3 - Fone: 43-3476'12?2-.w'*'cat'üdgdeabÍw

PnnT.nITURADoMUNICÍPIODECÂNDIDODEABREU
ESTADO DO PÂRÀ}iÁ

BoRIARIA Ne ggL !,29-!§

O PREFEITO MUNICIPAL DE EÂNDIDO DE

Paraná, no uso Oe JÚas atribuições' de conformidade com o

tei federal ns 10-52012002,

t', BE§stvEl

Art. 1q. Fica designado o servidor ALLAN DIEGO MORENO

VAROTO, lotado nà S".r.taria llunúipat de Administração' parl atuar comc

Pregoeiro no" pro"ã.ro, licitatorio! ãÜ"ttgt t?P- ? mooátidade "Pregão"' sem

prejuiz ' de suas ,úuúãO"t funcionais' a partir desta data'

Parágrqfo único. Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular'

fica desisnado pàiã suustitui-lo " 
t;;iã;; Ãú^r ivrÀNorr- MIRANDA DA SILVA'

membro da Equipe oà npoio, .o* J='*;;;;;i'ir'uiço"t e preÍrogativas do titular'

Art. 2e. Com a finalidade de assistir o Pregoeiro no desempenho de

suas funçÕes, fica designada F9rrtg-E-âqqg 'o'npoit' 
dos servidores' ALAN

MANoEL MIRANDÀ-ôÃ slLVArureEn§õN rÊÂúono KozlEL e PAULo

WILLIAN DE GODOY.

Art.,3e. o pregoeiro, ou seu substituto eventual, poderão convocar

ouiros servidores, além dos *á*lnioi- à' Equipe de Apoio' sempre que a

especificidaCe teãnica do obieto oú àa documentação apresentada assim o exrgtr''

úaia auxitiar na análise de propostas ou documentos'

ABREU, Estado do

inciso lV clo art. 3e da

Art.'4e. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua Publicaçãc

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE

em 23 de dezembro de 2015'

SANDROVAL:}OSÉ PNOSST

é""tãtatio Municipal de Administração

,"-*\
CÂNDIDO DE ABREU'

i
I
L

JosÉ ívlaerd REts J uHton

PCçretTo MuNtctPlu

jgrá ilaria teis 'jrrnior
P reíc irc tl r;íl ictP at



PnererruRA oo MuNrcípro or CÂNDrDo or Aeneu
Esuoo oo PmluÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 ramal 209 - CEP: 84.470-000

Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes

expediente, em atendimento as Secretarias Municipais

Cultura e Esportes e Turismo.

3q

6J.

materiais de

Educação e

TERMO DE REFÊRENCIA
de

de

dos Produtos
R$ 36.898,38 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais e trinta
e oito centavos/.

Aquisição dos produtos se faz necessários para atender as necessidades
das Secretarias Municipais de Educacão e Cultura e E e Turismo

A partir da assinatura tendo vigência
prorrogação de prazo desde que haja
comprovada a vantajosidade.

ale 31112120í6, sendo admitida
interesse da administração e seja

Conforme Legislação

Menor preço por item

06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Esportes e Turismo
27.812.1201.02082 Manutenção Departamento de Esportes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutençáo Centros de Educação lnfantil
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
í030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisâo de Educação e Cultura
1 3.392.0601.02031 Atividades Divisão de Cuttura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisâo de Educação e Cultura
12.366.0601.02030 Educaçáo de Jovens e Adultos
1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601 .02027 Salário Educaçâo
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.0í022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.00'í Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

Prazo de Vigência

Class ificação Orçamentá ria



PRrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo oe AsRru
Esuoo oo PmaNÁ bbn"-"

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos P il"
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1722 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000 :- "

Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital ê em
conformidade com o pedido da Secretaria requisitante, apos solicitação e

de Comoras.

Cândido de Abreu, 08 de junho de 2016

Responsáveis pela elaboração do termo de referência:

Local da Entrega



PnererruRA oo MuNtcípro oe CÂNDtDo oe AeRru
Esuoo oo PmluÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: l43l 3476-1722 ramat 209 CEP: 84.470,000

MINUTA DE EDITAL oe lrcrreçÃo
Pregão Presencial n". _12016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria n'.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da silva e cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: _ de _ de 20í6.
Data de abertura: _ de _ de 2016.
Horário: : horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n'.76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- paraná,
fone no. (43) 34761222, lorna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lel Complementar no. 12312006, Decreto Federat 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçáo, deverão ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bemcomoocredenciamentodosrepresentantesdasempreSaSatéàs

) do dia de_ de _ de 2016

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitaçáo e o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Esportes e Turismo, conforme as especificações descritas no termo de
referência e (Anexo l).

2. CONDrÇÕES DE pARTlCtpAçÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderâo participar desta licitaçâo as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar dosta Licitação as empresas.
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgáo da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suãpensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabelecida e que náo satisfaça as
condiçÕes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessáo, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotócópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do pregão
ou já autenticados por cartorio competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo Il), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.
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3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constitutivo da Empresa e alteraçÕes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificaçÕes, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu socio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessáo, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusáo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deveráo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reuniáo para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de preços e os
Documentos de Habilitaçáo será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) ticitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documentos de habilitação,
náo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçáo, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. o envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior,
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C[P.J. DO PROPONENTE

as seguintes

4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior. as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÂO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZAO SOCIAL E Nq DO C.I.I P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitaçáo.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíDn DtctTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponÍvel no site
trv!ív.\:y,Ç3ltdi§gCpabreu.pn.qov.br sERVIços, DowNLoADS - GERAL - pp _t2016 -
AQUISIçAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, sem rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas
na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão aceitas a
apresentação de propostas em Pendrive (mídia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esldeverá conter:
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominaçáo da llcitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horas após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digitalCD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mÍdia ou falha operacional da empresa.
5,6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
serão aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como:
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não senáo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou ainda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento
adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçÕes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência,
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas

salvo por motivo justo decorrente de

pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 10o/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.'1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.1.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Náo ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenaçâo das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitaçáo do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatorias.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta náo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilltatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situações previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual seráo registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.'17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5o/o (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopúblicadeiuloamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favoro
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaração firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPp, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).
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7. DA DOCUMENTAÇAO PARA FINS DE HABILITAçAO
7.1 Para fins de habilitaçáo ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatórios pertinentes à habilitaçáo jurÍdica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitaçáo deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terâo que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessáo, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açÕes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores,
b.1)os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alteraçôes ou da
consolidação respectiva ;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercício;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no PaÍs, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Orgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidáo Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situaçáo regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de jutho de
2011).
d) As certidÕes, que não expressarem o prazo de validade, deveráo ter data de expediçâo não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que.
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informações, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Náo se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgáos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação. na forma do Art. 32, § 2e, Oa
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de í8 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de orgáos públicos Federais. Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expediçáo de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentaçâo do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei n" 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado orgão), ocorrerá a rescisão contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e 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, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administração Pública, para a regularizaçâo da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidôes negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaração firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurÍdica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhÕes e seiscentos mil reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitações, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o pruzo de três dias para apresentação das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual
número de dias, gue começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestaçâo imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitaçâo pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a Invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

6
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10.1. A presente ata tem porobjeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento
de materiais e equipamentos de informática, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Anexo l.

10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Adminrstraçáo pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação especÍfica para a aquisiçáo pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçóes.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata é ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
mediante a expedição de Nota de Empenho.
10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até 15 (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
í0.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correçÕes necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ôes) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realização de licitação específica para a
aquisiçâo pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçÕes.
10.9. A (s) aquisiçáo (Ões) obedecerá (ão) à conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s) a(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.11. A garantia inclui a substituiçâo do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substítuída(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o MunicÍpio nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipotese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirâo a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocaçáo, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo MunicÍpio.
10.15. A Ata do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
| - Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o
instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
f) por razÔes de interesse público, devidamente fundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatorio que deu origem ao registro de preços.
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10.16. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
10.17. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocaçâo para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administraçáo a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razÕes do pedido.
10.18. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

11. DA ADJUDTCAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Caso náo haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitaçôes e
Contratos.
11.2. Ao Município de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitação, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogação ou anulaçáo parcial do
certame, o MUNICÍP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDIçÕES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 36.898,38 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais
e trinta e oito centavos).
12.2. Os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no.
da licitaçáo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDTÇÔES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNCtA E REAJUSTE.
13.1 As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horas após a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitaçâo deverão ser entregues na Secretarias Municipais requisitantes.
13.3 As entregas deveráo ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, não será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberação da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devolução dos produtos, por estarem em desacordo com as especificaçÕes, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.

u8 {
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13.9 A A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
13.í0 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variaçáo
considerável no valor dos produtos.

14. DAS SANçOES
14.1. 

^ 
licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. 8.666/93 e

nas seguintes situações, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, ate 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissâo da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razâo de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. '10.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do Município de Cândido de Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentaçáo falsa;
b) retardamento na execuçáo do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicaçáo;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução da Ata de Registro de Preços,
f)falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçôes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar à administração.

1s. DAS DTSPOS!ÇÕES GERATS
15.í. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias:
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Espclrtes e Turismo
27 .8 1 2. 1 20 1 .02082 Ma n utençáo De pa rta mento d e Es portes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 [\4ATER|AL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutençpo Centros de Educaçáo tnfantit
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .060 1 .02024 Atividades do Ensino F u ndamental Outros Recu rsos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
10s0 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisáo de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação

9
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1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
13.392.0601 .02031 Atividades Divisão de Cultura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.366.0601.02030 Educaçáo de Jovens e Aduttos
1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601 .02027 Salário Educação
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.02018 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
15.2. As normas disciplinadoras da licitaçáo seráo sempre interpretadas em favor
disputa entre as interessadas, desde que náo comprometam o interesse da
finalidade e a segurança da contratação.
15.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposiçÕes contidas nesta licitação.
í5.4. Uma vez iniciada a sessáo, não serão admitidos a licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentaçáo e as propostas, apresentar
reclamaçÔes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e nâo apresentados na reunião de recebimento, salvo condições previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em porier do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retirados no prazo de até 10 (dez) dias apos
aquele pruzo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipats, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatório, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quaclro de funcionários desta), por determinação do artigo go., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisiçâo poderá revogar a licitação por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçÕes da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçâo.

ramal 209' CEP: 84.470-000
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15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. São partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO I - Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digitat;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento,
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação,
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de í8 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno porte;
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

de Abreu-PR, 08 de junho de 2016.

ALLAN VAROTO
PREGOEIRO

ll
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ANEXO I!

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) , portador da cédula de
identidade no. , Orgão expedidor CpF no.

"3"t'n'i, " 

i5lá:T Til:*§3,.i|3,.f [:?i : #I
prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

Hul'r'ci

/rC\

à 't\
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Licitações e Contr
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ANEXO llt

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçáo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

Qr
Í 

''\
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ANEXO IV

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCTAL no._/2016, DECLARAMoS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

de
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no" 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e náo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( )Quantos( ) Não( )

de 20í6

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÃO OC ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefÍcios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

,_de de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÂO Or tNEXtSTÊNCtA DE tNCOMpATtBtLtDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

de de2016

(nome e assinatura do responsável da proponente)

17
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ATA DE REGISTRO
..............t . .... ....../(Ano ) a
publicação no D.O.E.)

DE PREÇOS N"............./
.... . .... .t.... . .. /(ANO) (indicar

/(ANO) V|GÊNCtA:
somente quando daa validade

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-/-J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, situada na Av. paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANÁ, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1 SESp/pR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.SS5, de 0B de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n o 12312006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' _J2016, para Registro de preços, publicádo no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em _tJ2016, visando o fornecimento
previsto no item '1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condiçÕes descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Gultura e Esportes e Turismo, de acordo com as quantidades e respectivos valores
descritos no relatório do sistema EQUIPLANO, anexo a esta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA uGÊNcIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31112t2016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variaçâo considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à baée dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
ParágraÍo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.

PRrrerruRA Do MuNtcípto DE CÂNDtDo DE ABR
ESuoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

vilr- MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

/"*(.)

r Fls

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
CÂNDIDo DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e e
EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇÃO MODALTDADE
PREGÃO PRESENCIAL NO. 12016.

Contato:
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Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Su perior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Esportes e Turismo
27 .81 2. 1 20 1 .02082 Ma n utenção De pa rta mento d e Espo rtes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutenção Centros de Educação tnfantil
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisáo de Educação e Cultura
12.361 .060 1 .02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recu rsos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - í02 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisâo de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.s0.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisáo de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisâo de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
13.392.0601 .02031 Atividades Divisão de Cuttura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.366.0601.02030 Educação de Jovens e Aduttos
1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.361 .0601 .02027 Salário Educação
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escota
0930 - íí9 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educaçáo, Cultura
12.122.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - í04 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
CLÁUSULA QUARTA - PRAzo E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horas-após a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
Pregos, em compatibilidade com as obrigaçôes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo forneceàor, sem

l9
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prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
demais legislaçôes pertinentes a matéria.
CLAUSULA SETIMA - RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificaçáo judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaçáo amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada,
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços,
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
CLAUSULA OTTAVA - LEGISLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçóes e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitaçáo Modalidade Pregáo Presencial no.

J2016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigaçÕes assumidas pelo MunicÍpio de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo aceitando todas
as condições nele relatadas.
CLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DlSpOSlÇÔeS CenllS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execuçáo desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuízos causados a
terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor

TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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Protocolo nq
Interessada:

Assunto:

O78l2Ot6-PG, de O8 de junho de 2016.
52812016, de 29 de abril de 2O16.
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, Secretaria Municipal de
Educação e Cultura.
Licitação na modalidade "Pregão Presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição materiais de expediente.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e da ata de registro de preços visando futura e
eventual aquisição materiais de expediente. O tipo escolhido é o de menor
preço por item, conforme consta do Termo de Referência, cujo preço máximo
aceitável ascende a R$ 36.898,38 (trinta e seis mil, oitocentos e noventa e oito reais
e trinta e oito centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei ne 8.666/1993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos à análise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das contratações pretendidas consta do
Termo de Referência e dos Memorandos acostados ao processo.

A licitação na modalidade "Pregão" tem se mostrado mais eficiente e
rápida e possibilita à Administração obter preços mais vantajosos, uma vez que os
valores inicialmente apresentados podem ser reduzidos durante a realização da
sessão. Essa modalidade de licitação foi instituída pela lei federal nq 10.520, de 10
de julho de 2002, também aplicável aos Municípios, para aquisição de bens e
seruiços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação. A disputa pelo
fornecimento do bem licitado, feita em sessão pública por meio de propostas e
lances, classifica os licitantes por meio das propostas de menor preço, e aplica-se
subsidiariamente o Estatuto das Licitações, conforme prevê a lei nq 10.520/02 em
seu aft. 9e, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), as condições para participação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a
documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
ser apresentadas (item 5), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento,
adjudicação e homologação (itens 4,6 e 11), dentre outros tópicos, inclusive no
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que se refere a prerrogativas a serem obseruadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno pofte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006, com as alterações trazidas pela LC
not47l20l4 (itens 6.t7.1,7.5 e 7.6).o edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item 8) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento dos seruiços, constante do item
12.2, que condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente
que vier a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa na 5Bl20tL
do Tribunal de Contas do Estado, que determina sejam todos os pagamentos feitos
excl usivamente por tra nsferência eletrôn ica.

As condições para a prestação dos seruiços estão delineadas no item
13, atendendo-se assim à exigência do inciso XVI do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para formalizar a liquidação da despesa,
nos termos do art. 63 da lei na 4.3201196a (código de contabilidade pública).

O preço máximo aceitável foi estabelecido no Termo de Referência,
com a consignação do total previsto no item 12.1, cumprindo-se exigência expressa
na Constituição do Estado do Paraná, em seu aftigo 27, inciso XXI. Os valores
tomaram por base cotações de preços obtidas no mercado e anexadas ao processo,
estando obseruada, desta forma, a exigência constante do artigo 43, inciso IV, da
Lei de Licitações.

A realização prévia de cotação no mercado para obtenção de preços
máximos aceitáveis decorre, ainda, de norma oriunda do colendo Tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão nq 86U2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimLntos
licitatórios, a realização de pesquisa de preços junto a empresas ligadas ao do
objeto licitado, ou consulta a sistema de registro de preços. Esse cuidado visa aferir
a compatibilidade dos preços propostos com os praticados no mercado, nos termos
do disposto no inciso V, § ln, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei na 8.666/1993 e
Decisões nÉ +3t1t993, 2BBlt996 e 3861t997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

O edital detalha a respeito de eventuais multas e sanções
administrativas derivadas do desatendimento de obrigações assumidas pelos
interessados (item 14), conforme determina a legislação apricável.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 15 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas
em informação do senhor Secretário Municipal de Finanças, através do informe de
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dotação no52120L6, acostado ao processo, observando-se, assim, a determinação
constante do art. 14 do Estatuto das Licitações.

Os anexos do edital contemplam as demais informações necessárias
ao fiel conhecimento pelos interessados em participar do processo licitatório, entre
eles o termo de referência sobre o objeto, modelos de declarações para habilitação
dos participantes e a minuta da ata de registro de preço.

Ressalta-se, ainda, que a ata de Registro de Preços não pode
confundir-se com o contrato a ser celebrado. Nesse sentido, o colendo Tribunal de
Contas da União, em Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no
23, assim decidiu:

Representação formulada ao TCU apontou indícios de
irregularidade no Pregão n.o 18712007, sob o sistema de
registro de preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual aquísição de gêneros alimentícios,
destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de
ensino. Em consequência, foi realizada inspeção pela unidade
técnica, tendo sido constatado que a formalização da ata de
registro de preços e a celebração do contrato para
fornecimento das mercadorias "ocorreram em um mesmo
instrumento'i isto é, ao mesmo tempo em que foram
estabelecidas características de uma ata de registro de preços,
tais como a vigência do registro e os prazos e condições para
contratação, foram fixadas condições, direitos, obrigações e
regras próprias de um termo contratual, tais como o valor
pactuado, as penalidades a que se sujeita a contratada e as
obrigaçôe§ das partes. Com base no Decreto Federal s1.o

3.93L1200L - que regulamenta o registro de preços previsto
na Lei n,o 8.666/93 *, o relator salientou que a ata de registro
de preços tem natureza diversa da do contrato. Na verdade,
"a ata frrma compromissos para futura contratação, ou
seja, caso venha a ser concretizado o contrato, há que
se obedecer às condições previstas na ata'i Ademais,
"a ata de registto de preços Ímpõe compromissos,
basicamente, ao fornecedor (e não à Administração
Públia) sbretudo em relação aos preços e às
condições de entrcga. Já o contrato estabelece deveres
e dircitos tanto ao contratado quanto ao contratante,
numa relação de bilateralidade e comutatividade
típicas do instituto'í No caso em tela, o contrato foi
celebrado pelo valor total da proposta apresentada pela
vencedora da licitaçáo, o que siqnifica "desviftuamento do
instituto do registro de preços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no aft. 2o do Decreto
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3.931/2001 - que elenca as hipóteses em que o sistema de
registro de preços deve ser preferencialmente utilizado - foi
atendida. Após concluir que teria sido "mais apropriada a
realização de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, na sua forma ordinária, sem a formalização
de ata de registro de preços'i o relator propôs e a Segunda
Câmara decidiu expedir determinação corretiva à Secretaria de
Estado da Educação, Cultura e Desporto de Roraima, para a
gestão de recursos federais. Acórdão n.o 3273/2O7O-2a
Câmara, TC-O78,777/2OO7-3, rel. Min-Subst. Augusto
Sherman Caualcanti, 29,06,2070.\ - sem destaques no
original

No mesmo sentido, o informativo de Jurisprudência sobre licitações e
contratos no 24412015, do Tribunal de Contas da União, orienta:

1. A ata de registro de preços caracteriza-se como um negócio
jurídico em que são acordados entre as paftes, Administração e
licitante, apenas o objeto licitado e os respectivos preços
ofertados. A formalização da ata gera apenas uma expectativa de
direito ao signatário, não lhe conferindo nenhum direito subjetivo
à contratação.2

Conforme já esclareceu o TCU, o registro de preços não é uma
modalidade licitatória, mas sim, um mecanismo para formação de banco de preços
de fornecedores, que não gera compromisso efetivo de aquisição. Nesse sentido,
vide acórdão no L.27912008, do Plenário do TCU.

Por flffi, o art. 15 do Decreto po 7.8921L3 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62
da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

1 Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no23 - TCU. Sessões: 29 e 30 de junho de 2010.
Este Informativo, elaborado a paftir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas na(s) data(s) acima indicada(s),
relativas a licitações e contratos, e tem por finalidade facilitar o acompanhamento, pelo leitor, da jurisprudência
do TCU quanto aos aspectos relevantes que envolvem o tema. Por esse motivo, a seleção das decisões que
constam do Informativo é feita pela Secretaria das Sessões, levando em consideração ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou relteração de entendimento impoftante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. Disponível em:
http://portal.tcu.gov. brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos. htm.

' Acórdão 1285/201s-Plenário, TC 018.901/20L3-7, relator Ministro Benjamin Zymler, 27.5.2015.
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Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 0B de junho de 2016.
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EDITAL oe lrclraÇÃo
Pregão Presencial n". 36/2016

Entidade Promotora: Município de Cândido de Abreu- Paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.8712015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissão: 08 de junho de 2016.
Data de abeÉura:21 dejunho de 2016.
Horário: 09:00 horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n'.76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.SS5/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverão ser
protocolados no setor de licitaçÕes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09:00 (nove horas) do dia 21 de
junho de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREçOS para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Gultura e Esportes e Turismo, conforme as especificaçÕes descritas no termo de
referência e (Anexo l).

2. CONDTÇÕES DE pARTtClpAçÃO NA L|CITAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licitação as empresas.
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçáo,
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensáo do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Não Poderá participar do certame licitatorio empresa que não esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitaçáo regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificaçâo do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticaçâo, pela Equipe do pregão
ou já autenticados por cartorio competente
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.
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3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
constttutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu socio-gerente, diretor ou proprietário, deverá
comprovar ser o responsável legalmente, podendo assim assumir obrigações em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratorio com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3.6. A falta ou incorreção dos documentos mencionados nos itens 3.1,3.2. e 3.3 náo implicará a
exclusáo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos gue credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 0'l e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os
Documentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preÇos e os documentos de habilitaçáo,
náo sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deveráo entregar ao Pregoeiro, declaração assinada pelo representante legal de
que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo ANEXO lV).
4.3. o envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior,
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 36/2016
RAZÃO SOCIAL E Nq DO C.N.P.J. DO PROPONENTE

as seguintes

4.4. O envelope dos Documentos de Habilitaçáo deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÂO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÁO PRESENCIAL N9 36/2016
RAZAO SOCIAL E N9 DO C.N,P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíDIA DtctTAL)
5.1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em mídia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geraçáo de proposta disponível no site
www.caldidodeabreu.pr.qov.br sERVIÇos, DowNLoADS - GERAL - pp 36/2016 -
AQUISIçAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, sem rasuras ou entrelinhas devidamente assinadas
na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal da licitante. Serão aceitas a
apresentaçâo de propostas em Pendrive (mÍdia removível).
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razáo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitaçáo.
5.2. O arquivo esl deverá conter:

Ct ,'
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominaçáo da licitante, com seu endereço completo,
número de telefone/fax, número de inscriçâo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministerio
da Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, Cidade, Estado, Conta e Data de Abertura;
c) Dados do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;
d) Dados do Quadro Societário: Nome, endereço completo, telefone, documentos pessoais e ato
constitutivo.
5.3. Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de
sua apresentaçáo, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horas após a
solicitação.
5.5 Seráo desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mídia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serâo considerados os primeiros, bem como a marca dos produtos ofertados.
5.6.1 - Qualquer dos produtos que estão sendo licitados que contenham marca como referência
serão aceitos produtos equivalentes ou similares
5.7. Os preços apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais como.
custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais,
trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5.8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou
incorretamente cotados que nião tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os produtos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5.9. A apresentação das propostas implicará na plena aceitaçáo, por parte da licitante, das condições
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.'10. Serão desclassificadas as propostas que náo atenderem as especificações e exigências do
presente Edital e de seus Anexos e gue apresentem omissões, irregularidades ou defeitos capazes
de dificultar o julgamento, ou âinda que apresentarem valores acima do fixado no presente Edital.
5.11. Os preços propostos serão considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicaçáo de pagamento
adicionaldevido a erro ou má interpretaçâo de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administraçáo Pública e náo implique nulidade do procedimento.5.l3. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderáo sofrer alterações para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666/93.
5.'14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificações, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituições, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Nâo seráo levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1 . Serão desclassificadas as empresas que ultrapassarem o valor máximo fixado por item.
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços ate10% (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamaçáo do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliação da disputa entre os interessados em fornecer o objeto deste edital.
6.6.í.1. No caso de empate, conforme descrito acima, será decidido por sorteio à ordem dos lances
verbais.
6.7. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em
ordem decrescente de valor.
6.7.1 . Não ficará fixado o limite mínimo do valor de cada lance, ficando a cargo do Pregoeiro decidir a
respeito.
6.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação, se atender as necessidades da administração o
pregão será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadãmente a respeito.
6.12. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação
de habilitação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatoriaé.
6.13. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
6.14. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatorias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo a
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuraçáo de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6:15 Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.'10,6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponentq para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
licitantes presentes; a estes, sendo-lhes facultado esse direito.
6.16.1. Havendo recusa de qualquer licitante em assinar a ata, este fato será registrado pelo
Pregoeiro, presumindo-se concordância de tal licitante com todos os seus termos e conteúdo. ficando
precluso o direito de recurso.
6.'17. As ME e EPP terão preferência de contrataçáo em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçôes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessãopÚblicadejulgamentodaspropostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o
objeto licitado.
6.17.3. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, a mesma deverá apresentar
declaraçáo firmada pelo representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou Epp, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme (Anexo Vl).
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7. DA DOCUMENTAÇÃO PARA FINS DE UaeUlrAçÃO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitaçáo jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deveráo se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitaçáo).
7.1.2 Será comprovada a veracidade das informaçÕes constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergências entre o documento apresentado e o verificado,
prevalecerá às informaçóes online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor teráo que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação Jurídica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por açóes, acompanhado de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1)os documentos em apreço deverâo estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consol idação respectiva ;

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em
exercÍcio;
d)decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorizaçáo para funcionamento expedido pelo Orgão competente,
quando a atividade assim o exigir,
e) Comprovação da Situaçâo junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.
b) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituÍdos por
lei.
c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011)
d) As certidões, que nâo expressarem o ptazo de validade, deverão ter data de expediçáo não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentaçâo dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverão apresentar declaração, devidamente assinada pelo representante legal
da empresa, sob as penalidades cabíveis, de que.
a) Os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de
todas as informaçôes, condiçÔes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgáos da Administração pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO llt);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 70, XXX|ll, da Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:

ah
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7.4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgáos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expediçáo de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que náo pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidáo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), ocorrerá a rescisâo contratual, por inadimplemento de
cláusula da Ata de Registro de Preços, conforme artigo 55, inciso Xlll c/c artigo 78, I da Lei Federal
no. 8.666/93.
7.5. Nos casos de empresas ME e EPP, havendo alguma restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa não será declarada inabilitada, e 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, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administração Pública, para a regularizaçáo da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
7.6. No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, declaraçáo firmada pelo
representante legal, de que se enquadra no conceito de ME ou EPP, sob as penas da lei, no ato do
credenciamento.
7.6.1. Considera-se microempresa, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em
cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais).
7.6.2. Consideram-se empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e
sessenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mit reais).
7.7. Quando o prazo de validade não estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA TMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATORTO
8.1 . Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo não inferior a 03
(três) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.
8.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatorio, será designada nova data para a realização do
certame, devendo-se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção
de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentaçáo das razões do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razÕes em igual
nÚmero de dias, que começarão a correr do termino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicaçâo do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

6" " - '").
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual fornecimento
de materiais e equipamentos de informática, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde,
conforme Anexo l.
'10.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçÕes.
10.4 O prazo de vigência da presente Ata e ate 3111212016, a contar da data de sua assinatura.
10.5. Sempre que julgar necessário, este Município solicitará, durante a vigência da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quantidade que for preciso,
mediante a expedição de Nota de Empenho.
10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até lS (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
10.7. Verificada a não conformidade de algum dos requisitos, o licitante, beneficiário deverá promover
as correçÔes necessárias no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sujeitando-se às penalidades
previstas neste edital, bem como a responsabilizar-se pela qualidade dos produtos, especialmente
para efeito de substituiçâo, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência de preço (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se arealizaçáo de licitação específica para a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçôes.
10.9. A (s) aquisição (Ões) obedecerá (ão) a conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s) à(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do período de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integrql contra qualquer defeito de fabricação que o(s) material(ais) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o local de entrega.
10.11. A garantia inclui a substituição do(s) material(is) defeituoso(s) no prazo máximo de 3 (três) dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o Município. Neste caso, a(s) nova(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituição(oes) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) deverá(ao) ter
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituída(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inclusas todas as despesas diretas e indiretas,
bem como os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventual atraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipotese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocação, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solicitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo MunicÍpio.
10.15. AAta do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
l- Pela Administração, quando:

a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatorio que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não tenha retirado o

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecução total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
0 por razÕes de interesse público, devidamente fundamentado; tl - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por esçrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
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10.'í6. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos previstos no
inciso I deste artigo, será feita por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
10.17. A solicitaçáo do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da
obrigaçáo de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestaçâo de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.
10.18. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR, a comunicaçáo será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal e Contas do Estado, considerando-se, assim, para
todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

11. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.'í. Caso não haja recurso, o Pregoeiro, na propria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Prefeito Municipal.
11.1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações e
Contratos.
11.2. Ao MunicÍpio de Cândido de Abreu, fica assegurado o direito de revogar ou anular a presente
licitaçáo, em parte ou no todo, em decisâo justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atlngidos pela revogação ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na làgislação
vigente.

12. DO PREçO MÁXIMO E DAS COND!ÇÔES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 36.898,38 (trinta e seis mil oitocentos e noventa e oito reais
e trinta e oito centavos).
12.2. Os pagamentos serão efetuados em ate 30 (trinta) dias, apos a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à base dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a modalidade e o no.
da licitaçáo, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
13.1 As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horas ápós a
solicitação.
13.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretarias Municipais requisitantes.
13.3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: Pela manhã das
08h00min até às 1'lh3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, náo será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome
(legível), o cargo, a assinatura e o número do Registro Geral (RG), emitido pela Secretaria de
Segurança Pública, do servidor do contratante responsável pelos recebimentos.
13.5 O objeto da presente licitação seráo recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item 12.2 deste edital.
13.6 O aceite definitivo com a liberaçáo da Nota Fiscal para pagamento, está condicionado ao
atendimento das exigências contidas neste edital.
13.7 Em caso de devolução dos produtos, porestarem em desacordo com as especificações, todas,
as despesas serão atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservação, sem sinais de violação.
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13.9 A A vigência do presente termo será até 3111212016, podendo ser prorrogado se houver
interesse de ambas as partes.
13.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

14. DAS SANÇÕES
14.1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sanções previstas na Lei no. 8.666/g3 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10o/o (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 0S
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçáo de multa na razâo de R$ 5,00 (clnco reais), por dia. de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissão da Nota Fiscal,
aplicaçáo de multa na razào de 10o/o (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituição dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7'da Lei no. í0.520, de 1710712002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de ate 60 (sessenta) meses, impedida de
licitar e contratar com a Administração Pública e descredenciada do Registro Cadastral de
Fornecedores do MunicÍpio de Cândido de Abreu, nos casos de.
a) apresentaçâo de documentação falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação;
d) comportamento inidôneo;
e) fraude na execução da Ata de Registro de Preços;
f) falha na execução da Ata de Registro de Preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de defesa
previa, na ocorrência de quaisquer das situações previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seção não eximem a adjudicatária da reparaçáo dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha causar a administração.

í5. DAS DTSPOSIÇÕES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias:
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
12.001Departamento de EspOrtes e Turismo
27 .812.1201.02082 Manutenção Departamento de Esportes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutenção Centros de Educaçáo tnfantit
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisáo de Educação e Cultura
12.361.0601 .02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamentat Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisáo de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação

ur (

83Fls.

9



PnererruRA oo MuNlcípro or CÂNDtDo or Aen
Esuoo oo PanaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cont
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1272 ramal 209 - CEP: 84.470-000

Ruhr:ci

1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - '103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
13.392.060'1 .02031 Atividades Divisão de Cultura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.366.0601.02030 Educaçáo de Jovens e Adultos
1290 - 138 - s.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçáo e Cultura
12.361.0601 .02027 Salário Educação
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.060í.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601 .02018 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
15.2. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administração, a
finalidade e a segurança da contrataçáo.
15.3. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de
todas as disposições contidas nesta licitaçáo.
15.4. Uma vez iniciada a sessão, não seráo admitidos à licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-áata circunstanciada, na qual se mencionará
tudo o gue ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.
15.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamações ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipotese será concedido prazo para apresentaçâo de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condiçôes previstas no Art.
48 § 3" da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatoria das licitantes classificadas para a fase de
lance permanecerão em poder do Pregoeiro durante o prazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentação das propostas. Se os mesmos não forem retlrados no prazo de ate 10 (dez) dias após
aquele Wazo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estão impedidos de participar deste certame licitatorio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
15-11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitaçáo por razões de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovãOo, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocaçáo de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15-11-1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
15-12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitaçáo.

l0
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15.13. Náo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. São partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO I * Formulário Padrão de Proposta de Preço - Mídia Digital;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d) ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçâo;
e) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 1B anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno porte;
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 08 de junho de 2016

ALLAN DI AROTO

Licitações e Contr
ramat 209 - CEP: 84.470-000

aL?r\
Tr)
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 36/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade no.

portador da cédula de
CPF no.

"3"r'n'"1,',iilá:':Til:*§:;1",[:.,I:H?i:.":lprestar todos os esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamento.

Orgão expedidor

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar copia autenticada do RG e CPF do Credenciado

de

U -.-ru. ,à>
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ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 36/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibilizaçâo de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente
processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que o
inabilite para participar de certames licitatorios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

13



PnrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo oe Asnru
Esrnoo oo PlmNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida.faraná, 03 Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 CEP: 84.470-000

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 36/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no.36/2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

" deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação

de

t4
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo pRESENCTAL No. 36/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no incisoVdoart. 27 daLei no.8.666, de21 de junhode 1993, acrescido pela Lei no. g.BS4,
de 27 de outubro de 1999, que náo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e nâo emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz
Sim( ) Quantos( ) Não( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 36/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÃO OC ENQUADRAMENTO COMo MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. (ENDEREÇO COMPLETO), declara, sob as
penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefícios da LeiComplementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 2016

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

eE

?Fls

de

( /C.,\
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 36/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

DECLARAÇÃO Oe TNEXtSTÊNCIA DE tNCOMpATtBtLtDADE FUNCTONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com vÍnculo
de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor municipal investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente

de201 6

(nome e assinatura do responsável da proponente)

bt'
_%

Fls.
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vilr- MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICTPIO DE
cÂttotoo DE ABREU, ESTADo Do pARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME L|CITAçÃO TUOOALIDADE
pnecÃo PRESENcTAL No. 36/2016.

ATA DE REGtsrRo DE pREÇos N"............./. .(ANo) vtcÊrucrn:
..............1.............../(Ano ) a ...............1.............../(ANO) (indicar a vatidade somente quando da
publicaçâo no D.O.E.)

Emoresa:
CNPJ: I leletone/l-ax: ( e-mail.
Endereço:
Contato:

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-/-J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, situada na Av. paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANA, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSE MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.71 1.342-i SESp/pR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.520t2002, dos Decretos n.o 3.555, de 08 de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o j23t2OO6 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n' 36/2016, para Registro de preços, publicádo no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em )3612016, visando o fornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condiçôes descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PR|MEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Esportes e Turismo, de acordo com as quantidades e respectivoé valores
descritos no relatório do sistema EQUIPLANO, anexo a esta.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t1212016
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos seráo efetuados em até 30 (trinta) dias, apos a entrega dos
produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à baée dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser
depositado, e das provas de regularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.

,. d.rc\
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Parágrafo Terceiro: Em caso de náo cumprimento pelo fornecedor de disposiçâo contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
d isposiçôes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
06.002 Divisão de Educação e Cultura
í2.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Esportes e Turismo
27 .8 1 2. 1 20 1 .02082 Ma n ute nção Depa rtamento de Es portes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutençáo Centros de Educação lnfantil
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisâo de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamentat Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
13.392.0601 .02031 Atividades Divisão de Cuttura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.366.060'1.02030 Educação de Jovens e Aduttos
1290 - 138 - 3.s.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601 .02027 Salário Educação
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escota
0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.0201 B Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega dos
produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito) horasãpós a
solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico. O fornecedor se manterá, durante toda a execuçâo da presente Ata de Registro de
Preços, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10o/o (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipotese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo forneceàor, sem

l9
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prejuÍzo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçôes subsequentes e
demais legislações pertinentes a matéria.
CLAUSULA SETIMA . RESCISAO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do MunicÍpio de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93
GLAUSULA OTTAVA - LEGISLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçóes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçÕes e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçoes estabelecidas na Licitaçâo Modalidade Pregáo Presencial no.
3612016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçÕes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTÊS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condiçôes nele relatadas.
CLAUSULA DECTMA SEGUNDA - DtSpOSlÇÕeS CeRRTS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabálhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo so!idariedade do CONTRATANTE
relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem de prejuÍzos causados a
terceiros, não cabendo ao CoNTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor

de

f' 'l

t2) 
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Município de Cândido de Abreu

Pregão 36/2016 - Anexo 01
Fr" 8l' ?r'\

:_|l

Processo 206/2016

N" ltêm Descrição do Produto / Sêrviço Qtde Preço Máximo Unitário Preço Máximo Total

0003 502.120.13617

0004 502.120j3614

0005 502 120j3619

0006 502 120 13620

0007 so2 120.13624

0008 502.120.13625

0009 502 120j3626

0010 502j20j3628

00'11 502.120 13630

oo12 502.120j3631

0013 502j20.13632

0014 502.120.13633

0015 502 120 13636

].u so212o 1364s

oo17 502j20j3652

0018 502 120 13654

0019 502120 13657

0020 502.120.13659

0021 502120 13662

0022 502j201|3664

oo23 502.120 13665

oo24 502 120.'í3666

0025 502 12013667

0026 502.120.13668

oo27 502 120 13669

ooza 502.120.13670

0029 502.120j3673

0030 502 120j3674

0031

0032

0033

o.
0035

Loi§: 00O,

0001

0002

rolB00-
502.120 13613

502.12013616

600.00 uN

300.00 uN

300 00 uN

'1 000 00 uN

10.00 uN

6.00 uN

40 00 uN

40,00 uN

20.00 uN

100.00 uN

100,00 uN

15.00 LT

2.OO UN

72.00 UN

1 .150.00 uN

100 00 uN

400.00 uN

20.00 uN

450,00 uN

300.00 uN

60.00 uN

20.00 uN

450,00 uN

200.00 uN

40 00 uN

20.00 uN

330,00 uN

4OO UN

300.00 uN

130.00 uN

'12,00 uN

4.00 uN

200 00 uN

20.00 cx

24.OO PC

24.00 cx
10 00 cx

600,00 uN

250.00 uN

100.00 uN

20,00 RL

6ô0,00

792 AO

657.00

2 060.00

127 50

238.38

114.44

1 14,00

57 00

88 00

1 .1 29,00

268,95

63,00

456.48

2 219 50

273.00

4 432 00

79,00

427.50

258 00

1 0.035,00

341 60

787 50

312.00

1 03.20

41 00

1 151 70

70.00

795 00

536.90

667.80

69.72

62,00

124 00

20a.40

223 92

87.30

330,00

1.432 50

635.00

15460

1 689.20

290 00

316.38

'1 495 00

1 33.60

1 050 00

502.120.13675

502 120 13676

20.1.15928

100 1 10.'17549

100 110.17550

Apontador srmples s/ depósito Unid.

Caderno €ligrafia Unid. 48 fls. - brochura

Unidade com 48 fls.

Caderno desenho Unid. 48 fls. - brochura

Caderno Iinguagem Unid. 48 Íls. - brochura

Caneta esferográfi€ 1.omm cristal diamante azul - Cx c/ 1 2 unid

Caneta esferográfica prêta Cx c/ 50 unid

Caneta retÍoproletor 1.0 azul Unid

Caneta retroprojeior 1 0 preta Unid

Caneta retroprojetor 1 0 vermelha Unid

CD-R virgem Unid

Cola branca - cx cl 12 unid. 40 gr náo tóxjG - lavável

Cola branca rótulo azul Litro

Cola de bastão boa qualidade Cx d 1 2 unid

Cola p/ E.V.A adesivo instantáneo ultra rápido Unid 2Og

E V A cores variadas Unid. 60x40 m

Giz de cera - gizáo Cx c/ '12 und

Lápis de cor cx/12 unrd - longo. com pigmento com alta concenÍaÇão,

com cores vrvas e internas. fácil de apontar, alta qualidade

Massa modêlar Cx 12 und

Papêl cartâo coÍes variadas Unid 50x66 cm

Papel crepom cores variadas Unid 50x66 cm

Papel sulfite A4 Cx c/5000 fls

Papel vergé c/'1 00 g/1 80- estampas e cores variadas Cx c/ 50 fls 1 8Og

Pasta c/ elástico papelão Unid 235x325 cm

Pasta com grampo papelão Unid 235x325 cm

Percêvejo Cx d1 00 gr

Pincel 456 cerda no 8 unid

Pincêl atômico ponta chanfrada cores varjadas Unid

Plást,co transparente rolo 45x25 mt

Tesouíinha s/ ponta - boa qualidade Unid

Tinta guache - vermelho, verde, amarelo, branco, azul rosa laranja.

preto. maÍrom pote 250 gr

TNT - cores variadas rolo c/ 50 mt

Pincel p/ quadro branco estolo d 4 canetas kit c/4 Énetas de 4 cores

Envelope 23x1 1 cm

Alfinete colorido redondo - cx c/ 1 00 UN

Bloco adesivo c/ folhas em Íormato quadrado, p/ lembretes e recados.

Cores divêrsas Papel (759/m,) com adesivo acrilico Íeposicionável 4 76 x 4 76 cn - pct
c/ 400 fls

Bloco cubo lembrete 85x85 50gr coloridos - 700 Fls

Borracha branca escolar, macia e suave, f amanho 4,2 x 2,9 1 cm 20 7 gr

CX COM 20 UN

Cartolina branG

Fita adesiva de polipropileno transparente- UN 48x5Om

Fita crêpe larga - papel crepado adesivo à base de borracha e resinas:

alta adeÍência UN 50m x scm.

Fita para isolamento plástiG. material filme polipropileno broretado

70x'100, preta e amarela. espessura 0,06.

Láprs preto n.'02 - sextavado, grafite ultra resistente

Caixa com 72 unid

Papel bobina - colorido com estampa infantil

Rolo 60x200m

6.00 RL

100,00 uN

16.00 uN

700 00 uN

1 ,'10

2.64

2,06

12,75

2.45

2.85

2,85

0,88

11.29

17,93

31 50

6.34

193

273

10,08

395

0,95

0,86

167,25

17,08

1.75

1.56

2.58

2,O5

3.49

17 .50

2.65

4.13

55.65

17.43

0,31

6,20

8.35

9,33

8.73

055

4,13

7 .73

42 23

72.50

52.73

14.95

8.35

1.50

0036 100.1 10.17551

0037 100 110.'t7552

0038 100.110 17553

0039 100.1'10.1 7554

0040 100.1 1 0.1 7555

004'1 100.'t'í0.'17556

oo42 100j10.17557

0043 100 110 17558 RL400

OO44 100 1 10 17559 Papel contact estampado 45cmx'1ocm - variados

0045 100 1 10 17560 Pasta catálogo pÍeto - oficio c/ 50 envêlopês

0046 '100 1 10.17561 Pasta Registradora AJZ Lombo Largo ofício preto 29.5 x 7.5 x 34.s

OO47 100.110 17562 Sâco ptástico transparente mm 4 furos p/ pasta - UN 32,6x23.6

Emitido por. GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO na vêrsão: 5514 I 08/06/2016'1044.59



Município de Cândido de Abreu

Pregão 36/2016 - Anexo 01

6"
_Ca

- Fls.

0E?à\

ín-i'i

Processo 206/20í6

No ltem Descrição do PÍoduto / Seruiço Otdê. Unid. Preço Máximo Unitário Prêço Máximo Total

0048 100.1 10.17563 Umedecedor de dedos - atóxico 25.00 uN 1.95

PREço MÁxrMo Do LorE:

PREço MÁxruo DA LrcrrAÇÃo:

48.75

36.898,38

36.898,38

Emitrdo por GLAUCIA BEATRIZ FLORIANO, na versão: 55'14 I OB/06/2ój6 101459
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (43\ 3476-'1222 - ramal 209 CEP: 84.a70-000

Avrso oe lrclraçÃo
eueltceçÃo DE EDITAL N.o 36/2016

MoDALIDAoe pnecÃo PRESENcIAL

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de expediente,

em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 2'l de junho de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 2í de junho de 2016.

ítttclo DA sESSÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h31m do dia 21 de junho de 2016.

LOCAL: setor de licitações localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉR|O: Menor preço por item.

PREÇO ttttÁxlruo:R$ 36.898,38 (trinta e seis mi! oitocentos e noventa e oito reais e
trinta e oito centavos/.

RETIRADA DO EDITAL: de 08/06/2016 à 2010612016 no site do Município

www. cand idodeabreu. pr. qov. br.

INFORMAçÕES COwTpLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de Cândido de

Abreu, situado na Avenida Paraná, no 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR., ou pelo telefone

(0xx43) 347 6-1222, ramal 209, e-mail: licitacao@candidodeabreu. pr.qov. br

Cândido de Abreu, 08 de junho de 2016

ALLAN DIEGO M R

PREG



08/0d2016 Mural de LicitaçÕes Municipais

TCEPffi

Vclltá!-

Detalhes processo licitatórío

Alro*

No lkJtaÇãoldispensal i,rexigibilidadtr=

M0dâldade*

Núnrero edital/plocesso'

Descrição Resumid;! do ObjetO*

Preço máxirnolReferôncia de preÇc -

R$*
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PRII::.'
Lei no 720, de 07 /05 /2072, publicada no fornal Tribuna do Norte em O9 /05/2072, Edição r5.373, página 05

Assinado Digitalmente por

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de
Abreu/PR

José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samue! Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-000
Fonei 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu.pr.Bov.br

I LIGITACOE§

Avisos

lruNrcÍpro og cÂnoroo DE ABREU
##ATo Avrso - pnecÃo pRESENCTAL N" 3!r/20r6
##TEX OBJETO: Registro de preços para futuras e *enruais aquisições «le
equipamentos e suprimentos de informática, em atendrmento à Secretaria
Municipal de Saúde. RECEBIMENTO DAS PROPOS'IAS: até 09h00m do
dia I5 dejunhode 2016. ABERTURÀ DAS PROPOSTAS: das 09h0tmas
09h30mdodia I5 dejunhode 20t6. ÍxtcIo o,r sESSÃo DE DtspurA
DE PREÇOS: às 09h3lmdo dia l5 dejunhode20l6. LOCAL: Setorde
licitações localizacla na Sede do Município, na Avenida Paraná, n" 03 Centro.
C'ândido de Abreu - Pn. Cnt1-ÉntO: Menor preço por item. PREÇO
UÁXtiVO; R§ 165.592,59 (cento e sessenta e cinco mil quinhentos e
noventâ e dois reais e cinqüenta e nor'€ centayos,r. RETIRADA DO
EDITAL: de 02,'0ó,'2016 à l5/06/2016 no sire do Municipio
u,w.candiiloderbreu.or. uor'.br. I NFORNIAÇÔES COM pLEM ENTA RES:
Diretamente na sede r.lo Municipio de Cándido de Abreu, situado na Ayenida
Paraná. n" 0i Centro Cândido de Abreu PR. ou pelo telefone (0xx43)
l{76- I l:2. r.rnral 109. e-m.ril: li
ii#DATA02i0ói 20 l6
##ASS Allân Diego Morcno !'aroto
##CAR Pregoeiro

MUNtciPro os cÂirotoo DE ABREU
##ATo AVrso - pREGÀo pRrrsENCtÀL N. 35/2016
##TEX OBJETO: RECISTRO DE l,Rtrç'OS para t'ururas e evenruais
aquisiçôes de mobiliários enr geral para as Unidades Biisicas de Saude. em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.
RECEBIM ENTO DAS PROPOS"I AS: ate 09h00m do ilia 20 de junho de
2016. ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01 nr às 09lr30nr do clia 20
dejunho de 201{,. íNIC|O DA SESSÂO DE DtSpuTA DE pREÇOS: ir
09hi I m do dia 20 de junho de 20 I 6. LOCAL: Sebr de I icitações localizada
na Sede do-Municipio. na Avenida Paraná. n'03 (cntro, Cândido de Abreu -
PR. CRITÉRIO: Menor prcço por irem. pREÇO tt.iXtl,to: RS t24.t91,02
(cetrto e vinte e quâtro mil c€nlo e noventa ê um realis e dois centavos.).
RETIRADA DO EDITAI,: de O1lo6l20t6 à 20t06./2016 no site do Munrcipiu
ww'.candidodeabreu.pr. gov.br. INFORMAÇÕES COM pLEMENTARES:
Diretamente na sede do Município de Cândido de Abreu. siruado na Avenida
Pamná, n" 03 - Centro Cândido de Abreu PR, ou pelo telef'one (0xx43)
347 6- 1222. ranral 209. e-mail: licitacao(ocandidocleabreu.pr.sov.br
##DATA07i06,120 I6
##ASS Allau Diego Moreno Varoto
##CAR Pregoeiro

MUNICíPTO DE CÂNDIDO DE ABREU
##ATO AVISO _ PREGÂO PRESENCIÀL N'3ó12016
##TEX OBJETO: Registro de preços para liÍuras r'e!enturis aquisições de
materiris de expedicnle. enr arendimenro as Secretarias Nlunicipais dc
[)tlucrçiio e C ulturr e [-.spoícs c Turismo. RECEBIMEI\TO DAS
PR()I'OS'I'ÀS: rte 09h00m do dia 2l tle junho tle 10t6. ABERTURA DAS
PROI'OSTAS: rlas 09h01m irs 09h30m do dia 2l de junho de j016. ÍNtCtO
DA SESSÀO Dlt DtSPUTA DU PREÇOS: r'rs 09h3 t nr tto tlia 2l de junho rie
20 l(r. [-OCAL: Scror dc licitaçôes localizada na Sccle do Município. na
Avenith Paünii. n" 0i Cenrro. Cândido de Abreu - I,R. CRITÉRIO: Menor
preço por itcm. PREÇO MÁXIMO: RS 3ó.898,38 (triDta e seis mil
oitocentos c noventâ € oito rcais e trinta e oito ce[tâvos,/. RÍ]TIRAD_A DO
EDITÂL: de 0lii06.r20lí, rl 2106/2016 no site do Municipio
q s r .crndiclodeabreu.nr. rov.br. I N FORM AÇOES COIt Pl, EM E NTARES:
f)irctrnrente na sede tlo Municiltio tie Ciinilido (ic 

^breu- 
rituado na Alenida

Parani'r. n'0-j (entro (:indirlo de Abreu l,ti. ou pell) relelbne (Oxx4l)
1.176-lll2. ranral 209. e-nrlil;
+DA 1408,106120 I6
##ASS r\llan Diego Moreno Varoto
##Ci\R Pregoeiro

Dispensas

RATIFICAçÃO . Dispênsa de Licitação ne 03S/2016

OBJETO: Aqujsição de 1 (uma) geladeira de escala comercial em inox
com capacidade de 142'1 (mil quatrocentos e vinte e um) litros, em
atendimento a Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
CONTRATADA: CIAMAQUINAS OFFICE LTDA - tüE - (CNPJ/MF nq
09.423.582/0001 -93).
VALOR GLOBAL: R$ 7.950,00 (sete mit novecentos e cinquenta
reais).
FUNOAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso il, da Lei n! 8.666/1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE DTSPENSA: tr4em ne 084/16-SMEC de
31/0512016, oriundo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

Em 08 de junho de 201 ô.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Preleito Municipal

DECRETO NO 077, DE 08 DE JUNHO OE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamento Gerat do Munlctpio
e dá outras providencias

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atíibuições, de conformidade com os art. 43, s
'1ô, inciso, lll da lei Íederal no 4.32011964. combinado com a lei
municipaí no í.0í 1 de, 2911012015

DECRETA:

Art. 1ô. Fica o Poder Executivo autorizado a proceder abertura de
Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Gerat do Município de
Cândido de Abreu, aprovado peÍa Lej l\4unicipat n".1.0j lt?015, de 29
de Outubro de 2015, para o exercÍcio de 20'16, no valor R$ 51 .000,00
(cinquenta e um mrl reats) para atênder ao seguinte programa:

09 SECRETARIA DE OBRAS E DESENVOLVIMENTO
09.001 Departamento de Obras ê Desenvotvimento
1 5.452.0901 .1 070 Pavimentação e recapeamento de Ruas
3100 - 3.3.90.30.00.00 - 0C000 Material de Consumo

R$ 51.000,00

r{

uo
.(ú

DIÁRIO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE
A PrefeituÍa Municipal de Cândído de Abreu dá garêntia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.mndidodaabreu.pr.gov.br
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME
CNPJIIVIF . 07 .2t7 .798/000 I 43

NIRE: 4120543581-9

t

CECILLA CROCETTA SCHRAIBE& brasileirg ernpresária' casada em
regime de Comuúão Univcrsal de Bcns çonformc ccÍtidlo dc casamento n.o 1288, às fls.
n.o 232 do lirrro n.o B-10 dc l8/M/1.985 do Rcgrstno Civil da Comarca de Manool Ribas Pr.
residente na Rua Principal S/n.o. - Alto Lageado - Município dc Arapuã-Pr. CEP. E6.E8+
@0, portadora da Cédula de ldenüdade n.o 3.214.525{SSP-PR, expedida pelo Instiarto de
Identificação do Estado do Paraná em 0?l,0511.989 e CPF n.o 531.766.50949 e
FERNANDA CROCETTA SCHRq,IBER, brasileira maior, estudante, solrcira conforme
cenidâo de nascimento n." 7.016 às. fls.20 do liwoT? do cartório dc rcgisuo Civil da
Comarca dc lvÍanocl Ribas Pr. larrndo cm 18/10/1.985, residente Rua Principal S/n.o. -
Alto Lagcado - Município dc Arapul-Pr. CEP. 86.t84{00, nascida em 0?/10/1985,
portadora da Cédula de identidade n.o 8.571.941{/SSP-PR, expedida Pelo Ingtiuro de
Identificaçâo do Estado do Paraná em l8/ll/1.998 e CPF. n.o 050.582.639-98. Sócias
componentes da sociedade emprcsária limitada qne gira sob a denominaçâo comçroial dc:
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME, estabclecida na Av. Paraná n.'80 - cmbo -
Ivaiport- Pr. CEP. 86.870{00 com scu contrÊto Social arquivado na Juna Comcrcial do
Estado do Paraná sob n.o 4120543581-9 por despocho em sessão de23103D.005 e ultima
Alteraçâo de Contrato social arquivada na Juna Comorcial do Estado do Paraná sob n.o
200947t0951 por despacho cm scssão de 271081i2009. RÊsolvcm por estc Instrumc'nto dc
Alteração modificar o seu Corlüato Social himitivo de acordo com as cláusulas seguintcs:
CLAUSULA PRIMEIRA: Fica alterado o ramo de atividade da ernpresa que urtes €ra:
ATMDADE PRINCIPAL1 Comorcio var{ista de artigos de papelaria ( CNAE-FISCAL
4761-0103); sccundárias: comercio varejista de brinquedos e artigos recÍeâtivos (CNAE-
FISCAL 4763á10l) comercio varejista $pecializado de quipamentos e supnimurtos dc
informática ( CNAE-FISCAL 475lârcD; comercio varcjista dc outros artigos dc uso
pessoal c domestiço (CNAE-FISCAL 4759-U99); comorcio varejista de outnos produtos
(CNAE-FISCAL 4789-0199) para: atividade p,rincipal Comercio varcjisa de ârtigps dc
papelaria ( CNAE-FISCAL 47614!03); Secundarias; comercio varejista de brinquedos c
artigos recreativos (CNAE-FISCAL 4763-g0l) çomcrcio varcjista especializado dc
equipamentos e suprimentos de informática ( CNAE-FISCAL 4751-U0l): comercio
varejista de outros artigos de uso pessoal e domestico (CNAE-FISCAL 4759-Bl9);
comcrcio varcjista de outnos produtos (CNAE-flSCAL 4789-0199); comercio varejista de
cosméticos, produtos de perfrunaria e de higienc eessoal (CNAE-FISCAL 4772-5/ffi);
comengio varcjista de artigos de camq mesa G banho (CNAE-FISCAL 4755-5/03);
comercio varejista especializado de eletrodomésicos c cquipamentos dc áudio üdoo
(CNAE-FISCAL 4753-9/00); comercio Êtacâdists de embalegens (CNAE-FISCAL 468G
9102); çomçrcio varejista dc doces, balas bombons e semelhantes (CNAE-FISCAL 4TZl-
l/04); comercio varejista de suvenires, bijuterias e aÍtssanatos (CNAE-FISCAL 4789{/01)
comercio varejista de produtos ssneantes domissanitários ( CNABFISCAL 4789-0/05);
comercio varejisu de artigos do vesnrário e acessórios (CNAE-FISCAL 47814100);
comercio varejisa de tecidos ( CNAE-FISC.4,L 4755-Sl0l); comer',cio varejista de calçados

@782-A0D: comercio varejista de artigos dç armariúo (CNAE-FISCAL 4755-51V2)

comercio varejista de móveis (4754F7101) comercio vaÍeji$a de artigos csportivos (CNAE-

orn o Originol

QUARTA ALIERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.
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CROCETTA E SCHRAIBER LTDA.IVIE
cMJlt\,ÍF . a7 .287 .798/000 I 43

NIRE: 4tà0543itr-9

o

FISCAL 47634102) comercio var{ista !e livros ( CNAE-FISCAL 476t-o/ot); comercio
Eri ln_qg equipamantos de escritório (cNABFrs'cAL 47 Bg4/ 07 );cLAUSt LA §EGUNDA: Fica attcàao o endcrego residencial da sócia CECILLACR@ETTA SCHRAIBER qüê antcs ct" n ra Prin"úflni, - Alto L^agpado - Municípiode AraPÚ-Pr. CEP. 86.884-m comaÍca de IVAIIôRÂ -.PR para: nü gsnaeirantes n.
355 - apto. 202-Aem Ivaiporâ pr. CEp. E6E70{00.
CLAUSULA TERCEIRA: Fiça altcrado o endcrcço rçsidcncial da sócia FERNAI{DAcRocETTA SCHRA_IBER quc antcs era: Rua 

'principel 
s/n-o. - Alto Lagcado _

,yl:lo,o. dc Arapuã-Pr. cEP. 86.884-000 comanca de tvAIpORÃ +R ffi: Av. paraná

".2q lvaiporã Pr. CEP. 86820-000..
CLAUST LA QUARTA: Fica alterado o estado civil da sócis: FERNANDA CROCETTA
l9lTl^IBq& qu. antes era soltoira, para casada conforme ccrtidão de cossÍnenro n.
0846570155 2014 2 w062 164 ows7?i 33 do çartório dc regisrro Civil da c.omarça do
Ivaiporã Pr. lavrado em 10t05f2,.014.
CLI\USIILA QTIINTA: CoNsoLIDAÇÃo em conson&rcia com o que determina o arl
2.031 da Lei número 10.406/2002, as sócias; RESOLTTEI4 por este instrumento, annlizar
e consolidar o contraro social, tornando asgim scm efeito a partir desta data as cláusulas e
condiçôes contidas no-.c9nqato social primitivo quo, adeqúdo às disposiçaes da pfcrida
I*i n. 10.'106/2002, aplicáveis a cstc tipo socictárió ússa a t€r I scguinie ,"drÉ".

CROC-ETTA & §CERÂIBER LTDA.ME
cNPülvíF . 07 287 .7 98t0/.0f.t43
, IYIRE: {1203t3S91-9

QUARTA nlrnnl,ÇÂo DE CONTRATO §OCIAL

CECILLA CROCETTA SCHR q,IBE& brasileira, anpresária, cassda em rogime de
Comuúâo Univcrsal dc Bsns çonformc ccrtidb dc casam€nto n.o 1.288, às fls. n." 232 b
lirno n.o B-10 de 18/04/1.985 do Registno Ciül da Comorca de Manocl Ribas Pr. residcntc
na Rua Bandeirantes n.o 355, apa 202-A. C€ntro lvaiporã-Pr , poftadora da Cédula de
Identirlryle n.o 3214.525{/ssP-P& expcdida pelo Instituto ae toàtincaçeo do Estado do
Paraná em 0a05n.989 e cPF h.o s3t.76f,.soH;9 c FERNaNDe cRocETTA
SCHRAIBE& bragilcira, emprcsária, casada cm rcgime de comunhão parcial de bcns
conforme ccrtidão de casamento n.o. 084657015s lotl 2 offiz to+ ôoogzTz 33 do
cartório de registro Civit da Comarca de Ivaiporã Pr. lawado em lO/OSD.ol4, resi&nrc na
Av. Paraná n. 260 apüo. 02 em Ivaiporã Pr. CEP. 8687G0m, nascida qn 07n0n9tl
portadora da Cédula de identidade n.o 8.571.941{/SSP-PR, expedida Pelo Insde11o dc
Identifica$o do Estado do Paraná em lVll/1.»8 e CPF. n." 0j0.j82.639-9g. Sócia§
componcnt$ da socicdadc Gmprcaária limitada que gira sob a denominsção comepial de:
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA:ME, eetabelccide na Av. PereÍrá n.o 80 - cenuo -Ivaiporl' Pr. CEP. 86.870{00 com sou con&úo Social arquivado na Junta Comercisl do
Estado do Paraná sob 120543581-9 por dcspocho em scssão de 23103Í2.@5 e uttima
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA.ME
CNPJÀ,ÍF . 07 2E7 .lgElcf,,} I 43

a-

§ffiffi Im,P: A sociedadc grraú sob o nome comerciar de: CR@ETTA &
cuiusur'l SEGUIÜDA: A sociodade tem sua gcdc c domicilio na Av. paÍaná n. g0 -Ivaiporã- pr. cEp 86.s7o!q.("a úz,ui-ôDõff - -
ctáustna TERCEtriAiO ü;íro.i"r ôntirí,, scndo Rl$t0.000,00 (Dez mit reais),dividido em 10'000 (dcz mil) qót". no valor nominaldo.Rlsl,oo (h,m rçal) cada uma,Tpg!1zad* nesús alo cm mocda corrcnre ao nafs pefas à,*,socros.
cECrLr.A cR@ErrA scHnarsetuol:80 'Tffi, .*rTfi,
FERNANDA CROCETTA SCHRA'''1g -JOO 

5OO.OOTorAL' 
n, /^ DT , n-- n^ lo'000 tõ'oo to'ooo,oo* flu,ccl2002_(ART. 1.055, CC?h{r,2).cL\u§uLA euaRTA:. o objeto Y,l fa_onprcea é: ATMDADE pRINCIpAL:Comercio varejista a3 1{sos a! papcf*u t Cr.r,íÉ*a4! !l!tqto3); Secundarias;comcrcio varejista de brinquedos é urtigoi ,"r*rü;;r (CNAE-FI5 Cír- qlas;o,ol)comercio varejista.Tleciarido ae eqyry;*!r;;-*p{;entos de informática ( cr.rABFISCAL 4751-2/01-):^comercio varcjista" ae outros r,ãõ de uso pGssoar c domcstico(CNAE FIS0AL 4?59.'Et9g)i*rt 

"ío 
varejista de outnos produtos (cNAE-FIscA[ 47g9.U99); comercio varejista á. *o,rAiror, fu.aT* d. Éfirr*ia e dc higiene pcasoet(CNAE-FIS CAL 4??r-.5/00); comacio varejryE g; r.ddt ."_r, ro" 

"-tilio (CNABFISCAL 4755-5/03)ifgfry vary;ista csnccializdo õ etetroaomé$icos 
" "o.ip.rrr*rude áudio vídeo (cNAE-rrscAL 4ij34l00); *rnr*i"lt *aãi'ã]il'u'a.üL (o.rARFISCAL 46a6igro2); comencio varejista de'doccs, uars tmuors 

" 
s"m.rhun6s (çNABFISCAL 4721-l/u\ comercio ãÉ.ilL.a" ,ur*iã úüut .i* e arrcsanarros (çNAEFISCAL 4789{/01) comcroio varejísta ot úutou rinrJ,r"r domissanitários ( SNAEFISCAL tttsatoiy; comercio ;djr* ad úã* d.'-""*úrto e acessórios (SNABFISCAL 47Et4/00); T1lgo ysrejúa e Flao.-i cNaÊ-uscAt 47ss-5l01); comcrpiovarejista de calçados $78f'2fi1); comerç,g.yrr"iittr à" .nig6 de armarinho (.NARFISCAL 47ss-s/02). 

._-TT"§1._ íanjig de móJcis- riisi-t/ol) comercio ,.r.";irt" auartigos esportivos (CNAE-FI§ CAL 4?636/02i ;;àio ,*iista de tivros ( CI{AEFISCAL 4761{,10l); comercio varejisa de equipam*o. a" escritório (SNAE-FISSAL47894t07):

Altcrsçâo de conraro *fitl arquivada na Juna comerçial- do Estulo do paraú sob n.o2w4780951 por dcspacho *t'ú.ro ac zzlosr2ooi.rlãlvcrn por esre incrnrmento de
âm, coNSoLIDAR o *u-contraro sociat nirnitiuo of ,*ã"ã cu,sutas

cráusuià QUINTA: A sociedade iniciou suas atividades wtrlltwt2@S e seu prazo deduqráo é indctcrÍninsdo (aÍt »T,ÍI,CC?AUI).
cr'Áusur'l sEXTA: a, qrot*ão iiai"irrr.i, c nlo podcrão scr codidas eu uansfcriÍro"a terpeiros sem o consentimento da outra sóciq 

" 
q"oí nã ascegrrrada em igualdadc dc

:"1ff.:^TT:lTi. gu,prcfe.€ncia p1T sua rqiiriçr" r" posúa à venda, formârizando

NIRE: 4t2OS43SBt-g
QUARTA ALTERAçÃO DE COrrrrR {To socrAl.

'mofc{zÍFolJ í523.7

llSlrzgng.se realizada a cessão dclas, a attcriçao ,ontàn"l-p"rtinrnrc. (an 1.0s6 e arlt.057,ccn0fi2). \r
t

l!üpoúPR,01dr mb
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.í") Qtl À rri frltirna



CROCETTA & SCHRAIBER LTDA.ME
CNPJ/I\{F . 07 287 .79tl000 I 43

NIRE: 4120543581-9

CLÁUSULA §ÉTIML: A rcsponsabilidadc dc cada sócia é rcstrita ao valor de suas
quoE§, mas todas respondcm solidariamentc pÊ18 integplização do capital. (arr 1.052
ccnwa.

CLÁU§ULA OITAVA: Ao termino do ororcÍcio sociat om 3l de deombro, a
afuiinisbadora prcsúaÍa justificativas de sra admini$ração, proccdcndo à claboração do
invcnürio, do balanço parimonial e do rcsultado econômico, cabendo as sócias na
proporção de snas quotas os lucros ou perdas $uadss. (eÍt. I .065 CCâ0fi».

CfáUSULe, NONA: Nos quabos mcxrxi scguintcs ao t€rmino do cxcrcício as sócias
deliberarâo sobrp as contss c designarão adminigtradorçc quando for o caso. (art l.07l,
1.072, § 2.o c art. 1.078 CCâN2\.

Cl,riUSWa pÉCnna: A sociedadc podcú a qualquer Ernpo, abrir ou fcchar filial ou
outra depcndêncig mediantc alteração confatusl assinada por todas as sócias.

Ct ÁUSWA DÉCIMA PRIMEIRA: As sócias podcrão de comum acordo fixar uma
Ietireds meirsal I tiillo de prú.labore, obscruadas 8s disposiçõcs rcgulamentares
pertincntes.
Ct ÁUSUI a pÉCn[a SE§UNDA: Pcnnanocc na adminisrração da socidadc a sócie
CECIII,A CROCETTA SCÉnnnPn com podcres c miUúiçrcs de adminisradon
autoriza o uso do nome erapresarial lndMduelmelte, vedado no entsnto em atividadcs
estranllss ao interesse social ou assumir obrigações seja ern âvor de qualquer das quotistas
ou dc tcrceirco, bem como onemr imóveis da sociedadc, scm aÍorizaçâo da outra sócia
(art.99?,VI, 1,013, 1,015 c t.OO+ CC2OOZ).

ct ÁuSuf,a DÉCII}ÍA TERCEIRA: Falcccndo ou intcrditadâ qualquer sócia, E

sociedade continuará sua atividede com os herdeiros, sf,ios§sorlss e incapaz Não seÍldo
possível ou inexistindo interesse deste ou das sócies Írrmatrêsoeotês, o velor de seu havorus
sorá apurado c liquidado oom bosc na siuução panimonial da sociedadc, à dau da
resolução, vcrificada cm balanço espccialmcntc lcvantado.

§ UMCO: O mesmo procedimanto scrá adotado cm ouüos sasos em que a sociedade sc
resolva em rclação a sua sócie (aÍt. 1.028 e 1.03t Cü2002).

CLÁUSULA OÉCII}íA QUARTA: A adminigrradon dcclara sob pena da Lci que não
esta impdida de exerccr a administração da sociedadc, por Lri espocial, ou em viradc de
condenação criminal, ou por sê encontrar sob os efcios dela, a pcna quc vedc, ainda quc
rcmporariamente, o acesso a cargos Priblicoq ou por crimes falimenarcg de pranrica$o,
peita ou suborno, concussão ou contra a economia ppular, contra o sisterra fimnceiro
Nacional, contra normas de dcftsa da cmçon{ncig corua as rçlações dc consumo, fé
Públicaouapropricdadc. (art l.0ll, § l.o, CC/âW?).

lhlrbü
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CR@ETTA & SCHRAIBER LTDA.ME
CNPJ/Ivtr . 07 .287 .798/000 I 43

NIRE: 4nA54.3581'9

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCLAL.

ct Áusula DÉ6IMA egINTA: Fica clcito o foro da Comarca do haiporã'Pr. parao

exelrício e o cumpimento dos diÍcitos c úrigÊçõcs resultrntes dcstr insEuÍncnto dc

conhato,
E, por GgtarcÍn assim jtrstos c contratadG, assiÍlâÍn o prcsontc

insnnrmcno cm 03 (três) üas de igual toor G forma.

MIPOR.Ã,"R 06 DE JLJNHO DE 2.014

'/, t2ar,!"o ê. vt n^t u ._

CECITI,A CROCETTA SCHRAIBER

o X rt,,*uin .[,ofr lqhrirl,t===
FERNANDA CROCEfi'A SCHRAIBER
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C R()C[: Í"1'^ & SCÍ-lR^lBIjR t.'l l)A-Mt
CNP.li fvl l'. 0? .187.798i000I-4,1

Nlrl F.: { I 105"13-itt I -e
Q('r\ I .\ 

^L 
I h.R^('Ào DE ('ONTtrÂ.Í'o s(x't^t

('l:('ll.l^ ('R()Ch l'l'4 S( HR.{lBt R. brusilcinr. crnpn:sriria. cilsada ern
le:lilttc dc Cl.)rllurthiirr I nil'ersal dc Berrs conlirrmc ccnirlõo dç. co§{utrc|lto;1.ô l.]88. às lls.
n."l.jlr,It'lirron."I]-lÍ!ds l8i().lil.985d.rRegistro('iril da('onrarc:rtjc'\larroel llitrasPr.
rcriclentc n;.r l{uir. [)r'irrcipirl Sin.'. --,\lr.r l.ilscado - !!1unicípio de Arupuà-lrr. (Élr. Eó.8t*[-
(t(X). pxrnaiit:ra da ('r"tiul:r de ldcnridods'n." l.ll-1.515-6/SSP-PR. e.\pcdidü 6lo lnstiruro dc
Itlcntificaçào do l:stadu do Paraná cm 02r'05r 1.989 ü ( Pí: n." 5.1 t.7óó.509--19 e
I t:RNA\l)A ('R(X'l:'l'l'A S(lllRAlfll:R. hrasilcira. maior. r'studanlc. soltcira conlirnrre
cr.'rtidà«r Je ttascitncnlo rl." 7.01ó do cartôrio de rr.jistro ( ir,il da ( on'urru..â dr.. Manrlet Rihits
l'r. lavridtr cÍn 18,'lí)i l.9tt5. rcsidcntc Rua. lrrincipal S/N.'. - Âlro Lageatlo - !\{unicípio dc
'\nrpuil-l'r. ('í:P. 86.8t-t-0ü). ponadonr da Cedufa de icJenritlsde n." 11.571.941-6/SSP-PR.
crpcdide l'§lu lrrstiluto dc ldcntificaçào clo Esrado do Paruná cm l8/l lll.998 e ('PF. n.o
oi(1.581.()-19-q8. Sruias cclnrponentc'^ du llrnra que gira soh o nome comercial de:
('l(OC'ÍrIl.'\ & S('l-lRÂltlL.R Ll'DA-Ilh-. cstabc'lccida na Âr'. l)aranú rr."80 - centro--
lraiprirJ- l'r. ('l'P. tló.tt84-(XX). inscrita nr'('Nl'.t sob n." 07.]87.798/0(X)lJ,l. coÍn seu

contftllo Scrciai arquivado nu Jun!,p C'orilcrcisl do l:s:ado do Psranó sob n.".tl2()i2 l6:06
n()r dcspilch(\ oll \!'ssilr dr,' l0/0 li 1.995 e ultima Altcmçào dc Contnrto rocial arquivada na

Junta Comcrcial do [jstrdo do Parani srrh n.o ]01+40173j-l pxrr dcspacho cnt scssào dc
l)1/()7i"llrl-1. Resolr'enr lx)r este lnstrunlent() d§,{lteruçlo nttxJilicur () sr'u ("()ntrato S<xial
Itrirnitir o dc acordo con) as ckiusulos scrruintes:
('LÁtJstrt.A PRlillElRÂ: F-ica altenrlo o nrnlo de atiridadc da !'rnprc)l quc anres cÊr:
\ l lVll).\l), PRI\('1P.l1.: Comercio r':rre.iista de anigos de papelariu (C\AÍ:-f lSC'A1..

-i?ól-0rrr.1r: .-\'l lVlDÂDlrS SllCt-NDARIAS: comcrL-.io vare.iista dc brinqur-'dos e anigo§
rccÍcÍlti\us (C\,\t:-t'IS('A 476-1-ó10l) ctrmt'rcio vareji:ta c'spr.'cializ:rd«r dc cquipalnL'nlos e

suprimcnros tle inl'ormórica t CNAL-I'I§C'AL 4751-l/01): comercio varcjisüt de outnos
lrtigos rfir uso Jresvral c domestico (('NÂlr-l-lSCAl. 4759-8199): comercio varejista de
(lulros pr'(xlut(,\ t('lrr{l:-FIS('Â1. {789-i} r)Q): c()nlcrcio vure.iistc dr' c()smético§. pRxluto§
r.te pr'rlrrrttar:I r' dt' higicrtr.- pessrral t{-'\iÀl:-FlSCAl -1771-5r0Ut: c(}nl!'rsio vartiistu dc
irrtisos tJc cilnla tnr"'\ir c barrh.r (( N.,\t--FlS('.\L J755-S;tl-l): comL'rc;(t varcjistu
ts1**cializudo d,.'clctrotlornéslicos e cqtripuntcntos dr,'áudio víd"'«r (('N^t'-l'l§C'41.475.1-
t);ü);: conrercio atecldista dr' embalagcns (CNÁ[.,-FlS('Ât. -168ó-9/0J): comcrcio vare.iista

rle ilt^-r,'s. bulas homhon:r e srJmelhantes (('N^ l1-Í:lSCAl . 472lr- lrOJ t: contç'rcío varljista dc
sulenlrcs. biiutc.rins c Bnctalos (CNA! -lrlSL AL .1789-0101) conrcrcio varcjista de produtos

sâne&ttcs domissanitúrios ( CNAb-I|SCAL {789-0.U5): conrercio vlrejista de artigos do
rcstuúrio e accsstirios (('NAt.-FlS('At. .l7tl-1i00): corucrcio rare'iistu tlc tesidos ( CNAL.-
llS('i\l -1755-5i0ll: eomcrcio tarc.iisla de calçad«rs (-1781-2i01): conrcrcio vorcjista dc
urtigtrs dc rrnrarirrlro ((').1A[i-FlSCAl. 47ij-5/0:) c:rnerci() vare.iista dc rnóvcis (4754-
7;01) conrurcio varc.iistu tle urtigr!§ cs[runivs5 1('\.{t.,-l'lS('Al, 476-1óií)]) corncrcio
rre.iista,.le livros ( ("Ni\E-FlSCAt. r7(rl-0,'0ll: c()nlerc-io vtre.iista de eqtripamentos de

§critoriQ (cN^l;-Hs(',\1. 478q-0i07): P.\RÂ: Â'['lVlDÀt)F PRI\('IPAI-: (]orrrercio

rurejisu ,lc aíigos dc pnp€lai'Íü (('i\A[-l'lS(- Al- {7ól-{110-i): A l'IVIDADES
SICIINDARIAS: comercio varejista dc hrinqucdos c artigos rccrcativos (('NAE-FISCA
J763-ó/tll) comenr:io varcjista espcclaliraílo de equipanrentos e suprirnentos dç infonnútica
(('NAE-1.15('.\L-.t751-l/01): comcrcio varcjista dc uutros aíiutts dc uso pessoal e

JIrmÀ co.lt crlr Do tsrrDo Do Dulrl - SIDB

CrntIÍI@ O tlÊtltro A b/O2l2OL6 11 :06 8oB u'rteaa0ai}lA6S*
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CROCE'í'l'.l & SCI-IRAlBí:R I.TDA-I,LI tl
c'N PJ/M Ir. 07.287. 798i(r00 I -.13

NlRl :4tl05{i58t-9
Qr,t),JTn ALTER^q-ÃíJ DE CON',t RA"t'o SOCTAL

domestico (C\AU-t'lS('AL 4759-E/9o1: comcrcio varcjista «le ourros procluros (CNAE-
l'lS('^t 47llg-0'9t)): comcrcio varejista de cosméticos. produros de pcrÍ'umarc r.. de higiene
p^-ssoal (('NAL-t-lS(A1.4772--5100): corncrcio varciista dc anigos dc cama mesa e banho
t('NAE-ljlS('^1. .t755-5/03): cor;erci«r varc.iista especializado de elctmdomósticos e
cquiPamcrrtos dc áudio r'ídeo (CNA[':-['ISCAL 47s-r-911Dr' conrcrcio varc.iisra de doces.
httlas br.rntbons e scmclhantes (CNAI-FISCAt.4721-ll04]: comerc.io varejista de
:urcnirt':'. hijutcrios c ancl'utos (CNAL-FISCAL +789-(tr0l) comcncio vu§isra dc produros
si,rrlcarllc5 dornissanitários ( CNAE-FISCAI. 478S{Á}5): comercio vurciista de urtigos do
r,:stuário c acr.'ss(irios (CNAF"-t'lSCAl l78l-41([): comcrcio rarcjista clc truidos ( ('NAE-
l"ISCAl. +755-5/0ll: comcrtio va§istri dc calça«rs Í1782-2/Ol;: comcrcio varejisra dc
,nigos de arnrarinho (CNAE-[:|SCA[, 4755-5/02) comercio varejista de mdrveis (4754-
7,01) cortrcrcio varejisra de artigos csportivos ((.NAF.-Í'lS('l\1. 47ó-i-6/03) comercio
rarejista de livros ( CNAE-}.ISCAI. J76l-0t01): crrrnercio var.ejisra de equipamenros de
cscritório ( (')\.,\ I :-f IS('Â t. 4789-{V0? r.
('t-Átlst:1.Â DliclM^ QUIN'I'A: t"ica rlcito o Íbnr tla Crmarca tlc. lvaiporà -Pr. para o
r:rercicio r.' o eumprimcnto dtls dircitos c ohrigrrçtles resultanh.s dq'sle instrumento de
c()ntrâto.

[:. por cstarcm assiln justos L' e.)nlratados. assinârn o pres€nte
instrumento enl0l (uma) via de igualtcorc l'orma.

lV,\lPOR.q/['R. l8 Dt'. JANI.il(O t)f: 2.016
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CISSA PAPE,LARIÁ E PIIESEI''ITES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .7 98/0001 -43
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33559-95

AVENIDA PARANA, 80.
FONE: (43) 3472-stt9,
IVAIPORA - PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N" 3612016

PROCURAÇAO

Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor
forma de direito, a empresa CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME, com sede na Rua
Avenida Paranâ, no 80 centro em Ivaiporã - Pr, devidamente inscrita no CNPJAvIF, sob no

07.287.798/0001-43, representada, neste ato, por sua Sócia Administradora a Senhora
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER, brasileira, casada, empresária, residente e

domiciliada na cidade de Ivaiporã, nomeia e constitui seu representante, A Sra.Daiani
Fernanda Rodrigues Guedes, brasileira, solteira, vendedora, portador da cédula de
identidade n" 9816682-3 CPF 055.036.189-80 a quem são conferidos poderes para
representar a empresa outorgante no Pregão no3612016, instaurada pela Prefeitura
Municipal de Cândido de Abreu - Pr. em especial para firmar declarações, atas e contratos,
formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame acima indicado.

lvaiporã, 20 dejunho de 2016.

I

t4-/."^ C ç/,,r" J-
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

RG no.3.2 I 4.525-6-5SP/PR
cPF 531.766.509-49

SOCIA ADMINISTRADORA \.Ü
p] p:ftqf iO d9 IUOIâS ser. ttamitron Àtues chaues da GonceicãoRuâ §h cábdna, ís2 - cênrro - rvâiborà - pR. FomiFâx: (43t34t2-ítcsil-*à,\atiiiilã,is.-,;i"1.ilfi"ó;;i;,IiHi

Sêlo Plà/c6, thJOQ. BE6ü2, Controle i phxmo. CmES

d! junho d. 2016- \
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C§SÁ PAPELARIA E PRESENTES

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
C.N.P.J. : 07 .287 .798/0001 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33559-95
AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472-srr9
IVAIPORA - PARANA

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N',. 36/2016

Objeto:

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n'.36t2016

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

paÍicipação no presente certame.

lvaiporã, 20 dejunho de2016.

(

)1----3

Or"rl,'o
CECILTA CROCETTA SCHRAIBER

otr

T#ffi§üe
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CISSA PÁPLLARIA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .79810001 -43
TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33 559-95

AVENIDA PARANÁ, 80.
FONE: (43) 3472-slt9
IVAIPORÃ - PARANA

,/,/

Air{ExoH +
MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 36/2016

Objeto:

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DEPEQUENO PORTE

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME CNPJ/\4F n". 07.287.79810001-43, estabelecida

na Avenida Paraná, 80 em Ivaiporã-Pr, declara, sob as penas da Lei, que a mesma está

estabelecida sob o regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso

ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14

de dezembro de 2006.

Ivaiporã ,20 dejuúo de 2016.

q
8.,;l,a

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

. a,§
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IVAIPORÃ - PR, 11 de marco de 2016
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CROCETTA & SCHRÂIBER LTDA. XIE

Dstl do Argulvarnonto do I O.tr do lnlcloCNPJ

07.28?.7081000141!

Númcro rle ldcntlf,caçáo do Rrglrtrc de
Emprüs - NIRE (Scdo)

41 2 0643C8r-9

End.rqo CoÍtptcto (Logredouro, No I Compl.monto, Belno, Cldedo, UF, CEP)

;õIEülõ ;tãE+; õE üãiiãÉi'có-riêãéó-v ÀilEJrõfi õàannaos EdpoRruos; couÉRcto vARE,rsrA DE

CO]ÚÉRcl VARE'ISTA OE EQUTPAXEI'ITOS OE

Obleto Soclal
õõxfucro vAREJtsrA DE ARTtGos DE pApEláRrA;cotÉRcto vAREJlsrA DE BRINQUEDOS E ARnGos

REcRE1nvos;conERcto vAREJtsrA EspEctAuzÀDo DE EQUIPAxEt{Tos E suPRlllEl{Tos oE lllFoR[ÁncÂi
õriÉRóiõ úÃhÉiiiÀ oE ARTtGos DE uso PEssoAL E DoxEsnco;coilÉRcto vARE,lsTA DE ourRos
;Riburóé;-ôhÊncio-úane.llsrA DE cosrÉncos , pRoDuros DE PERFUiI RIA E DE HlGlExE PEseoÂL;

êôúenôiõ vAREJGTa oe anncos DE cArA , rEs^ É- BAtlHo; coxÉRcp VAREJISTA EsPEcliAllz Do DE

ELEÍRóóóúEíiêó§ e ecjüÊúiúõs DE iúoro e vloeo; cóuÉncp vmanlsrA oE DC,C.ES, BAIáll BorBoNs E

;ã,ÊüiííTã,'àó-rrr-dãcrovmç.lsrl-DE swÉnrnes, BU{TTERTAS E 
^RrEsAilÂros; 

corÉRcD VARE lsrA DE

pRoDuros se**r,r=ritóüiãàfii;ÍníõiõàilÉiõõ úinúrCie oe mncos oo vesruÁno E 
^cE88ôRp3;êôúÊáôiõ üARúrsrÀiÉ #ôrDõa: àõú-ÊÉóio úanarcü DE c Lç^Do8;collÊlgloyllflqf.DE Atltt/ÀmNHo;

Przo dc DuÍ.çto

lndctrrmlnado

MlcroemPreoa otl
Emprea de Pequeno Portr

(Lsl no t2Uilür0)

lllcrocmPreea

Capltel: Rl '10.000,00

(DU rrL REAIS)

Clpltat Integrellzado: RS 100,00

(cEm RE rS)

UemeEf-ec-çlEl
CECIIJÂ CROCETTA SCHRÂIBER

63í.768.608{9
FERilANOA CROCETTA SCHRAIBER

0ã0.55283S08

Prrtlcloelo no croltll íR3l fu&h-df§íÍh Aúnlnhtndor f$tsle

ÚUmo Argulvamento

Data: tí0120í0

Ato. ALTERAçÃO

Ewnro (s): ALTERAGAO DE DADOS (EXCETO NOilE EHPRESARIAL)
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coMÉRctAL Ms tícrtn urDA _ ME
SETIMA ÂLTERAÇÂo corurnaruÀl Fts. 0í/07
GNPJ 12.5A1.677 nOOl -s2

sessão do dia 3OtO4lZO13. ,J ;clÁusula PRIME|RA: tn§,1êssrm na sociedade neste ato srs. MARIA
f4u!A 9ASRETAS urARCE|=rNo, brasireira, naturar o" sá, rãaã a'ãivri

NtRE 41206864250
ELeeEn slLvento stilrÃo, brasiteiro, naturar de são João do rvaÍ, Estado doParaná' casado, corn renime de casamento comunhão parcial de bens, nascido
"f . 

q4 de agosto de .1985,-empresário portador oó cp'r: 04s.1 zz ,61940 e dacédula de rdentidade RG-pR s.413.i98-s; eipeáica pera secretaria desegurança Fubrica do Estado do paraná ** crritiua pR em 05/06/19gg;residente e domiciriado na Avenida sâo Joâo, szi, 
-Ãpart;;;i",;;;;;-;;

São Joâo do lvai - pR, CEp. 86.à30O!9, ..
MARcEt-lNQ, brasileira, natural de são lãao ãã lvaí, Estado do paraná,
casada,. com_ regime de casamento separaçâo de bens, nascída em 0g demarço de 1981, epory9lia portadora do cpÊ; 006,056"49g-zg e da cedura deldentidade RG-pR 6.679.301-4; expedida pela secretaria de segurançaPublica do Esrado do paraná em iuritib" Éi. ", iolosláooôl ,*iããnt" udomiciliada na Rua Bonifacio pasehoal Frez, 143,iérÃ, centro, em são Joâodo lvaí - pR, CEp. g6_930_000; únicos sácios'.ó,rponentes da sociedade
9111esag]..que sira sob o nome empresaríar o" "cbruÉiôüi r,ls 

-i-ÍõiiÀ

LTDA - ME", com sede e foro na Avenida curitiba,ffi emsão Joâo do lvai - pR, cEp 96.g3CI-000, .oniornt" ao contrato social
9::§:fqlte- arquivado na MM. Junta comercial do Estado do paraná sob no41206864250, por despacho em sessão il ;i, óã ãã §ãt;;br; ãu ziüo 

"posteriormente sua ultima alteração contratual devidamente arquivada na.MM.Junta comerciat do Esta-do dg pãraná sob no zotlzz,satg6,Hr-;;ü.[ô 
"*

Estado do Paraná, solteiiá, na a em 14 de maio de 1gg7, emaÀcipaoa
conforme escritura public,a de emancipação do rivro n" 10g-E folhas 1g0
expedido em a4t1ztz014, empreçária portádora do cpF: 0g1.7sCI.15g_26 e dacédula de ldentidade R.ç:pB iá.oz'a.os+-g; expedida pela secretaria de
segurança Publica-09 ftt{o dg- paraná em curitiba pR, en zqioaiiolz:
residente e domiciliada riã Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro,
em §ão João do tvaí- pd. Cfp. 8ô.S3O-OOO;
cLÁusuLA sEGUNDd À sóri; oANTELA pos FErs cARRETAs
[t'IÂRcELlNo, gue possrría inteiramen@iiããã na sociedade 5.000
(cinc_o_mil), cotas no valorde R$ 1,00 (um real[."ãá rru, perfazendo o totatde.5.000,00 (cinco. mil reais), retira-se da sociedade e da administração
cedendo e transferindo suas cotas-de 

-c-apital_pelo- 
valor original a sOcia

llOrqssant:.: , a quantia de 4.000,00,rgrv§§anre. lurrrttA HALIçA ÍiêRRETA§ MARCELINO, a quantia de 4.000,00
le"u3[1 mil) cotas n mil reais) e ao sócio

,'aquantiauet.0à0(mil)cotasnovalordeR$
1'000,00 (mil reais), cujo pa§amento e feito neste ato em moeda corrente deste

ER
plena geral e rasa quitação das cotas de capital orá

rêm a sítuação econômica e \

/

w



COMERCIAL MS L|CITA LTDA - ME
SET|MA Â,LTERAÇÃO CONTR.A,TUAL Fts. 02/07
cNPJ I 2.501.677/0001 -92
NtRE 41206864250

íinanceira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigaçÕes
decorrentes do presente instrumento.

uma, já totalmente subscrito_e integralizado em moeda corrente do país, e
neste ato aumentando pârá R$ 40,000,00 (quarenta mil reais), dividÍndo em
40.000 (quarenta mil) cota§,, ne valor ae R$ 1,00 (um realj cada uma, o
aumento de R$ 30.000;00' (trinta mil reais) é totalmenie subscrito e
integralizado neste,ato pqlgs;,§pclos em moeda corrente deste país da seguinte
forma: 1) o socio CLEBER .§;lvento slMÃo, subscreve e integraliza lreste
ato em moeda corrente do pajs R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) íotalizando o
capital de 24.000,00 (vintej quatro mil reais); 2) a sócia n{ÀnlA PAULA
CARRETAS MARCELINO,;grilscreve e integraiiza neste ato em moeda
corrente do país R$ 12:000;"Q§,(.{gze mil reaie) totalizando o capital de R$
1 6.000,00 (dezesseis mií rçhÍs):; i
cLApsUtA oulNTâ, 9.ç4pliçi sogiat no varor de R$ 40.000,00 (quarenta mit
reais), dividido em 40.000 (q.úirenia Mil) quotas de vator nominal'É$ t,0o 1u,
real), cada, totalmente iniegig'ilzqdcx em moeda corrente do país, fica assim
distribuído entre os sócios: : .i

cLÁlJ§l/LA-OUARIô; O capital sociat que era de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), dividido em 10,000 (dei mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um reàt; cada

G-LAUSULA SEXTA: O objeti_vo socialda empresa é de:
CNAE 47.13-0102 Lojás de ,VarÍedades, exceto lojas de departamentosmagazines ,.,,. :;

Sócios Cotas % Capita§
CLEBER SILVERIO §IMÃO :'] 24.000 60,00 24.000,00
MARIA PAULA CARRETA§ Í,IARCÉLIT.IO 16.000 40.00 16.000.00
Total 40.000 100.00 40.000,00

O objetiyo socialda empresa é de:

CNAE 47.814100 comérqio "-ffrejista de artigos do vestuário e acessórios
CNAE 47.51-2101 Com§igô .yarejista especializados de equipamentos e
suprimentos de infcjrmática .,,':'' .

CNAE 47.53-9/00 Comérc!{, vBrejista especializado de eletrodomêstico e
equipamentos de áudio q vldào, .l;l;i
CNAE 47.62-8100 Comércio v*çjista de discos, CDs, DVDg e fitas,
CNAE 47,52-1100 Comérciq 

'vâriÉjlsta 
especíalizados de equípamentos de

telefonia de comunicaçâ.e, ,. ; ;f.
CNAE 47 .61-0/03 Coméieio Varejiüta de artígos de papelaria
CNAE 47.89-afi7 comércio varejista de equipamentos pqra escritório,
CNAE 95.11-8/00

de artigos esportivos '!

to e serviços especializados de apoio
administrativo
cNAE 1822-9t01 Serviços drí:êneadernação e plastificacão

o de eventos esportivos C,
Ç#^, \

r, n\\

,X fr-4-"L*

esportivas
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COMERCIAL MS LICffN LTDA - ME
SETTMA' ôLTERAÇÃO CONTRATUAL Fls 03t07
CNPJ 12..501.6771000Í -92
NIRE 41206864250

CNAE 7733-1laa Aluguel de rnaquinas e equipamentos para escritorio
cNAE 1413-4Ía2 confecçâo, sob medida de roupas profissionais
CNAE 9521-5/00 Reparaçâo e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico ,

CNAE 4759-8199 comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico
cNAE 4712-1t00
predominancia de

va*pjista de mercadorias em geral, com
,alimentÍCios - minimercado e mercearia.

cNAE 4789-0/05
CNAE 47 54-7 rcl ComércÍô üàrdiisia de Móveis
C NA E 2622- 1 I OO rau ric$[ã e' Ç,erfr,_drife ri co pa ra
CNAE 4751-2102 Recalga O.p'*írt$ctrCIs para ec

ôi$l yajej ;s!a de p rod utos saneantes domissanitarios
cÍo Vareiista de Moveis

para equipamentos de informática

CLÁU§ULA. CIITAVA: A:ádministragão da sociedade será exercida peÍos

CNAE 3230-2/00 Fabriçaçãô Oé ãrtãfãtos para pesca e esporte
CNAE 1412-6101Confçcçâo de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob meUida 

'

cLÁsuLA SÉTIMA: Q p.ndeieço passa a partir deste ato para Avenida são
João, 145, Térreo, centrô, Munibipio de são João do lvaÍ - pR, cEp g§rg30-

sôcios CLEBER §lLYHBl9, , §IMAO e I'íARIA PAULA CARRETA§
MARCELINO, com podergs,'{:'etribüiçÕes de administradores autorizados ao

sócios CLE

a pena que vede, aindgrqué*efrirÉorariamente, o acesso a cârgos público, ou
por crime falimentar d peita ou suborno concussão, peculato ou
contra a economia o sistema financeiro nacional, contra as

contra as relaçÕes de consumo, fé pública,
ou a propriedade. (art:'1.0.1í ppiágrafo 1o e 2a, CCDOA2).
CLAúSULA DECli,lA, Eú.cop'soíància com o que deteimina o artigo 2.031, da
Lei número 1O.4O6m'b2, ôs sbcÍos RE§OLVEM, por este instrumento, atualizarLei número 10.406/2002, cis sóc' .;! ,

OLVEM, por este instrumento, atualizar

uso do nome empresariai; ,êoàoo, Áo entanto em atividades estranhas ao
interesse social ou assunlif obiióa'çoes veja em favor de qualquer autorizaçâo
dos cotistas ou terceiro§, bêm' como onerar ou .alienar bens imóveis da
socíedade, sem autoriza'çã'o'dos outros sócios (art. gg7, Vl; 1.013, 1.01§ e
1.064, CCI2OO}). ''.'.
C,LÁUSULA NONA, Os.bOniinistiàdores declaram, sob as penas da lei, de que
não estâo impedidos aerexefi:êfiâ administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenaçãô'erlminal,.ou por se encontrar sob os efeitos dela,

normas de defesa da

e consolidar o contrato sri'Cial,,lornando assim sem efeito, a partir desta data,
as cláusulas e condiçoe,s contidas no contrato social primitivo e demais
alteraçÕes contratuais qu§ adequado as disposiçÕes da referida Lei numero
10,406/2002, aplicáveis a este tipo societário passa a ter seguinte redaçâo. I

#
0 \'-
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COMERCIAL MS I.iCIrA LTDA - ME
SETTMA ALTERAçÃO COTrRATUAL Fts 04/07
CNPJ 1 2.501.677t000í -92
NrRE 4120§864250

R slLVÊRlo slMÃo, braçileiro, natural de são Joâo do lvaÍ, Estado do

13 638.654-9; expedida pe

BoniÍacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em são João do lvaí - pR, cEp.
86.930-000; únicos sócios cbmponentes da sociedade empresarial que gira sob
o nome empresarial de - ME", com sede e

Paraná, casado, com regime de casamento comunhão parcial de bens, nascido
e1 0a de agosto de 1985, empresário portadordo ciF: 045,177.61g*40 e da
cedula de ldentidade RG-pR g,413.299-5; expedida pela Secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em iuritiba pR em 05106/199g;
residente e domiciliado na Avenida São João,871, Apartamento, centro em
são João do tvaí - pR, cEp. 96.930-000, e unnd pAuln óanneus
MARCELINO, brasileira, natural de lvaiporâ,
nascida em 14 de Maiô d9.Jm7, emancipada conforme escritura publica de
emancipação do livro nÍllO9#ÍsJFs 190 expedid o em 04t12na14, empresária
portadora do ePF: q8:17ff.,.tffiti26 e da cédula de ldentidade RG-PR
rr.orõ.bb4-e; expedtda pqJs;secrêlq1ia de segurança publica do Estado do
?araná em curitiba PR, :'érn z4r0\r2o12', residente e domicitiada na Rua

foro na Avenida São João, 14il lvaí- pR, CEp
86'930-000, consoante ao coriiQto socialdevidamente arquivado na MM. Junta
comercial do Estado do Paranã'sob no 41206964250, por despacho enr sssão
do dia 08 de Setembrq,oe ZÔtO e posteriormenie sua últíma alteiaçao
contratual devidamente fçg.qlivada na MM Junta Comercial do Estado do
Paraná sob no 20132236796;,bor despacho em sessâo do dia 3arc4nafi.
ÊLêt/§uLA PRIMEIRA, a" sociedade gira sob nome empresariat de:
"COMERCIAL MS LICITA LTDA - IlíE".
clÁusuu secuNoÁ: SEQF e. rono: A sociedade tem sede e foro na
Avenida sâo Joâo, 1aÉl'Térr:ei{i,;$eniro, Municipio de sâo João do rvaí - pR,
cEP 96.930-000. ,, ,f,, ,: í.i.
cLÁusuLA TERCEJRA:'illlbld DAS ATTVTDADES: A sociedade iniciou suas
ativrdades em 08 de s'êtembro de 2010 ê seu prazo de dur,ação é
indeterminado. (art. 997, ll, CCl2002l
CLAUSUL.A QUARTA: O objetivo socialda empresa é de:
CNAE 47.13-A102 Lojas de Vqiiedades, exceto lojas de
magazínes
CNAE 47.81-4100 Comércio vafújista de artigos do vestuário

departamentos ou

e acessórios
equipamentos e

eletrodoméstico e

CNAE 47.51-2rc1 Cqmércio:
suprimentos de info
CNAE 47,53-9/00 varejista especializado de
equipamentos de áuOiô i

de equipamentos para escritório,

CNAE 47 ,62-8t00 Comércio vdrejista de discos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-1too corçércio .,yarejista especializados de equipamentos de N n
CNAE 47.61-0/03 Comércio üàiejista de artigos de papelaria ü

tenção de computadores, equipamentos
.-d.,

,,? KV' --.. )/\ /^l
',, -/ [ávt-

o,* -I oÔ 
'

CNAE 47.89-0i07 Comércio va
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COMÊRCIAL MS LICITA LTOA - ME
§ETIMA ALTERAÇAO CONTRATUAL Fls. 05/07
cNPJ 1 2.501.677/0001 -92

CNAE 3240-0/99 Brinquedo agÓgicos
CNAE 3230-2/00 F arteÍatos para pesca e esporte
CNAE 1412-610l Confecçâffôe peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as

r l1i:'

NIRE 41206864250
CNAE 4763-6102 Comércio varejistâ de artigos esportivos
CNAE 821 9-g/01 Fotocópias
CNAE 8219-9/99 Preparaçâo de documento e serviços especializados de apoio
administrativo
CNAE 1822-9101Serviços de encadernaÇão e plastificacâo
CNAE 4744-01CI2 Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE 9319-1/01 Produção o promoçâo de eventos esportivos
CNAE 9319-1199 Outras atividades esportivas
C NAE 77 33-1 tOO RtuguetiUeiiriiaquinas e equipamentos pâra escritorio
CNAE 14134n2 Confeôção, soq medida de roupas profissionais
CNAE 9521-5/00 Reparaçâo effinutençâo de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico .r
CNAE 4759-8/99 Comercio'varejísta de outros artigos de uso pessoal e
doméstico
CNAE 4712-1t00 Comglcio varejista de mercadorias em geral, co.í
predominancia de produtos alimenticios - minimercado e mercearia.
CNAE 4789-0/05 Comçygio varejista de produtos saneantes domissanitarios
CNAE 4754-TtTl ComErcio Varejistâ de Móveis
CNAE 26224fiA Fabricação de Periférico para equipamentos de inÍormática
CNAE 4751-2102 Recarga de çartuchos para equipamentos de informátic4
CNAE 4651-6/01 Comêrcio atacadista de equipamentoo de informática
CNAE 4647-8101Comércio atacadista de artigos de escrítório e de papelaria

real), cada, totalmente integrálizado em moeda corrente do País,

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sÓcio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condiçÕes e preço direito dç preferência para a
sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração contratual pertinente.,(art. 1.056, art- 1.057, CCnÓAzl
CLAUSULA SETIMA: Alesponsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de
suas quotas, mas ndem solidariamente pela integralizaçâo do

confeccionadas sob mçdida f':
CLÁU§ULA SUINTA:'b capital social no valor deCLÁU§ULA SUINTA:fiCLÀU§ULA SUINTA:ü} capital'social no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), dividido em 40.000 1quçii,enta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um
real). cada. totalmente inteorálizado em moeda corrente do País, fica assim

mil

)
A adrninistração da sociedade caberá ao sÓcio

IA PAULA CARRETA§ MARCÊLINO'"
nistradores autorlzados ao uso indívidual

,d;

)d'

capital socíal. (art. 1.0SI;
CLAUSULA OITAVA:

distribuído entre os sócios:
Sócio Cotas % Caoítal
C leber Si lvéri o Sim ãiifs" ;;ü§f' 24.000 60,00 24.000,00
Maria Paula Carretas Marcelino 16,000 40,00 16.000,00
Total 40.000 lAAo/o 40.000.00

CLAUSULA SEXTA: As qT otas eâo indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
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COMERCIAL MS LÍCITA LTDA - ME
SETTMA ALTERAçÃo. coTTRATUAL Fts. 06/07
cNPJ 1 z.sol.szzrõoor.sz
NtRE 412068642§0

do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçÕes sela em Íavor de quarquer
dos quotistas ou de terceiro§, bem como onerar ou alienar bens imóveis da
sociedade, sem autorizaçáo do outro sócio. (artigos 9g7, Vl; 1.013. 1.015,
í.064, CC,l2002l
CLAUSULA NoN& os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
@deexerceremaadministraçâodasociedade,porlei
especial, ou em virtude de'6çpdenação criminàl, ou por se gncontrarem sob
eÍeitos dela, a pena que vede,'lâipg[p que temporariamente, o acesso a cargo§
públicos; ou por crime falimtifisr de prevaricação, peita ou suborno,
concussáo, peculato, eü contra a economia popular, çontra o sistema financeiro
nacional, contra normas de deÍesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fe publica, ou a propriedade. (art. i.0lí, s 10 CCI2OOZI
CLAUSULA DÉctMA: PRô-LABORE: Aos socios ê outros que prestarem
serviços à sociedade, estabelecido de comum acordo entre os mesmo,
observados as disposiçÕes regulamentares pertinentes.
cLAUSULA pECtMA pFlMÊtRA: DELTBERAÇÕES SOCtAtS: Nas

s previsto na art. íüA da Navo Codigo
Civil, cabendo um voto a cada quota de capital.
cLÁU§ULR oÉclrna seçutlóni Ao termino da cada exercicio sociat, efi 31
de dezembro, os administradores prestarâo contas. justificadas de'' sua
administração, procedendo a etab'iíraÇào do inventário, dü balanço patrímonial
e do balanço de resultado ecônomicó, cabendo aos sôcios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou s gpuradas. (art. 1,065, CCl2002)

ULA : Os socios decídem de comum acordo a
de reunião ou assembléia aos só'àios, desde

que todas as decisões,tomadas sobre as matérias discutidas sejam tomadas
por.escrito l:

CLAUSULA DECIMA QUARTA; A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir
ou fechar Íilial ou outra dependência, mediante alteraçâo contratual assinada
por todos os sócios.
CLÁ§ULA DÉÇIMA QUTNI{ü Fatecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas .Btividades com CIs herdeiros, sucessores e o
incapaz. Nâo sendo ppssivg.ffi inexistindo interesse deste ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor dd§êds haveres sera apurado e liquidado com base
na situação paiiimoniat da soqk$Oe, à data da resolu$o, verificada em
balanço especialmente levantado'ü'
Parágrafo Unico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em
que a sociedade se re*olva em rdlaçáo a seu sócio. (art, í.028 e art" 1.031,

PR para o
Fica
eo

eleito o foro da comarca de São João
cumprimento dos direitos e obrigaçÕes r

)

w
@

resultantes do presentff mentos.
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COMERCIAL.]II,I§ LICITI LTDA - ME
lEIrSl AlrrnÂçÃo coNrRAruAL Fts. 07/07
cNPJ 1 2.501.677/000í-92

E por estarern 
"..i#ilff*t'Í:31f,:?iJàs, revram, datam e assínam oinstrumento em 04 (quatro) vias de iguatteor e tormj"

".;'

t-Ei'Ruf'r':a,..'

presente

Sâo João do lvai

REI§ CAR
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REcrsrno.qryr-L_D_El!d3,Xr:ô?3^E$!tf!9_=_m1v-Anvo DE cASAMENros,
rrurenorçÕEs E rurELAS DA courncÀ oÊ.róAo iEéõõÀ^'^"'-

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58o3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) gz44-s484

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctrAL

9,P."t.Vâber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos eobitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autánti."iã
reconhecer Íirmas da Comarca de João Pássoa capital ao estaJã oã paraÍba, á, ,irtú0" 

"t"...
Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que-.o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofieldo original que me foi apresentado e neste ato cônfirmo sua autenticiáade através do Códigode Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em 04lozl2o16 às 09:19:1s (hora de Brasília).

ê-{3ve-glgital acima, garante que este documento Íoi gerado para coMERclAL MS LlctTA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêão eàrtã;, ã" 

".óroo "ó, 
â'["girhçaoFederalem vigorArt 1e. e 104. § 1e. da Mp ZZOOIO|

Esta certidão tem a sua validade até: 03/02 t2017 às 03:33:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 489526

Código de Controle da Autenticagão:

33300202 Í 6t 0244601 St -Í a 333002 021 61 0244601 Sí -7

A autenticidade desta certidão.poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www.azevedobaêtos. not.br

(

\

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94Í057f2d69Íe6bc05bba8 3bc2Í84435750c00àzeb61 2%9B96bdfb46ab766agazocezõ!ffi
061 8ca32996962656838a97af4c5f926fe6f1 bO5Í631 2b73d09bfga067c4c49c2S3.t Ícô



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDAO S|MPLIFICADA páqina: 001/ OO2certiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nosta Junta comercial e sào vigentes
na data da sua expedição.
Nome
COMERCIAL MS LÍCITA LTDA ME

Natureza Jurídica: SOCTEDADE EMpBESÁR|A LIMITADA
Número de ldentiÍicação do Rrigistro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0686425.0

Completo

Objeto Social

Capital: R$ 4O.OO0,OO

(QUARENTA MtL REATS)

Capital lntegralizado: Rg
(OUARENTA MIL REAIS)

045.1 77.61 9-40

MARIA PAULA CARRETAS MABCELINO
08 1 .750.1 59-26

Pâra veriÍicar a autenticidade acesse www.junlacomercial.pr.gov.br
e informe o número 163377219 na Consulta de Autenticidade

Consultê disponível por 30 diâs

CNPJ ,

12.501.677lOOOl-92

(Lggjadouro, Nc e_Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEp)
CENTRO, SAO JOAO DO tVAi. pR.86.930-000

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

08/09/20í0

I D"t" d" rní"io
de Alividade

I o,os,.o'' o

LoJAS DE CARIEDADES, ExcETo LOJAS DE DEPARTAMENTos ou MAGAztNEs coMÉBcto vAREJtsrA DE ARTtcos DovESruÁRro E AcESSóRtos corvrÉRcto vAREJrsrA ÊsÉÉônuzÁóôé'ôL EciüipÀü'üNiãéi óHinüENros oE
I tHronnaarrcA coMÉRcro vadeJÉrÀÉdpÊ'cüüüõ'oE ii--#ÃõóüÉs1iõõ§'üE'àir",ü'M;t;ã§'ie auoro E víDEo;
ggU_E.R_c.lg yltryl_sl4 D..!.gLs_c_o§, 

_c_DS, 
oúos É Firãé; c-onrenôro üÀirliisrr espEcnLtzADo DE EoutpAMENros

DE TELEFoNTA DE coMUxtcAçijl1ggyF!9lo_vAREJrórA DE Anricos óÊÉrpErrnrÁlêõriÊãóólanE..lsrA DE
:9y.lll{.1N19-s-PllA qs_cllr_9!lo_R514!§lg E!{{NUrFxçÃo oÉ-cbúeuiióõÀÊ§,-eãüÉaíÉr.rios pERrFÉRrcos
coMERcto vAREJtsrA oE ARflcos EspoRflvos;lglgc_gpl4g:IEEIARAçÃó DE DócúMENrosE sERvtçosESPEclALlzAoos DE APoloADMlNlsrBArlvo sERVIÇos oe eniaoenNÁfÀó e prÃ§rrFiôÃôÀóéõiieRcto vAREJtsrA
DE MADEIRA E ARrEFAros;ll-o-q993-o_E PRoMoçÃb DE FVENros r§Écinrrvos ourRAs ÃrúróÁóes ESpoRlvAsALUGUÉL DE MAourNAs E EourpAMiENros pARÀ Éàõírr-oeúõ;ôõürt-içíôàbãüã'dióõ?'áôüüf
PRoFlssloNAls;REPARAçÃO E MANUTENçÃo DE EourpAMeuÍos eleriioÉurRorurcosDE usoDoMEsrlcocoMÉRclo vAREJlsrA DE outnos Ànrrcos DE uso pes§oÀiÊi'óiíeêiic-õõoI'a-eicro vAREJrsrA oEMERCADoRIAS EM GERAL, coMPREDOM|NANCTA DE-pRoDUTos ar-rnaÊr.riícros - MINTMERcADo EMERCEARIA;COMEBclg VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTEsbóúr§SÀ-r'irranrOS COMERCto vAREJtSTA DEM_ovErs;FABRIcAÇÃo DE pERrFERrcos pARA EoutpAMENro§óÉ iúiõÀrin-ircA;ÉÉõÀFib;óãcÁàiueros pABA
EQUIPAMENTOS DE INFoRMAT|CA;COMÉBçIOATACADISTa Oe eOúipÃuÊi,rroS Oe INFORMATtcA;CoMEBCto
lI1919ls_r4_DE ARrrqos DE EscnróRro É bà papeuanra ÉnrNoúÉoõ§i;ÉõÃco-iiêõóiiÃriniâÀi'ao oeARTEFAToS PARA PESOA E ESPORTE coNFEcÇÃo DE pEÇAS oe ür-s-rÚAhto, ExcETo n'oupas íruiirraAs E ASCONFECCIONADAS SOB M EDIDA.

40.000,00

Só.cios/Participação no Capital/Espécie Ue Sócio,laOmi
Nome/cPF ou CNPJ Particioacâo no capital (R$) Espécie de sócio Admlnistrador

CLEBER stLVERto stMÃo

Microempresa ou
Empresa de Poqueno Portê

(Lei nr 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duraçâo

lndeterminado

Administrador

Documento Assinado Digitalmente ZStOStZOl1
Junta ComeÍcial do Paraná
CNPJ:77.968. 1 70l0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.pr. gov. brrcertificado

24.000,00 socto

16.000,00 socto

Término do
Mandalo

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

PÍe5ldêncià d. Reúbll@
Câs Civll

Medlda Píovl5óílà No 2:00-2,
dê 24 dê.goío dê 2@t.

â\
rnl
cr. I

CURITIBA - PR, 25 de maio de 2016

Ôdí.h'^udid.d. Qiltu&r



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL
JUNTA coMERcIAL Do pnnnruÁ
SI§TEMA INTEGRRDo DE AUToMAÇAo Do REGISTRo MERcANTIL. SIARco

Páqlna: 0O2t 002
o são vigentss

§',i:à

r
/

Para veÍiÍicar â autenücidede ecêsse www.jun!âcoúerckrl.pr.gov.br
e informê o número 16337721 9 na Consulta ds Autenticidadê

Consult€ disponlvel por 30 dlss



6meRcrRrífils coMERclAL [r,I§ LlClTA tlpA ME
CNPJ: 12.501.677/000'l-92 - lN§C" ESTADUAL: g0S3Z4ô9-12

AVENTDA s,{o,JoÃo, taslcrnrRo -seo mÃo oo rvRilpR
TELEFONE: (43) 3477-Í933
EMAIL:qnlercialpsliclta@qmailcom*SrveÉ9g1Lgr*qlgtmp_li9"1lg

/""
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= Fls

PREGÃO PRESENCIAL NO. 36/2016

ANEXO IV

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
12.501.677/000í-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃO
JoÃo, N.o í45 - cENTRo,-sÃo JoÃo Do tvAí/pR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, portador do RG no 8.4i3.29g-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045,177.619-40, em atendimento ao previsto no edital
de PREGÃO PRESENCIAL No. 36t2016, declara que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame.

Fízsot oz7,oool -gZl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida Sâo João, 145
Centro - CEP 86930-000

L tao uoÃo oo tvai - 
"* 

J

I
I

i)t/

Junho de 2016.

3.298.5 SESP/PR
CPF no 045.177.619-40



{omeRcrÊríflls coMERCtAr MS UCITA LTDA ME
CNPJ: 12.50{.877/000{-92 - INSC. ESTADUAL: 90532469-12
AVENTDA s,{o.JoÃo, t+slcenrRo -seo,loEo oó rvúpn
TELEFONE. (43) 3477-1933
EMAI L: comercialmslbata@qmalt.mm *SKyp E : .ggl1grsiiln0§"ligj"g9_

PREGÃO PRESENCIAL NO. 36/20í6

ANEXO VI

A empresa COMERCIAL MS LIGITA LTDA - ME, inscrita o CNpJ no
12-501.67710001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃó
JoÃo, N.o í45 - cENTRo,-sÃo JoÃo Do MAí/PR, Cep-, gs.g3o-ooo, através de seu
p1'1e-s9{ante legal, Sr. CLEBER SILVÉR|O SIMÃO, portador do RG no 8.4i3.29g-5
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 045.171.619-40, declara, sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de MICROEM,PRESA, conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, pooãooGüiilos benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

F[zsot o77,oool -gãl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida São João, 145
ôentro'CEP 86930'000

L uao..toÃo oo tvai - "* 
J

nho de 2016.

ano
SESP/PR

no 045.177 .619-40



FEN§RATIVA DO BRA§I

ABELIONATO DE PROTESTO
Av, Curitiba, 356, Sala 03, Centro, CEp: g6930-000

Município e comarca de sâo João do Ivaí - Ért"á" do pamná

Livro:91-P Fls.144
$g!!ryaçao BÂ§rANrE QUE FA,z;coMERCtAL Ms- L§,trA LroÀ+lle lÃlADRIANO DUARTE TAVARES OÀ SIUVA
E OUTROS, COMO §EGUÉ ÃgIiÍO,].-'^

§A I B A M quantos a.este público instrumento de-procuração bastante virem queaos vinte e um (21) dias do mês og s,31em!iá iõgi à" 
"nô 

o" ooi.',iir e quínze(2.015), nesta cidade e comarc, à* são Joáo'oí ürr, Estado do paraná, emcartorío perante mim, Esçrevente Juramentaãá, àrpareceu como outorgante:GoMERctAL Ms Lr.crrA LTDA-MF., p"r* Jürài"", inscrita no cNpJ sob ono12,5a1.0zzlooot-ffiâ,Jãê,'iii-o,l.Jqzs-B,centro,nestacidade
de são João do tvaÍ-pR., neste ato iefãsg;iádr 6r -sgu &ie/oroorierario: sr.cleber silvório simão, brasireiro, *casado, empreglrio, portádor da lcr-RGn"8.413.298-5, expedida pera ssp/pR e inüitã nã cpr §oi, ;"04á.riz.otg,+0,residente e domiciliado nesta cidade ae sao ;ôàã àã üi-pri, ÉiJàii"'riárta oÍiciocópia do Contratq soç:ial, _ , 11111,,A|t",.çãoContratual, arquivada àft*.tZ 

da Juntacomercial do Paraná, expedida em tvaipoia ios áâtffiizols, às Fts.1g97í90, todasda Pasta de Arquivo de Contratos-'§oriãü ;"04" deste Oficio.-Á' presentereconhecida como a própria de mim, Escrevente lúümentado. Do que dou fé. E,perante mim, pela outorgante, na form.a ,"p*ilt"Jà, ," foi dito que por estepÚblico instrumento e na melhor forma de diieito il;;ã e constitui seus baskntesprocuradores e representantes .legais: tl§tLvA, braeileiro, s.olteiro, maior] auxiliarffi-iãIãtivo, portador da CI_RG

::*1,,rffjir;l;*fj§: l*"::t{ll,? p$ü !?_ôpr !o6-n;õoã eãà e6e-03,

lTf:*:,:"Í.:?f ffitf Tá,%I$,'ás'J,itglk]*i:!t,l*Hlii,*,lilev rsvequv.tt, L, '\^rraEl uvp ü,lNrgiiJvr4gcELlNq, brasileiro, solteiro, maior,
:"ff:f_:,*i:"*T:i*rcartaoo@s,árfãoiàõ;dspp/p*

Í'
1'
í
ii r',í,
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,..
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§,t
§.\..

e inscrito no cPF sob n"ü61.428.2se-30, Ésioãntáãããrilíi?I,;ãf iü;[:Bezena Guedes, n"§16, nesta cÍdade de são Joâo ooüLpilj 3j lúãrliro rcse@,brasileiro,""'.1ot'"p'"'ãnt*t"comercÍal,portadordaCl-
RG n"6'294.822-1..eige{id,a pela sPP/pn e'insãriiolã"cpr .oo ntí+J,õio.oze-oa,residente e domiciriado à Rua são paulo-,_rln", nà.ü1ura" de sâo João do rvar_PT; 

. 1) P'AULo 
:GFSAR =l-oEES:: lrryriEliN-ó. ü,.'iÉià, ãffi, auxíriaradministrativo,poftad*àia,pelaSPPlPReinscrito

no cPF sob n"015'917.959-90, residente e oomiciiiãào à d;ü;;fári,; paschoatFrez,n"143,nestacidadedeSâoJoãodoúi.ÉÀ;slr
§SNT?§,- b,rasireíro, sorteiro, maior, auxiriar admiíiãrativo, portador oâ?iffin'12.334.912-1 expedída pera spp/pR e ins"riió Àã êpr .bd n;oaa.zez.aog-oe,resÍdente e domiciriado à Rua Lercio_costr, n"ôio, 

-n"rt" 
cidade de são João doIVAÍ-PR., PODENDO REFERIDOS ÉNOCUNNOOíE§AGIR EM CONJUNTO OUSEPARADAMENTE, utirizando or ngg5Lqó,._r_í** confere os mais amprospoderes para representar a coMERcrAL MS r-lcrrÃ-irbÀ-À/8,;.* iáãr", pro

Tabielião Designado



ffiüt'\fu
ELIoNATO DE pRorgglglru-' :'

03, centro, cEP: 96930-000
Município e comarca de são João do Ivaí * Estado do paraná

propostas de preços l.ír) etapa(s) de, ranoes, oésistii expressamente da'il#d;de interpor recur§o administrativo, manffestar imàoiãa e úotivadamente à intençaode interpor recurso adminisrrativo ao finar da ;;;à;, ;rã;ür'recursosadministrativos, assinar a Ata da sessâo, realizar cadastros, prestar toiã'ãiesclarecimentos solicitados pela Pregoeirá, enRm-prài.", todos os demais atospertinentes ao certame em nom" Ua-Oútoig;ü: iãclusive assinar Contratos deFornecimento/Serviços e demais compromisios. Ã*Jirn ã àirüã' ãriã.'e pedido

*:":*":r1:^1y"::ll"- plo9u,?çao, lue-aefõir'o* reitã á n 
"r'*"noo 

lida,

("' com poderes pTilj:T,?r quatquer oqq,liq durante todas ,u t rÃ a, r_icitação,inclusive apresentar proposta àm àome da outoffiiã iãÃrrãi rãiüãrÃãnr" ,or",

rruu lauaíacharamrna conforme, aceita, e assi;á-á p;r;;i"-ãirp"n."ndo as testemunhas

l§:mfl§ ::' i"n:' oo 11,^*il"íi-."üã_o* Normas da Esrésiada Jusriça deste , Estado - rprJvim;6- 
-*nÊorti

---ffi-- (Amanda cristina Dias), Escrevente Juramentadãquq ila,ürei e dou fê. Emolumentos e!g!gs: UCó sd,ãài i'iiç.di,iqU s"roFunhrBdn (R$ 0,69). protocorááã rãü n"366/1á, nà-Lirro.no,03, às Frs.025, nesradata. sâo João do tvaÍ, 21 de setembro à" iois.i;;.j'À;#;ril;ã:?lÉ'§ÊH
slLVÉRlo slMÂo, e AMANDn CnlsrrrvA DrÀs * àu.i.runte Juramentada, Nadamais conste, dato, assino em públioo e raso. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REGISTRo clylL DE NASctMENTo E ÓBlToS E pRtvATtvo DE CASAMENToS,
|NTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5BO3O-OO, Joáo pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicialdo Primeiro Registro Civilde Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc,..

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7c - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticióade através do'Códig'o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em22logl201s às 14:44:3e (hora de Brasília),

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94fO57Í2d69fe6bc05b41 Í7d85Í3c3ed52ccc84222ctb47b23t2O767e14dÍ0b82Í2aegaB2503e3e
29082996962656838a97af4c5f926fe6f1 bOb1 cÍ87d1 ef9t979s7Í6472b41 1 odgo4s

A_c_!1ve 9igital acima, garantê que este documento foigerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo
Federal em vigor Art 14. e 10e. § 14. da MP 22OO\O1.

Esta certidão tem a sua validade alé:22109/2016 às 13:29:19 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidáo: 4Z9BZ1

Código de Controle da Autenticação:

33302209 1 5 09224601 24-t a 33302209 I 5092246 Ot z4-z

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www.azevedobastos. not.br

Íffifa{.trEiflUts. grcât
Il.CàPmúáfitireJ00&
ü3íúifiúüzmt. )
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Av. Epitácio Pessoa, 1145 Baino dos Estados s80g0-00, Joáo pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) g144-54a4

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓuitos e Privativo ae qásamãni"., údrdiões e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da comarca de João Péssoa capital ao Ésiàuã oà paraiuá, ê. ürtú6" 

"rr...
Certifica com base na Lei8935/94 - art.7s - 

Inc. V, que-.o(s) documento(s)em anexo é reproduçãofieldo original que me foi apresentado e neste ato cônÍirmo sua autentiiiáade através oà'coaigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em29t1ol2o1s às 07:10:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l-t?ve-qLgital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LIC|TA
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COMERCIAL MS LICITA LTDA ME

COTNERCIRL CNPJ: 12.50J.6771ü001-92 - INSC. ESTADUAL: 905
AVENIDA SAO JOÃO, 145 - CENTRO - SÃO JOÃO DO IV

.1.\
7
4'*ü
tt,
Ot)m§ TELEF0NE- (43) 3477-1ss3

EMAIL: SKYPE: comercialmslicita
SuriÇ

w ww - oa fi, e rcia I m s I icit a. co m. b r

EDITAL PREGÃO PRESENCTAL NO 36/2016

PROPOSTA DE PRECOS

DADOS DO FORNECEDOR:

RAZAO SOCIAL: COMERCIAL MS LICITA LTDA ME
CNPJ No: 1 2.501.677 10001-92

ENDEREÇO COMPLETO: AVENTDA SÃO JOÃO, N.o 145 - CENTRO - SÃO JOÃO DO tVAí/pR
TELEFONE 

" 
l43l 3477-í 933

DADOS BANCÁRIOS:

E-MAl L: comercialmslicita@gmail.com

BANCO: BRASIL AGENCIA: 263í-X CONTA CORRENTE: 16594-8
CIDADE: SÃO IOÃO DO tVAí- PR DATA DE ABERTURA: íO/0512013
NOME: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: PAULO CÉSEN LOPES MARCELINO TELEFONE: (043) 3477 -1933
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 454 - CENTRO
CPF No: 045.í77.6í9-40 RG No: 8.4í3.298-5

. 10 SOCIO:

NOME: CLEBER SILVÉRrO SIMÃO TELEFONE: (Oa3) 3477-1933
ENDEREÇO: AV. SÃO JOÃO,371 - CENTRO
CPF No: 045.177.6í9-40 RG No: 8.4í3.298-5

. 20 SOGTO:

NOME: MARIA PAULA CARRETAS MARCELINO TELEFONE: (043) 3477-1933
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 454 - CENTRO NIRE: 20132236796
CPF No: 081.750.í59-26 RG No: 13.638.654-9

Apresentamos e submetemos à apreciação desta Comissão de Licitação a nossa
proposta de preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epigrafe cujo objeto é o Registro de Preços
visando eventual registro de preços para futura e eventual aquisições de materiais de expediente,
em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo,
conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

(

TABELA EM ANEXO.
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AVENTDA sno rcÃo, r+s - cENTRo - sno .roÃo oo lvnirpil-Ca& 7
TELEFONE: (43) 3477-.te33 '*^ Y3i;"

coínEnctHr

wmercial{nsl4ita @q m a il com S Kyp E: com ercia ! ms I icita

oBS: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, 
-encargos, tributos e quaisquer despesasde responsabilidade da licitante que decorram do fornecimen to fracioiado do objeto licitado.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 33.4íg,g6 (trinta e três mil, quatrocentos e dezoi 
/

oitenta e seis centavos). 
,.P oo..l'ro'oo (trlnra e lres mll, quatrocentos e dezoat§S,/

;m? ?"=.yâHilâr'r:Jâ?[?:3:to' 
60 (sessenta) dras, a contar da data de sua ,p,"r"nt.tffi>

FoRMA DE PAGAMENTo: os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dosOf:!lts,-,1e.diante conferência dã quantidade e qúalidade pera secretaria requisitante, à base dospreços unitários apresentados na proposta, e medlante a apresentaiáo oa Nota Fiscal, contendo amodalidade e 9 no. da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a serdepositado, e das pl1v3: de regularidade com a Ceceita Federal e júÀto ao Fundo de Garantia doTempo de Serviço - FGTS.

PRAzo DE ENTREGA: 4g (quarenta e oito) horas após a solicitação.

São João do lv unho de 2016

ITzuor 6tTrcao1-9Zl
GOMERCIAL M§ LICITA

LTDA. . M.E.
AvonldafSto Joâo, í45
Centro - CEP 86930400
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§t§gEB §lLUERlo slMÃo, brasileiro, naturat de são João do lvaí, Estado do
Paraná, casado, com regime de casamento comunhão parcial de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portadordo ciF: 045.1T1,619-40 e da
cédula de ldentidade RG-pR 9.413.299-5; expedida pela Secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em iuritiba pn em 05106/1ggg;
residente e domiciliado na Avenida sâo João, 371, Apartamento, centro em
são Joâo do tvaÍ- lR, cEp. 86.930-000, e DAN|ELA Dos REts ôARRÉTA§
MARCELINO, brasíleira, natural de São J
casada,. com regime de casamento separaçâo de bens, nascida em 0g de
março de 1981, empresária portadora do CpF: 006.0s6.49g-79 e da cedula de
ldentidade RG-PR 6.678.301-4; expedída pela secretaria de segurança
Publica do Estado do Paraná em curitiba pR, em 30/0s12000; resíãente e
domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em são João
do lvaí - PR, cEP. 86.930-000; únicos sócios'componentes da sociedade
9rytçsa1ql que gira sob o nome empresariat de "coMERctAL Ms LictrA
!TDA-:luE", com sede e foro na Avenida Guritiba,ffi em
são Joâo do lvaÍ - PR, csP 8ô,930-000, consoante ao contrato social
devidamente arquivado na MM, Junta Comercial do Estado do Paraná sob no
412a6864250, por despacho em sessão do dia 0g de setembro de 2010 e
posteriormente sua última alteraçâo contratual devidamente arquivada na MM.
Junta comercial do Estado dg Paraná sob no 201322367g6, por despachô em
sessão do dia 3OlO4l2O13, ,I .i,

CLAUSULA PRIMEIRA: lngléssam na sociedade neste ato srs. MARIA
PAULA qARRETAS MARqFttNo, brasiteira, naturat de são loao oã-iGi,

COMERCTAL M§ LíCITA LTPA - ME
SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fts. 0í107
CNPJ 12.501.677 t0001 -92
N|RE 41206864250

Estado do Paraná, solteiià,'riàp.cida em 14 de maio de 1g97, emancipada
conforme escritura public,q de,emancipação do livro n' 109-E'folhas .tg0

expedido em 04/12l2o14,,empregária portadora do cpF: 081"750.15g-26 e da
cédula de ldentidade R9-PR t3.o:g.osa-g; expedida pela secretaria de
segurança Publica'do E§tado do. Paraná em curitiba pR, em 24fi8t2012;
residente e domíciliada nP Rua'Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro,
em §ão João do lval- Pff, Cfp. 86.930-000;
CúUSULA SEGUNDÂ: A sÓcia oANIELA Do§ REIs cARRETAs
MARCELIN0, gue possuía inteiramen
(cinco mil), cotas no valor de R$ 1,00 (um real), cada uma, perfazendo o total
de 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade e da administração
cedendo e transferindo suâs cotas de capital pelo valor original a sócia
ingressante: RETA§ a quantia de 4.000,00
(quatro mili cotas no
CLEB Rto sr

de R$ 4.000,00 (quatro ntil reaís) e ao sócio
, á quantia de 1.000 (mil) cotas no valor de R$

1.000,00 (mil reais), cujohagqmento e feito neste ato em moeda corente deste
pais.

rem a situação econômica e

!ri
U

r
.--.--



COMERCIAL MS LÍCITA LTDA - ME
SETTMA ALTERAçÃO CONTRATUAL Fts. 02/07
cNPJ í 2.501.677/0001 -92
NrRE 41206864250

financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direÍtos e obrigaçÕes
decorrentes do presente instrumento.
CLAUSULA QUARTA: o capital social que era de R$ 10.000,00 (dez mir
reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valorde R$ 1,00 (um reat) cada
uma, já totalmente subscrito;e integralizado em moeda corrente do país, e
neste ato aumentando pât',â1.F$ 40,000,00 (quarenta mil reais), dividindo em
40.000 (quarenta mll) colqEu.,nq üalor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o
aumento de R$ 30,00§;0§:,(tinta mil reais) é totalmente subscrito e
integralizado neste ato pôlosspcios em moeda conente deste paÍs da seguinte
forma: 1) o socio CLEàER §ir-venro StMÃo, subscreve e íntegratizu ]lurt.
ato em moeda corrente.4o paJs R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) totalizando o
capital de 24.000,00 (vintê ,quatro mil reais); 2) a sócia MARTA PAULA
CARRETAS MARCELINO-:'iCARRETAS MARcELl,lton §ilF.§_creve e integraliza neste ato em moeda
corrente do paÍs R$ 1?:bO0QHíUp.u mit reais) totalizando o capirat de R$
16.000,00 (dezesseis mÍÍ reàÍ§li.É' ,'

cuÁusuuÀ outure, Ô-'i4Ê!iàl s'qàirl no vator de R$ 40.000,00 (guarenta mit

s' :.
:;^iT/LAUüULA I,IUIN I A: () CE

reais), dividÍdo em 40.0'00.(rreais), dividÍdo em 40.000 (§liârgnia Mil) quotas de valor nominat 
'R$ 

1,00 (um
real), cada, totalmente ihiégtg'ij7á'dd em moeda corrente do país, fica assim

Lojas 
$e,1|$3rieOades, exceto lojas de depa

CNAE 47.61*0/03 Coméieiovbrejl§ta de artigos de papelaria
CNAE 47.89-AlA7 Comércio varejista de equipamentos pa.ra escritório,
CNAE 95.11-8/00 Repqração Ç manutençâo de compuladores, equipamentos
perifêricos

CNAE 1822-gt}1 §erviços ddrdncaOernaçâo e plastificacão

magâZlnes 1,r,i ü:.,
CNAE 47.8141A0 Coméffi;SÉsjista de artígos do vestuário e acessorios
CNAE 47.51-2101 Com§l.cib'.varejista especializados de equipamentos €
suprimentos de infcjrmátiÇà .;;,i: .; ,

CNAE 47.53-9/00 Comêrc!§..,Vpge.Jista especializado de eletrodomêstico e
equipamentos de áudio e, video,',,iil{
CNAE 47.62-8100 Comércio ud..ej§In de díscos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-1nA Comércio'iVarêii"sta especializados de equipamentos de
teleÍonia de comunicaçâp, : : j i;

madeira e artefatos
de eventos esportivos

esportivas

',1

C,

R r-.

§ôcios Cotas ,/o Caoitâl
CLEBER SILVERIO SIMÃO 24.000 60,00 24.000,00
MARIA PAULA CARRETAS. MARCELINO 1§.000 4CI.00 16.000.00
Total 40.000 í00.00 40.000.00

CLAUSULA SEXTA: O objetiyo socialda empn
Woias áe lvariedades. eice

rsa é de:
to loias de deoartamentos ou

,1r
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COMERCIÀL ÍtJI§ LICITA LTDA - ME
§ETTMA ALTERAÇÃO CONTru\TUAL Fls 03107
CNPJ 1 2.§01.67710001 -92

CNAE 4712-1100 Comgrcio vaçjista de mercadorias em geral, com
predominancia de produto$-:alimentbios - minimercado e mercearia.

NtRE 4í206-864250
CNAE 7733-1100 Aluguel de rÍiaquinas e equipamentos para escritorio
CNAE 1413-4t02 Confecçâo, sob medida de roupas profissionais
CNAE 9521-5/00 Reparação e manutênção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoale domestico ,

CNAE 4759-8/99 Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e

doméstico

CNAE 4647-&l01 Comércio §ta de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0199 Bri tcos

cNAE 4789-0/05
CNAE 4754-7fi1
CNAE 2622-1/00 Fab
CNAE 4751-2t42
CNAE 4651-6t01

000.
CLAU§ULA OITAVA;

normas de defesa da
ou a propriedade. (a

i,de produtos saneantes domissanitarios
de Móveis

para equipamentos de informátíca
para equipamentos de informática

stá de equipamentos de informática

a partir deste ato para Avenida São
São João do lvaÍ - PR, CEP 8$930-

da sociedade será exercida Pelos
e MARIA PAULA GARRETAS

confeccionadas sob méiJida ,'' ':r
cLÁsU!-A SÉTIMA: Q endeipço passa
ffi 

"hir.§, 
ryrlíibifio oe

MARCELll,tp, com ÉôOe ,.ei" qtiibtriçÕes de administradores autorizados ao

ffio do nome empresariai, vp-Çãdg, no entanto em atividades estranhas ao

interesse social ou assumil obii$a'çÕes ve.ia em favor de qualquer autorização
dos cotistas ou terceirq$,, bem ôomo onerar ou 'alienar bens imóveis da

sociedade, sem autorizqffiQ.iiloS"ortros sócios (art. 997, Vl; 1'013, 1.01§ e
, _:.,'' i -,i. ,.

1,064, CC/2002). ' ,i" :r:, .

9!-,AU§ULA NONA, Os administiàdores declaram, sob as penas da lei, de que

ffisde.exeçppi'aadministraçâodasociedade,porleiespecial,
ou em virtude de condeÍraçhÜbfrminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,

a pena que vede, ai i{S}Poraria mente, o acesso a cargos Público, ou
por crime falimentar dS,rev,ryib§$§ç,*p"ita ou suborno concussão,.peculato ou

contra a economia pffilrtai:ri!ôbÊffalô sistema financeiro nacional, contra as

ieiâ'Ôl'ii'contra as relaçÕes de consumo, fê pública,
paiágrafo 10 e 20, CC/2002).

CLAü§ULA DECIII/IA, Em cop'sonância com o que determina o artigo 2.031, da

t-ei numàro 10.406/2002. ôs sócíos RÊ§OLVEM, por este instrumento, atualizarLeffi02,ôssócíosRE§oLVEM,poresteinstrumento,atualizar
e consolidar o contrato siigial', tornando assim sem efeito, a partir desta data,

as cláusulas e condiçÕe.§ contidas no contrato social primitivo e demais

alteraçÕes contratuais qqb, a$equado as disposiçÕes da referida Lei numero

10,40ó/2002, aplicáveis q êsteltipo societário pas§a a ter seguinte redação'.
. j, : 1,,,1 , .;

qr"b
a\, .

. -.-)a-.-
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tv



qoNsoLtDACÃO
gEeFe strYÉrum, natural de sâo João do tvaÍ, Estado do : -'vatana, casado, cgm lÍqtye de casamento comunhão parcial de bens, n*r.iJoey.0.a de agosto de'19og,,empresário portador oó cp.r, õ45 1;í.6ig4ü;;cédula de tdentidad.e sC-pR 8.413.298_5; 

"ip"ãiA, 
pela Secretaria desegurança pubtica do Estado do paraná em iuritib" pn-"r-õblàüligga;

residente e domicilíado na Avenida são João, szt, Àpartamento, centro emsâo João do rvaí : fR, cEp. B6.ss0-000, ó úeiriÀ peur-e cÁÀÀeresMARCELINO, brasjteira, natlrrat de lvaiporâ, Êãiãlã Oo paraná, Soltffinascida em 14 oe tvtalQ,lg *iflql, emancipada conforme escritura pubrica de

' -' i{:*"rirl:itJ
'r' 

" 'i'
,1, "- '; ,tl':
..ir ,,1 i i

, 'i i

,l ,. .., ,

a-t,._,

COMERCIAL M§ LÍCITA LTDA - ME

:§Ifyl{lrERAÇÃo coNrRAruAL Fts aü§7
§NPJ 12.5A1.677/0001 _92
N|RE 41206864250

90 expedido em 04112#.014, empresária
e da cédula de ldentidade RG-PR

13 638.6s4-e;_expedidâ üsü$iêàffiryia oe §àsur*ç; pirulica do Estado doParaná em Curitiba pR;

86.930-000; únícos sócios ci nentes da sociedade empresarial que gira sob
o nome empresarialde "coMEBÇtAL MS Líc .'l!t6,,, coú s*ã" ã

na §oo n" rulJz:i3§/u6;.por dê§pacho em sessão do dia 30,o4,2afi,tJ§§§fl, ?ryYFlE*, a sociedade sira sob nome empresarial de:

-

.COMERCIAL 
MS LICITA LTDA - úE".

CNAE 47 .81-4100 comércio vaitijisia de artígos do vestuário e acessorios
lr,. L

CNAE 47.51-AA
.yltelista 

especializados de equipamentos

vaiejísta especializado db eletrodoméstico

suprimentos de

foro na Avenida sao toaã, t+§ffio, ceffi ü;i'- pri,ôep
86'930-000, consoante ao coritíâtg socialdevidamente arquivado na MM. Junta
comerciat do Estado do parariá 

,ü,on n" qúoa&6,qaáó,;;r despacho em sqssaodo dia 08 de Setembro,.{g.2!'!0 e posteriormenie sra úttima alteração
contratual devidamente êfggivadá na MM Junta comercial do Estado do
Paraná sob no z013zz367gB'*,.'po,. despacho em sessão oo oü ãol,oa/z0i3:-

rarana em uunüDa pR, ''b,Ín z4íaana12; residente e domiciliada na RuaBonifacio Paschoal Frez, 143, têfreo, centro, em são João do lvaí - pR, cEp.

CNAE 47.53-9/00
equipamentos de
CNAE 47.62-8100 comércio varejista de discos, cDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-1/00 coryércio .,yasista especializados de equipamentos de
telefonia de comunicaçã'o,
CNAE 47,61-0/03 comércio vaiejista de artigos de papelaria

9LAu§ulA secuNoê: sEqF E'EgRo: A sociedade tem sede e foro na
Avenida são João, 145ljTéry{íâ,;§eniro, MunicÍpio de são João do lvaí - pR,

c,l-Á-us-u LA TEqÇ Et RA : 
li(iib itfôls ATtvt DADES : A sociedade in iciou suas

atividades em 08 de sêtembro de 2o1o e seu prazs de duraçáo ê
índeterminado. (art. gg7, ll, CCIàOOZI

@ O objetivo socíalda empresa é de:
CNAE 47.13-0102 Lojas de Vqi.iedãdes, exceto lojas de departamentos ou
magazines

CNAE 47.89-0/07 Comércio de equipamentos para escritório,

.i-
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coMERCtÀL l,À§ UlClrA LTDA - ME
SETIMA ALTERAÇÃO COrurRÂTUAL Frs. 05/07
cNPJ 1 2.50't.67710001 -92
NrRE 41206864250

CNAE 4763-61A2 Comércio varejista de artigos esportivos
CNAE 821 9-9/01 Fotocopias
CNAE 8219-9/99 Preparaçáo de docu.mento e serviços especializados de apoio
adminislrativo
CNAE 1822-WC1 Serviços de encadernaçáo e plastificacão
CNAE 4744-0102 Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE 9319-1/01 Produção e promoçâo de eventos esportivos
CNAE 9319-1/99 Outras atividades esportivas
CNAE 7733-1/00 Alugu*l'beimaquinas e equipamentos para escritorio
CNAE 1413-41CI2 Confecção, soQ medida de roupas profissionais
CNAE 9521 -5i00 Reparação e;$ânutençâo de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico ,.n
CNAE 4759-8/99 Comercio"Vareflsta de outros artigos de uso pessoal e
doméstico

I t;i

CNAE 471241AA ComÇrcio varejista de mercadorias em geral, com
predominancia de produtos alimenticios - minimercado e mercearia.
CNAE 4789-0/05 Comsrpio varejista de produtos saneantes domissanitarios
CNAE 4754-VtCI1Com6rcio Varéjistâ de Móveis
CNAE 26224nA Fabricação de Periférico para equipamentos de informática
CNAE 4751-21A2 Recarga de cartuchos para equipamentos de informátic4.
CNAE 4ô51-6/01 Comêrcio atacadista de equipamentos de informática
CNAE 4647-Al01Comêrcio atacadista'de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0199 Brinquedoq'pedagógicos
CNAE 3230-2/00 FabricaçãgQe arteíatos para pesca e esporte
CNAE 1412-6101ConfecÇãô'ôe peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as
confeccionadas sob medida .'l
CLAUSULA QUINTA:ib capital $ocial no valor de R$ 40,000,00 (quarenta mil
reais), dividido em 40.000 (quárenta Mit) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um
real), cada, totalmente integrâlizado em moeda corrente do PaÍs, fica assim
distribuido entre os sócios: l'

transferidas a terceirgs sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, ern igualdade de condiçÕes e preço direito dç preferência para a
sua aquisiçáo se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração iontratual pertinente.-(art. 1.0§6, art. 1.057, CCl2ÓOzl
CLAUSULA SETIMA: A.resnonsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de

@4gfi&flbpondemsolidariamentepelaintegraliraçâodo
capital social. (art. 1.0m, CQd3002)
CLAU§ULA OITAVA: A adrqinistração da sociedade caberá ao sÔcio

IA PAULA CARRETA§ MARCELINO'"
nistradores autorizados ao uso individual

\
('

Sócio Cotas % Capital
Cleber Silvério SimãtJjr:i;'#S 24.000 60.00 24.000,00
Maria Paula Carretas Marcelino. 16,000 40,00 16.000,00
Total 40.000 1A0o/o 40.000.0tI

CLAUSULA SEXTÀ: As quotas são indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou

.yo
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coMERcrÂL Ms uíclra LTDA - ME
SETTMA AlrrnaÇÃo coNTRATUAL Fts. 06107
cNPJ 1 2.50t.677t0001 -92
NIRE 412068642§0

do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçÕes sela em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onêrar ou alienar bens imôveis da
sociedade, sem autorizaçáo do outro sócio. (artigos 997, Vl; 1.013. 1.015,
1.064, ÇÇt20021
CLAUSULA NON& Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que
.ãore"tão'trnpedrdos de exercerem a administraçao Oa úiãuáà", poit"i 

-

especial, ou em virtude de'§gpdenação criminal, ou por se encontrarem sob
efeitos dela, a pena que vede,tíiçflp que temporariamenter o acesso a cargos
públicos; ou por cri;ne falimêtitar de prevaricação, peita ou suborno,
concussáo, peculato, oü'contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fé prlhlica, ou a propriedade. (art. 1.CI1í, § 10 CC/2002)
CLAUSULA DECIMA: PRO-LABORE: Aos socios e outros que prestarem
serviços à sociedade, estabelecldo de comum acordo
observad os a s d isposiçÕes fe§{tláin e nta res perti ne ntes.
cLAusuue DÉq$a nüiliüÊina: DELTBERAÇÕEs $octAt§: Nas
conformidade dos quoruns especificos previsto no arÍ. 1A10 do Navo Codigo
GLAUSULA

entre os mesmo,

Civil, cabendo um voto a cada quota de capital.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Ao termino da cada exercicio socíal, err 31

prestarão contas. justificadas de'' sua
administração, procedendo á elabi§tação do inventário, do balanço patrlmonial
e do balanço de resultado ecônomico, cabendo aos sócios, na proporção de

sociedade continuará,suas
incapaz. Não sendo pâqqiyj

suas quota§, os lucros ou s. gpuradas. (art. 1.065, CC/2002)
i Os sócios decidem de comum acordo a

dispensa de formalização de de reuniâo ou assembléia aos sóôios, desde
que todas as decisões. tomadas sobre as matérias discutidas sejam tomadas
por escrito. :'

CLAUSULA DECIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir
ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada
por todos os sócios.
CLÁSULA DECIMA QUINTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a

ês com os herdeiros, sucessores e o

remanescente(s), o valor"
inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s)
haveres sera apurado e liquidado com base

na situação patrimonial da so{m , à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantadol'I
Parágrafo Unico - O mesmo procedimento será adotad-o em outros casos em
que a sociedade se resolva em relação â seu sócio" (art, í.028 e art. 1,031,
ccnaaz)

Fica eleito o foro da comarca de §ão Joâo
cumprimento dos direitos e obrigaçÕesdo lvai - PR para o cloeo

U

Y \i
\-\

_:,í i

ryI
resultantes do presen rumentos.
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COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
SET|MA ALTERAÇÂO COTTRATUAL Fts. 07/07
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NIRE 41206864250

E por estarem assim justos e contratados, levram, datam e assínam o presente
instrumento em 0.4 (quatro) vias de igualteor e forma.

,*

i

l
i
t

)

\
t\

§ão João do lvaÍ- PR

TAS MARCELINO



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRo-9'yr-L-psxâi3,ir:ô?3'=%lii3. E p,rv-Arrvo DE cASAMENros,
rnrenotçÕEs E rurELAS DA coMARcA oÊ uoao iesSõÀ'

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados 5gogo-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) s244-s4s4

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

CERT|DÃO DE AUTENTTCAçÃO DtcrTAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de c_asamentoJ, lniãrOúães e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado dà paraÍba, óm virtúoe etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7e - inc. V, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçáo
fieldo original que me foi apresentado e neste ato cànfirmo sua autenticiáade através do'Códigó
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento Íoi emitido em 04/0212016 às 09:19:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l_.!?r" digital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêão Bastos, Oe acárJo 

"ám 
ã ieglsfaçao

Federal em vigor Art 1e. e 10e, § 1e. da Mp 2ZOOtOl

Esta certidão tem a sua validade até: 03/02 t2017 às 03:33:51 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:489526

Código de Controle da Autenticação:

33300202 Í 6í 024460í St -Í a 333002 021 610244601 51 -7

A autenticidade desta certidão-poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos. not. br

ffiIrfiihn túuta.Or.càll
tardàftlraâiltf ?JOOC,íl3ad.ieôãEt.

\
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?fl05r2u6 Comprovante de lrscrição e de Situaçáo Cadastral - lmpressâo

§ryr*oêíar t,"/

Ruhr;c:

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastrat

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COMPROVANTE DE INSCRTÇÃO E DE
SITUAçÃO CADASTRAL

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

TITULO DO

de variedades, exceto loias de d

E

47.81-4-00. Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47,51'2'01 ' Comércio varejista especializado de equipanrcntos e suprirnentos de infonrÉtica
47.53'9'00 ' comércio varejista especializado de etàtrôdoÍrÉsticos e'equipanrentos oà àuoió1 vioeo
47.62-8.00 - Comércio vasista de discos, GDs, DVDs e fitas
47.52'1'00' Comércio vareiista especializado de equipanrentos de telefonia e comunicação
47.61-0-03 - GonÉrcio varejista de artigos de papelarià
47.89-0-07 - Comércio vasista de equipanrenioó para escritório
99.11'q-qq - Reparação e man.utenção- de computidores e de equiparrntos periféricos
47.63-6-02 - ConÉrcio varejista de artigos esportivos
82.í9-9-0í . Fotocópias
82.19'9'99'Preparação de docurnentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriorÍnente
19.?2-9-01 . Serviços de encademação e plastificação
47.44-0-02 - Comórcio varejista de rnadeira e aÉefaios
91.19-í-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.19'1-99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
11.11.í-qg - Aluguel de máquinas e equipanrentos para escritórios
l!.11-!-02 - Confecção, sob nredida, de roupas profissionais
9!.?1't'99'Reparação e nun_utenção de equipannntos eletroeletrônicos de uso pessoal e donÉstico
47.59'8'99' Comércio vareiista de outros artig'os de uso pessoat e donÉstico nao ãipãclfúãJôs antertornrente
47.12-1-00. Comércio varejista de mercadoria! em gerat, ôom predomináncia de prod'utos atinrenticios .
min irnercados, rnercearias e armazéns

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARTA LIMITADA

86.930-000 CENTRO

LOGRADOURO

AV SAO JOAO TERREO:

sAo JoAo Do lvAr

(43) 8429.0937

ENOEREÇO

SITUAç

ATIVA 08/09/201 0

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressac/lmprimepagina.asp r



Comprovante de lrscrição e de Sitmçâo Cadastral - lmpressáo

Aprovado pela lnstruçâo Normativa RFB no 1.4To de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 2510512016 às í6:36:52 (data e hora de Brasília). Página:112
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

AV SAO JOAO
c
TERREO: TER

CEP

86.930-000 CENTRO SAO JOAO DO IVAI

T

(43) 8429.0937

DA

08/09/20í 0

DATA DA SITUAÇÃo ESPECIAL

GoMPROVANTE DE INSCR|çÃO EDE
stTUAçÃO CADASTdAL

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

47.89'0-05 - GorÉrcio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.54-7-0'l - ConÉrcio varejista de móveis
19.??-\-99 - Fabricação de-periféricos para equipamentos de infornútica
4-1.21-?-9?. Recarga de cartuchos paá equipamentos de informática
46.51.6-01 - ConÉrcio atacadista dà equipamentos de infonútica
46.47'8'0í - comércio atacadista ae artig'os de escritório e oe pãpetaria

13'Í9'9':: ' Il!T:qí" de outros brinqúedos e iosos r"r"àiiüJ5 íaã especiricados anteriorÍÍEnte
1?.3-9-?-99 - Fabricação de artefatos paia pescã e esporte 

rervvrr'vsvvr 
'rrrErrvrttEttrE

14'í2'6'01 'confecção de peças de vestuário,exceto rolleelnllrnas e as confeccionadas sob rredida

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMTTADA

ENTE

Cornprovante Cle lnscriçáo e de Situação Cadastral - lmpressão

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

oE mitido no dia 2st05t2016 às 16:36:52 (data e hora de Brasília).

ulta /rCapital:Socid

Pâgina:212

\
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@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2StOStZOl6
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBtros RELATtvos Aos rRtBUTos FEDERATs E A DíuDA
ATIVA DA UNÉO

Nome: COMERCIAL MS LtCtTA LTDA - ME
CN PJ: 12.501.67t t000i -92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeito passivo acima identificado que..vierem a sái ápúraitas, b certificado que não constampendências em seu nome, relativas a ôréditos tributários áoministraoo. pérâ§à.retaria da ReceitaFederal do Brasil §,1P.).." a inscriçÕes em Dívida Ativa da uniáo ;undo á Éiúuraooria-Gerat daFazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabetecimento matriz e suas fitiais e, no caso de ente federativo, paratodos os Órgâos e fundos públicos da administração diretà-a éle vinculados. nérér*r" à situação dosujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e ãur"ng" inôtüsive 
"J 

óoÀüuritbãs sociais previstas
nas alíneas 'a' a'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei tPB.z1z, de 24 de julho de 1g91.

A aceitaçâo desta certidão está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lntemet, nosendereços <http://www.receita.fazenda.gov.br, ou <http://www.pgfn,fazenda.gov.be.

certidáo.emiti{l oratuitamente com base na Portaria conjunta RFB/PGFN ns 1.Ts1, de 02110t2014.Emitida às 10:58:12 do dia 06/06/2016 <hora e data de Biasília>.
Válida at*Q3112J2016.
Código de controle da certidâo: 8163.E470.A44A.2D98
Qualquer lttsutil ou emenda invalidaÉ este documento.

v
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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

No 014772584-96

GOVEiNO DO ESÍÂDO&llmôf.aÉ

Certidão fornecida para o CNpJ/MF: 12.501.677/000i-92
Nome: COMERCIAL MS LICITA 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.

Válida até 04l1AE0íG . Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1

Enitido via lnternet Púbtica (OilO6DO16 1g:37:32)
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PRETEITURA MUNICIPAL DB§ÀO JOAO DO IVAI
f,§TADO DO PÂRÁNÁ

Exercício: 2016

CÉRTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAI§

Nrô; Csrtld§ô: 16512016

Protocolo: Requerentà: o mê§mo

Finalidade: LICITACAO

Alvará: 1962 Dats Abertura: O8/09e0!Q

CGÇM: 000000000000001962 COm§RclÂL tVts lidfiTÀ LTSA.ME

CadaEtror 2 0CICI0J86, lnscrigão

Quadra: Lote:

Endereço: AV SAO JCIAÕ

Bairro: CENTRO

Atividade Princlpal:

VÂLIDADE DE 60. Dl*ts)

cMCi

QNPJ: 12.§CI1.677/0001-92

Cornplemcntor TEEREO

Situação: Normal

\\

Unidadr:

Nro.: 14õ

L
Ê

.l

SÃo JoÁO EO lVÀ[- PRi

José Carlgú{a §tlYe



60'
let,"AQ uii

Rul'r';aNEPÚELICN FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo oa plRaísl

ceRróRto lzevÊoo BASTos
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRo REctsrRo ctytL DE NASctMENTo e óettos E pRtv_ATtvo DE cASAMENT95,
lnrenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oE uoÃo pes§oa

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados s80go-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) g744-s484

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

cERflDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pessoa Capitaldo Estado dá Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato conÍirmo sua autentiiiáade através do'Códig"o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 18/05/2016 às 0B:s2:53 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A_c!1ve digital acima, garante qus este documento foi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislaçáo
Federal em vigor Art 1q. e 100. § 1e. da MP 22OO\O1 .

Esta certidão tem a sua validade até: 18/0512017 às 03:50:3Í (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: S3gg71

Código de Controle da Autenticação:

33301705í 61 í 5940031 2-í

A autenticidade desta certidão_poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http ://www.azevedobastos. not. br

00005b1 d734fd94f057Í2d69Íe6bcO5bd059302a491 932c741d0d4732d8Í8554c55cÍ1 aec52529c837Íf94Í94bei
bgd22996962656838a97aÍ4c5f926Íe6f1 b0B27oda2badz674b93a5eb1 491 dgoc8gB
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: LzsoL677loooL-sz
Razão Social: coMERclAL Ms LrcrrA LTDA ME
Endereço: 1Y-qâO_J_O4O 14s TERREo / cENrRo / sAo JOAO DO rvAr / pR /

86930-000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,7,da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, cãrtifica 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 devidós, decorrentes
das obrigações com o FGTS.

Validade: L4106/20L6 a t3lOil2OL6

Certi f i ca ção N úmero : 20 1 606 1 402L3496L0939 1 B

Informação obtida em t7106/2016, às 0B:26:55.

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

N /'^- r'\

\V§J\
https:/lwww.sifge'caixa.gov.br/Empresdcrf/crf/FgecFslmprimirPapel.aspl/ARPessoaMatriz=.175g5301&VARpessoa= 

175g5301&VARUÊpR&Vr\Rlnsc... 1t1
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PODER .JUD]CIARIO
JUSTTÇA DO TRABALHO

cgRrrp.Éo NEGATTvA DE pÉarros rRABAr,,HrsrÀs

NOMe: COMERCIAIJ MS LICITA IJTDA
CNP,J : L2.501. 677 /000L-92
Certidão n": 5432tlZl /ZOte
Expedição: 06/oe /zOte , às l_l-:00:09
validadet oz/tz/20L6 - 180 (cento
de sua expedição.

ME (MATRIZ E FTLIAIS)

e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que COMERCIÀL MS LICITA LTDA - ME (DÍATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o n" 12.501.677/OOOL-I2, uÃo cousTÀ do Banco
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabal-ho/ acrescentado pela Lei no ]-2.440, de 7 de jurho de 2011, e
na Resolução Administrativa no t47O/zot1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de ZOIL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão at,ualizados at,é 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 estabeleciment,os, agências ou filiais.
A ace j-tação dest,a certidão condiciona- se à verif icação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www. tst .j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

TNFORMÀçÃO rUpOnTÀr{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhist,as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturai-s e jurÍdicas
Ínadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhiment.os previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MÍnistério púbIico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia

Dú\,idas e Bugest.ões : cndtrit st. . ^jus . br'



íomeRcrÊrífils COMERCIÂTMS LICITA L.TDA ME
CNPJ 12"501"677/0001-92 - INSC" ESTADUAL: 90532469-12
AVENTDA sno;oÃo, r+slcellrRo -sno "roÃo m vnÍpR
TELEFONE: (43) 3477-1933

EMA|L.comercialmslicÍts@mail.comJrvee:.gg[Hr*qlil$s_lig|se.

, @ ,

PREGÃO PRESENCIAL NO. 36/20í6

ANEXO ilr

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
12.501.677/0001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃO
JoÃo, N.o í4s - cENTRo,-sÃo JoÃo Do !vAí/pR, GEp: g6.930-000, através de seu
representante legal, sr. CLEBER stLVÉRlo slMÃo, portador do RG no g.4í3.29g-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.177.619.40, declara, sob as penas da lei, que:

1. Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em
havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames
licitatórios.

2. os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e
tomou conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de
dificuldade da entrega.

3. Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da

lTzsot Gzzlooo1-gãl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida São João' 145

ii'

unho de 2016.

SESP/PR
.6í9-40

^ Centro - CEP 86930-000

N t \ sÃo toÃo oo rval - "* 
J

\\j"\



lomeRcrRLífils coMERCtAL M§ uçtTê LTDA ME
CNPJ: 12.50Í"677/0001-92 - INSC" ESTADUAL: 90532469-12
AVENTDA sÃo loÃo, raslcrrurno -sÃo;oÂo oo ruailpn
TELEFONE. (43) 3477-1933

EM Al L. come roa lmsl bita fu m a ll com,"S Ky p E : ggngr*qiglg

PREGÃO PRESENClAL NO. 36/20í6

ANEXO V

DECLARAÇÃO

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNpJ no
12.501.677/0001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃO
JoÃo, N.o 145 - cENTRo,-sÃo JoÃo Do !vAí/pR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, portador do RG no 8.413.29g-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.177.619.40, declara, 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. g.854,
de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

FTzsot 6z7,0001-sEl
COMERCTAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida São João. 145
Centro - CEP 86930-000

L *o uoÃo oo tvai - ro -l

\

de Junho de 2016.

SESP/PR
177.619-40



1{omERctfirífns
coMERCtAr MS LtCtTA tTpA ME
CNPJ. 12.501-677/0G0í-92 - INSC. ESTADUAL: 90532469-Í2
AVENTDA sno.loÃo, t+srcErurRo -sÂo.loÂo oo tvÁtpÉ
TELEFONE: (43) 3477-1933
EMAIL:oornerciakngiqita@nraü"mm*SKypE:.gg1Lgr*qtdn1§_li9lt9_

PREGÃO PRESENCIAL NO. 36/20í6

ANEXO VII

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

A EMPTESA COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME, inscrita o CNPJ no
12.501.677/000í-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃó
JoÃo, N.o í45 - cENTRo,-sÃo JoÃo Do !vAí/pR, ôep, 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, portador do RG no g.4í3.2gg-5
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 04s.11r.61g40, declara, sob as penas da Lei, que
não possui dirigente com vínculo de parentesco por linha reta ou colateralaté o terceiro
grau, inclusive, de servidor municipal investido em cargo de direção, chefia ou
assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de
servidor encarregado da contratação.

'\i\,v \

Junho de 2016.

SESP/PR

FTesor 6TTtoool -9Zl
COMERCIAL MS LICITA

LTDA. - M.E.
Avenida São João, í45
Centro - CEP 86930-000

L 
"ao 

JoÃo oo rvaí - 
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omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

{

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

http : //w ww.receita. fazenda. gov.br/pessoaj tridi reva/Cnpjr...

fio 'o
§ tt
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8l* Fls.

!uf'r,t
Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e,

RFB a sua atualização cadastral.
se houver qualquer divergência, providencie junto à

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURÍDICA

DE rNScRrÇÃo

07.287.798/000143
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
CADASTRAL

E DE srruAÇÃo l;ââ3,1fff'*

TiTULo oo ESTABELECTMENTo (NoÍ\G DE FA trp.§lA)

CISSA PAPELARIA E PRESENTES

NOIVE Et/PRESARIAL

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA - ME

cóDrco E DA ATTVTDADE EcoNôMrcA PRtNctPAL

47.61{{3 - Comércio de artigos de papelaria

E oEScRrÇÃo DAS ATMoADÉs EcoNôMlcAs sEc
47.636-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.51-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.S9-8-gg - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89{-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.72-5-OO - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.55-5-03 - Comercio varejista de aÉigos de cama, mesa e banho
47.53-9-OO - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video
47.2'l-1-04 - Comércio varêjista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e aÉesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.814-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.55-5-02 - Gomercio varejista de artigos de armarinho
47.54-7-0'l - Comércio varejista de móveis
47.636-02 - Comércio varejista de aÉigos espoÉivos
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

cóorco Ê DEScRIÇÃo DA NATUREzA JURiDIcA

206-2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CEP

86.870-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

LOGRAOOURO

AV PARANA
COMPLEMENTO

SALAO

uuurcipto
IVAIPORA

TELEFONE

(43) 4721-163
ENDEREçO

ENTE FEDERATIVO L (EFR)

CADP.STRAL

ATIVA
DATA DA S ITUAÇÃO CADASTRA

23tO3t2005

À4OTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

I de2 1710612016 09:14



)mprovante de Inscrição e de Situação Cadastal

Dt

htp://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/cnpjr.'.

€{À

Lt9 '='

AprovadopelalnstruçãoNormativaRFBno1.470,de30demaiode2014.

Emitido no dia 17t06t2016 às 09:09:23 (data e hora de BrasÍlia)'

Consulta QSA / CaPital Social Voltar r

Página: í/í

Pragorar PáSine
para lrnprossâo

A Rf'B agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui'

tualize sua Dásina

n
\
i)

2 de2
1710612016 09:1



http: //www.r e ceita.fazenda. gov. br/Aplicacoes/AISPO/Certidao/CndC...

MINETÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

GERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíUDAATIVA
DA UNÁO

Nome: CROGETTA & SCHRAIBER LTDA - ME
CNPJ : 07 .287 .7941000í 43

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 inscriçôes 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 órgâos e fundos públicos da administraçâo 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 n28.212, de24 dejulho de í991.

A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, 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 n9 1.751 , de 0211012014.
Emitida às 09:19:47 do dia 1710612016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 1411212016.
Código de controle da certidão: 4D0E.0484.4C7E.í801
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

$
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de1 1710612016 09:20



,ffi^
Estado do paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í4843770-08

GOVERNO ôO EíADO
lE&il ü F.ane

certidão Íornecida para o cNpJ/MF: or.zgr.Tgg/o0oi43
Nome: CROCETTA & SCHMTBER LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda nãoregistrados ou que venham a ser apurados, certiflcamos que, verificando os regístros da Secretaria deEstado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,nesta data.

on",,,".,'l,i;;8i5"'.T'-?,i;::l'ftHi";:',:.i:::1,?ilil:::J;""J1ru",'rx:1ffilffiJ*:::ffi*:

Válida até 1811O120í6 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www. fazp n d a. p r. goy. b,r

v\^

Páglna 1 de I
Emitido via lntemet p(tblicd (20/0ü2016 15:24:55)

R u hriia
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MUNICIPAL DE IVAIPORA
SECRE-|:'I: : " UI.IICIPAL DE ARRECADAÇÃO

Praca cios Tres r''o , 500 - 86870000 - Centro - IVAIPORÃ - PR

Certidão I.leg 'a de Débitos

Data de Emissão: 1310612016

Data de Vencimento= 1310712016

!§1ffiiri{Wirffi{r;,,,,,
CNPJ/GPF Requerente: 531.766.509-49
Requerente: cecilia crocetta schraiber
Finalidade da Certidão: Fins de Direito

ffisq{!.q-qp!,q.oor
CPF / CNPJ: 07.287.798/0001-43

me: CROCETTA & SCHRAID-? L---'rA

dereço: RUA PARANA, B0 - CEN I ;.lO l'.' ',1

'lão:9525i2016

.'. r r lentica çã o: 7 57 3577 38564í

,,.,,,,,,,',,.1,.r§;,.?§]§iil|llU,frí|

t CEP: 86.870-000

Certificamos a requerimento
Municipal, constatamos que

por parte iPtr''nqca'';1 1r1"r,

o referido dr-:'rriii.irio r i' ,
:s consulta no sistema
:1a débitos de tributos

de tributação desta Prefeitura
municipais.

Segunda-feira, 13 de Junho de 2016.

DE

yt/§
l

x- Fls

Atenção: Esta Certidão foi emitida via lntenr,:t, e ;

acesse WWW.ELOTECH.COM.BR/NFSE, .r : :br.rti

Opção (AUTENTICAR DOCUMENTOS).

,ua AUTENTICIDADE utilize o código informado acima,
t; na opção (CERTIDÕES) e posterior selecionando a



:âTffiâ
C.AIXA ;CONCí'.,! :*À f É CE RÂ L

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 0728779810OOL-43

RAZãO SOCIAI: CROCETTA E SCHMIBER LTDA ME

NOME FANtASiA:CISSA PAPELARIA E PRESENTES

Endereço: AV PARANA 80 SALAO / CENTRO / IVAIPOM / PR / 86870-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o

Art.7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data,
a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante
o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 0L106/2Ot6 a 30/A6l2Ot6

Ce rtif icaçã o N ú mero : 20 1 606 0 7Ot4344667 L957 3

Informação obtida em L7lO6l2ot6, às 09:30:15.

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

reil

)

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoa... 1710612016



CERTTDÃO NEGÀTIVA DE pÉsrros TRABALHT STAS

Nome: CROCETTA & SCHRAIBER
(vtarRrz

Certidão n" : 5925759t/20t6
Expedição: t9 / 06 / 2oL6 , às L

Validade: LS/L2/20t6 - 1BO
de sua expedição.

LTDA - ME

E FILIAIS) CNPJ:

1:41:09
(cento e oitenta)

07.287.198/0001-43

dias, contados da data

CCTtif iCa-Se que CRoCETTA & sCHRAIBER IJTDA . ME
(MATRIZ E FILrÀIs), inscriLo(a) no CNPJ sob o no

07 .287.798/0 001--43, NÃo coNsrÀ do Banco Nacional de Devedores
Trabalhist.as.
Certidão emitida com base no art
Trabalho, acrescentado pela Lei
na Resolução Administrativa no

. 642-A da Consolidação das Leis do
no 72.440, de 7 de julho de 2011, e
1470/zOt1 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2OtI.
Os dados constantes dest.a Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atuarizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.enticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http | / / www. tst . j us .br) .

Certidão emitida gratuit.amente.

INFORMAÇÃO IMPORTÀNTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-histas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em senLença condenatória transi-tada em julgado ou em
acordos iudiciais trabalhisLas, inclusive no concernente aos
recorhimentos previdenc iários , a honorários, a custas, a
emol-umentos ou a recolhimentos determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação prévia.
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Gomprovante de tnscrição Gadastral - CICAD

lmcdçe no CAD/lCitS
9G,3i1550€5

Natureza JurÍdlca

Atiüdade Econômica princi:al do
EstabsleciÍnonto

^ Ativilade(s) Econômi}e(s)
Seandárb(s) «ro Esilabeloctnadtó

Esb CICAD tem vaildade aÉ íUOII20í6.

os dados cadasürab det[s cdabcrccinento poderão ser ccnfrmadoe via
lntsrnet ww.fs!.nda.or.qov.br

Empreu, Ertlboleclmento
Nome Empresarbl CR(rcETTA A SCHRATBER LTDA

Tlh,b do EaÊab€hcrnento CI8SA FEpAUeRn E mESENTE8
Endereço do Esteberecinento !!-!!n!ilA, E0, gALAo. cErrRo - cEp 00870-oq)

FOIE: (4il) 3472-ít6:t - FAX: (rlit! 34]t2.,11O3
MuniíçÍo de tnetatação wAlpoRA - pR, DESDE o4r:100§

( Ertebrhchrnto IÍrts )

Ouâ[f,@
srua@o *r, âEJoo='r?Hfirtt 

NAclorlAL / ÍlltrPl-Es NAclot{AL - pRÀzo NAo ApLtcA\rEL,

rr
RHBL[sÍtüu_

200.2. SOCIEDADE ETPRESARiA LTDA
/í76í.0,03 . CilERCIO VAREJISTA DE ARTI@S DE PAPELARIA

47'í.AU. CilERCK) VARE'ISTA ESPECTALIZADO OE EQI'IFAIEIITOE E
SUPRMETTTOS DE lII FORIATICA

475SU90. CilERCIOVARE.'I8TA DE Ot'TRO8 ARTIGOS DE U8O
DOtE§Ttco NAo EspEctFtcADG exrenpnúexre

4763.O10I . CilERCIOVARE.'I8TA DE BRINQUEDCS EARTI@S
RECREATNOS

475&ry03 . COTERCIO VARE"'I8TA DE ARTI@{I DE CAUA, f,EsA E BAilHO
4721-uU - CflERCtOyARE |STA DE DOCES, BALA8, BOilBOilS E

SEMELHATITES
/Í7E}O,Oí . CflERctoVARE,ISTA DE SUVE}I!RE8, BUUTER1AS E

ARTESAilÂTO8
475+§'02 . COilERCIO VARE'ISTA DE ARTIGOS DE ARIARII{HO
17*7 N1 . G()IERCIO VARE"'I8TA DE UOVETS
4780.0'07 . Cfl ERCIO VAREJISTA OE EGIT'IPA}IENTOS PARA ESCR]TORIO
1763.6102. Cfl ERCIO VAREJISTÂ DE ARTI@S ESFORTIVOS

lnscrlção CNPJ

07.287.7ç181000í4!

lnlclo dae Aüvld&o
0{2005

Araftaçto
sócroaomrxlaTRADOR

SÔCIO

Estaô do püâná
Seoetada & Estadoda Fueídr

Coo«teruf,o ô Recfia & Estlô

câD/rots Íto 9o:t!3Ír9.95

Emitldo EcmcaÍn€nE vh IrttsíÉt
tOloÚl20a6 8r{O:27

Tho

CPF

CPF

Qradrc Soddrio
lnscrilo Nome Completo I Nomc Empresarbl

5t't.768.500{0 cEctLtACR@ETTASCHRATBER
O5{I.582.d}9.98 FERNANDA CROGETTA 9CHRAIBER

€,xrll^

ü

\

Dado6 trôÍtínHô6 & Íbíma segrô
Teodofla CÊ.-BAR



CISSA PAPELARIA E PRESE]VTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .798/0001 -43
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33559-9s

AVENIDA PARANA, 80.

FoNE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ - PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N" 3612016

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de

expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e

Esporte e Turismorconforme as especificações descritas no termo de referencia.

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação,

Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei , que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente

processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências

posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da

Administração Pública Federal , Estadual , Municipal e do Distrito Federal .

Ivaiporã, 20 dejunho de2016.

C*'"
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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C$SÁ PÁPELARIA E PRESL]VTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001 -43

TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33 559-95
AVENIDA PARANA, 80.

FoNE: (43) 3472-stt9
IVAIPORÃ - PARANÁ

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N'. 36/2016

DECLARAÇÃO OP INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa não possui dirigente com
vínculo de parentesco por linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, de servidor
municipal investido em cilgo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da
comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Ivaiporã, 20 dejunho de2016.
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C]SSA PAPELARIA E PRESE]VTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .7 98/0001 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33559-95
AVENIDA PARANÁ, 80.

FONE: (43) 3472-5119,
IVAIPORA - PARANA

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 36/2016

Objeto:

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA,pü& f ins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de 2l de junho de 1993, acrescido pela Lei no.

9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz

Sim ( ) Quantos ( ) Não (x ).

lvaiporã,20 de junho de 2016
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CECILIA CROCETTA SCHRAIBER



PRrremuRA oo MulttcÍpto DE CÂltDIDo DE

Esrnoo oo PeRRTR

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Co
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (43\ 3416-L222 - ramal 209 - CEP: 84.410-000

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES AO PREGÃO PRESENCIAL N' 036/2016

Aos 21 (vinte e um) dias do mês de junho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às
09:00 (nove horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela

Portaria n' 8712015, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de
Abreu/PR, sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à

abertura dos envelopes referentes ao Processo Licitatorio, modalidade Pregão
Presencial n'036/2016, destinado o Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias Municipais
de Educação e Cultura e Esportes e Turismo. Aberta a sessão e iniciando-se os
trabalhos verificou-se que compareceu para participar do certame as seguintes
empresas licitantes:

Estando protocolados os envelopes n" 01 e 02 das licitantes presentes, procedeu-se o
termo de credenciamento de todas as empresas participantes, em seguida foi efetuada
abertura do envelope no 01 "Propostas de Preços" e sua análise, onde não foi
encontrada nenhuma irregularidade desclassificatoria em nenhuma das proponentes, em
seguida foi aberta disputa de preços mediante lances, onde o pregoeiro obteve êxito na
negociação de todos os itens, chegando-se ao mapa de lances que se encontra em
anexo, no Relatório de Lances dos Fornecedores, e nos valores finais constantes no
anexo Classificação por Fornecedor. Logo apos foi iniciada conferência documental no
envelope n" 02 "Documentos de Habilitação" das empresas vencedoras de itens, onde
não foi encontrada nenhuma irregularidade desclassificatoria em nenhuma das
proponentes, em seguida foi passado os envelopes de proposta (n' 1) e habilitação (n'
2), em que os representantes das empresas participantes conferiram e vistaram as
páginas. lndagados ninguém apresentou intenção de interpor recurso, assim sendo, o
pregoeiro adiudicou o(s) objeto(s) em questão à(s) empresa(s) vencedora(s).
Considerando que não houve interposição de manifestação de recursos, o Pregoeiro
adjudicou a(s) proponente(s):

,\

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG
,AssrNATrlA(s)

COMERCIAL MS LICITA
LTDA ME

12.501 .677 t0001-92

PAULO CESAR LOPES
MARCELTNO - 3.560.616-5

CROCETTA & SCHRAIBER
LTDA - 07.287.798/000í -43

DAIANI FERNANDA RODRIGUES
GUEDES - 98í6682-3

^C.rÍ*Jírç.,À

o'\



PnerenuRA oo Mur.rrcÍpro or CÂruDIDo oe AóHE:J 
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cont
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4r 3416-1222 - ramal 209 - CEP: 84.410-000

Esta decisão será levada ao conhecimento do Senhor Prefeito para as providências

cabíveis. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão, da qual a

Apoio e pelo(s) licitante(s) presente(s).
I

Alan Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio

fl.

\i
1\.

"\ 
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\Jt *\,

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME _
12.501 .677 10001-92

PAULO CESAR LOPES MARCELINO
3.560.6í6-5

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
07.287.798/0001-43

DAIANI FERNANDA RODRIGUES GUEDES -
9816682-3

h Leandro Koziel
Equipe de Apoio
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Classifica ção por Fornecedor

Pregão 36/20í6

Itêm Produto/Swiço Ouantidade Status M ara Preço Unitário Preço Total Sel

Fômêcedor: 9ffi167I-3 COMERCIAL M§ LloffÀ LmÀ - ME

Rspffintürts: Sofi43a.1 CLEBER SIL!ÉRIoSIMÂO

Lote mí - Lote 00í

m1 13613 fuDntador simples s/ deÉsito Unid.

ú2 13616 Caderno caligraíla Unld. 48fls. - bfmhura

Unidade com 48 fls

m3 13617 CadqrcdesmhoUnid 48fls - brrchura

m4 13618 Caderrc linguagem Unid 48fls - brrchura

011 13630 Cola branca cxc/ 12 unid 40gr nãotóxca

- laÉ€L

O12 13ô3'1 Cola úarca rótulo aul Lrtro

013 13632 Cola de bastátr boa qualrdade Cx c/ 12 unid

015 13636 EVA coresEriadasUnid 6Ox4Om

016 13649 Gizdecera- gizrcCxc/12und

O17 13652 Lápis de cor cxl12 unid - lorEo. cm pigmto

com alta cmentraçáo,cm ctres vEs e intsms fáail dê aporÍar

018 13654 Massamodelar Cx12rd

l, 13662 Parer sutfrteA4Cxcismofls\t
A23 13665 Pasta c/ elástrco papeiá) Unid 235x325 cm

O24 13666 Pasta com grampo papêlão Unrd 235S25 cm

A27 13669 Pincel atômicopontêchaÍÍradacores €íâdas

Unid

A29 13673 Tesouflnhâ s/@nta - bGqualidade Unid

030 '13674 Tintaguache-€rmdho rerde amareo bran

co aul rcsa. laranja.preto. marom pote25Ogr

O32'13676 Pincel p/ quadro branco êstojo c/ 4 canetas k

il c/4 canáas de 4 cores

037 17552 BoÍel,aúama escolar. macia e sÉre. Taman

tp 42x29 1cm 20 7 grCX COM 20 UN

039 17554 Fita adesi€depolipÍoprlmtransparmte U

N 4BÉom

FomeêdóÍ: 980004f(L0 CnOCETTAE SCHRÀIBER LTDÁ

RepÍê§éntfltêi 960008íí-8 CECILIACROCETTASCHRáIBER

Lote ú1 - Lote 001

005 136'19 Careta sferogrâfica 1 omm cristal diamante a

zul - Cxcl 12úntd

CNPJ: 12.ã0í.0fnOOí-92 Telefone:,8347f1933 Status: ClÀssiÍicdo 26.298,55

UN

UN

UN

UN

UN

LT

UN

UN

UN

UN

alta qualidade

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CX

UN

600.00 Classifrcado

3@ 00 Classifcado

300.00 Classifcado

1 00000 Classiícado

100m Classfcado

15m Classrfrcado

2.m Classrfrcado

1 150,00 Classrícado

100.m ClasslÍlcado

400,00 Classrícado

20,m Classiícado

60.00 Classiícado

450.00 Classrficado

200.00 Classrícado

330.00 Classrfcado

300.00 Classifcado

130m Classiícado

4 m Classiircado

10 0O Classiíicado

250.00 Classricado

MASTEPRINT

FORON I

FORONI

JANDAIA

PIRATININGA

PIRATININGA

BRW

EVART

IV]ARIPEL

BRW

ACRILEX

RINO

COLLORPRESS

COLLORPRESS

BRW

IVlASTERPRINT

MAR!PEL

BRW

REDBOR

TIGHT TAPE

26.288.55

624ú *

765m *

214 U2ú *

'1 95 195000 *

1095 1 09500 *

1U

17,45

30.90

1.87

l_aó

9,83

387

164 60

165

149

3.97

17.15

12/6

38,79

276

2.76

2.76

0.85

6.16

090

0.84

16.90

24
2.6

17 15

030

5,90

8,10

9,10

261 75

61 80

2 150 50

253 00

3 932 00

774
9 876 00

742fi

298 00

1 105 50

771.@ *

s16.10 *

6860 *

8.59 85 90

4.05 101250

Cl.lPJ:07.207,79810@1-43 TdEfone:&Mfif$$ Status: ClslíiÉdo

lmnora

l@nora

brw

brw

brw

multilaser

maípel

mp

mp

off paper

kt

kt

metcur

scri pt

bacchi

adel bras

adel úas

&&8.8

8.898.06

124.ú *

232.74 *

110,40 *

110.40 *

55,20 *

8500 *

44352 *

40500 *

252ú *

338.00 *

9920 *

40.00 *

68.60 *

60m *

1't8.00 *

1 40*

2144D *

10.00 ClassiÍlcado

13620 Careta esferográíica preta Cx c/ 50 unid

13624 Careta retroprqetor 1 0zul Unld

13625 Caretê retroprqetor 1 0 preta Unld

13626 Careta retroprqetor 1 0Erme ha Unid

13628 CD-R úrgffi Unid

13633 Cola p/ E VA adesiw instantânrc ultra rápi

do Unid 209

019 13657 PapelcartáocoresEradasUnrds06ocm UN 45000 Classrfcado

O20 13659 Papel cre@mcqs Eriadas Unid5066cm UN 300,m ClassiÍcado

022 13664 Papel €rgêc/1009/lSGestampasecoresEr UN 2000 Classificado

radas Cx c/ 50 fls 1B0g

O25 13667 Percerejocxc/1oogr UN 4000 Classifcado

OÂ 13668 Pincel4s6cerdanoSunrd UN 20m ClassiÍcado

O2B 13670 Plásticotransparenterolo4s25mt UN 400 Classifcado

033 15928 Enwlope23xl'1 cm UN 200m Classiíicado

0U 17549 AlÍinetecoloridoredondo-cxc/1oouN CX 20m Classifcado

035 17550 Bl@oadesrwc/folhasemformatoquadrado. PC 24m Classiícado

p/lmbrelesermadosCoresdiwrsasPapel (7fu/ÍÉ) comadesiwacrilicore@siqoná€l 476x476cm-pclc/400Ís

036 17551 Blmocubo embrete8sx8ssogrcoloridG-70 CX 24m Classiícado

0 Fls

UN

o
007

008

0@

010

014

UN 6 0O Classrficado

UN 40.m Classrf cado

UN 4000 Classríicado

UN 20 00 C ass frcado

UN 10000 Classlícado

UN 72 00 Class ícado

Emitido por Allan Diego Morerc Varoto. na Ersáo 5514 p 21t6tn16@§



Município de Gândido de Abreu - 2016
Classificação por Fornecedor

Pregão 36/20í6

Itm Produto/Sêrviço Quantidade Status Preço Unitário Preço Total Sel

038 17553 Cartolrm brarca

04O 17555 Fitâcrepe larga- papel crepacbadesiwà ba

se de boÍracha e resinastalta aderàrcia UN 50m x scm.

Ul 17556 Fita para isolamênto plástica, matsial Íilme

polipropilm bitreiado.Toxl m pÍeta e amarela. espessura 0,06

O42 17557 Lápis píeton' 02- se)daEdo. gráitê ullra

resiststecaiE cm 72 unid

O43 17558 Pâpel bobina - coldido cm 6tampa iríantil

Rolo 60)400m

044 17559 Papel cmtetêstampado4scmíocm- Enados

045'17560 Pastacáálogopíeto- oficioc/50ênwlopes

046 '17561 Pasta Registradsa êJZ Lmbo Ltrgo ofício pre

to 28,5 x7,5 x34,5.

U7 17562 Seo plástico transparmte cm 4 frrc d pas

ta - UN 32.6)43.6

048'17563 Umed€edordêdedos-áó)dco

UN

UN

RL

CX

RL

RL

UN

UN

UN

UN

600 00 Classrficado

1m00 Classificado

20.00 ClassiÍicado

40.00 Classrfrcado

4.00 Classiflcado

6.00 Classifrcado

100.@ Classificado

16.00 Classificado

700,00 Classiflcado

25.00 Classificado

wp

adelbras

adel bras

mstsprint

mp

wp

frm

da

bells

0.50

6.10

7,50

41,80

71.90

51 90

14,U

8,10

1.43

188

300.00 *

610.00 *

150.m *

1.672.ú *

287.ú *

311.40 *

143r'.@ *

129,m *

1.001,00 *

47.ú *

VALOR TOTAL

Êmitido por: Allan Diego Mdm Vtroto, m ssáo: 5514 p

i\--^



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 36/2016

âr
*")

-t,fnq,

trô.

1

OE

li r.rh

Oojelo Aqusiçáo de matsrars de e)Qedlente

Lote 0001 ftffi: êml Ápoôtadcrsirqrlê§s/dêpósitounid. Mtrcailr4odêlo

MASTEPRINT

QuêÍtidade

Quâr*idade:

OsÊidade:

Oer*idade:

Qwr{idâ&l

Qrtr*idâdê:

600,00

VmcêdorFdHedor 9800í677

Rodada

Larce lnicial

1

Fqrcedd 98000810

Rodda

Lance lnicial

Fornrcedtr 9800162

Rodada

Lance Inicial

1

Formedor 98000810

Rodada

Lance lnicral

Fsneedor 98001677

Rodda

Lance lnrcral

1

2

3

Formedq 98000810

Rodada

Larce lnicral

1

2

Fsnrcedú 98000810

Rodadâ

Larce lnrcial

1

2

Fqrcêdtr 98001677

Rodada

Lance lnic al

1

2

FtrHeds 980@810

Rodada

Lance lniqa

1

2

3

4

5

ForMedtr 98m162
Rodada

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

Val or

1,@

1.04

CROCETTA E SÇHRAIBER LTDA

Valtr
105

COMERCIAL MS LICTTA LTDA - ME

Valor

2.61

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valtr

2.§
2.8

COMERCIAL MS LICITA LTDA . ME

Valor

217

2.14

CROCETTA E SCHRAIBER tÍDA
Valú

215

COMERCIAL MS LICITA LTDA - I\4E

Vald

2U
199

197

195

CROCETTA E SCHRAIBER LÍDA
Vâ1tr

2.ú
198
'1.96

l@núa

MtrcâiMcdÊ10

FORONI

Declinou

300,00

Vêncêdor

D6linou

m,00
Vmcêdor

Lote. OOOI nm: 0@2 CadãrccdigrtraUftd.4{1fls. - brmhura

Uni&dêffi48fls

Fqrcedor 98@1677

Rodada

Larce lnicial

1

2

For@edor 98000810

Rodadã

Lance lnrcral

1

000í ftm m3 Cadsmês$ho Unid 48fls. - brmlure Mârca4\4odelo:

FORONI

Lots 0@1 ltêÍn: m04 CàdêrrÉ lingl4eÍn Unid .18fls. - brmhúa

tr I ibía

Mãrcâ{Uodêlo

.]ANDAIA

Delinou

1.0@,m

Vficedôr

Lotê: O@1

a
Itm; 0005 Canda 6ftrográica'1.&Im cíistd diamrte azd - Cxc./ 12 unid

W@a

CARIMBRAS

Mscâ/Modelo

lffiqa

D6linou

Dêclinou

10,@

VêncedorCROCEITA E SCHRAIBÉR LTDA

Valor

12.50

12.4
12.4

COMERCIAL IVIS TICTTA LTDA - ME

Vals

12.62

12.49

12 47

Lote m01 [eín: 0006 Câr€{aesfêrográicaprdaCxc/s0tmid Màrôâll\rlodê10

lsnora

6,00

VmcedorCROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Val or

39.00

38.98

38,96

38.94

38 89

§79

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Valtr

(V-^

Oelinou

Emrtido por Allan Diego Mtrm Varoto. na Ersâo 5514 p

CARIIUBRAS
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 36/2016

Objetor Aquisiçár de mâtriais ê e&edierlte

2

3

4

38.95

38,90

38,88

Lds 0001 lteÍn: 0007 Cffd€Í€ü@rddtr1.oal}unid MâaôâlMô&loi

brw

Qciartiiladê;

Owlidâdâ:

OusÍ*idade

or,ítrdidade

0rs*ida(b

O€r*idade

40.00

Vmcêdor

Delinou

40,00

Vflcedor

Declinou

20,00

Vmcêdor

DElinou

10ê.00

Vêncedor

Fsmedtr 98000810

Rodâda

Lance lnicial

I

2

FtrHedff 98@1677

Rodâda

Larce lniciâl

1

2

Fqmedor 9800@10

Roddã

Lance lnicral

1

Formedor 9800167

Rodada

Larce lnicral

ForrEcêdor 9€0016r/

Rodada

Lance lnicial

1

2

3

FtrHedor W0@10
Rodada

Larce lniclal

I

2

FffmedoÍ 9800162

Rodada

Larce lnicial

1

2

3

ForrEcedd 98000810

Rodada

Lance lnicial

1

2

CROCETTA E SCHRAIBER LÍDA
Valtr

2N
274

2.76

COMERCIAL MS LICÍTA LTDA. ME

Vald

2,79

LÔtÉ mü &sn: 00gB CârÉtârêtrsprqe*ff 1:qpr&Urhi.l MàrôaiMadel§

brwCROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Velq

2ú
276

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

Valtr
242

Lcúâ @1 ltm 0@9 Can4srdÍopr{jqor-.:t,0vÊ.írTrdhêUnid

crs

Marsgllrodetq

brwFsnêcedq 98000810

Rodada

Lance lnicial

1

Forn6edtr 980016r/

Rodada

Lme lnicial

Ldo 0@1 ltm: m1O CD-Rürgernunid

Forrecedtr 980008'10

Rodada

Larce lnicial

1

Fornêcedtr 98m1674

Rodae
Lârce lnicial

CROCETTA E SCHRAIBÊR LTDA

Valor

2ü
276

COMERCIALMS LICITA LTDA. ME

Valtr

2.ú

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vald

0.85

085

COMERCIAL MS LICTTA LTDA . ME

Valü
088

cls

MtrcâIM€dele

multilÀêr

Lolê: 0001

o

ELGIN

Marcdlidodelo

PIRATININGA

Dêclinou

100,00

Vêncedor

tsn: m1't Cds hranca - cxcl í2 mid € gr rÉo t{§dca- la\ríd

COMERCIALMS LICITA LTDA - ME

Vald

11.18

10.99

10.97

10.95

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vals

11 00

10,98

10,96

mripêl

Lotêr 0001 ftm: m12 Cola brãlca í&ulo aul Ulro MarcdÍ\À@10

PIRATININGA

Delinou

15,00

Vencsdor

D*linôu

COMERCIAL MS LICITA LTDA- ME

Valor

17,75

17 AQ

17.47

17.45

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vald

17.*
17.8
17/6

Emitido por: Allan Diego Moreno Varoto. na Ersáo: 5514 p 09 38 49



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 36/2016

Objeto: Aquisição de másiais ê e{ceditrte

Lotà Om1 fiffi: m13 ColadêbêstbbGqElid*CxcJ 126id Macá/Modêlo

BRW

mri@l

MârôaÍúodêlol

maripel

Qud{i6ê

Qr,ryÉidadâ

Qter{id&:

Quar*idadê:

Qutr{idãdê:

2,ffi

Vácedor

Lcíe: 0001 ltm: ú14 CdaíE.V.Aa&íEimtmt&€ódtÍâr+idoUníd2Q

FüHedor 98001677

Rodada

Lame lnicial

1

2

Formeds 98000810

Rodâdâ

Lance lnicial

1

Fúmêdor 98000810

Rodda

Lance lnicial

I

2

Formedoí 9Bm16r/

Ro&a
Larce Inicral

1

2

Fsntredtr 98m167
R odada

Larce lnicial

1

2

FdHedoÍ 98000610

Rodada

Larce lniciai

I

Fsmedor 98m1677

Rodâdê

Larce lnicral

I

2

3

4

Ftrnmedor 980008'10

Ro@a
Lance lnicial

1

2

3

COMERCIAL MS LICTTA LÍDA. ME

Valor

31.19

30,99

30,90

CROCETTA E SCHRA]BER LÍDA
Vâ|tr

31,m

30.98

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Vâld

1.9'l

1,89

I,a7

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valor

1.90

1,88

D6linou

7Z@

V6cedor

Dêclinou

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vald

6,20

618

6,16

COMERCIAL MS LICIÍA LTDA. ME

Vál6

6.24

6.19

6.17o
kê: 0001 ltm: 0015 Ê.V.A.core§\ari€d6Unid.&40m Marc€Íl,todelo

EVART

1.150,00

Vencedor

Lote 0001 ttem: 0016 Gizdec€ra-gizãocxclí?$d M arcelÍrd odelo

MARIPEL

off paper

maripel

Míí6dllnodelol

BRW

lÍl ârcãlM Õdêk}:

ACRILEX

Dêclinôú

. J0o:00

Vfficêdor

D*linou

t€0;00

Vêncedor

Dêc'lin ou

Lote @1 tteÍn: m17 Láprs decrrc{1âmiÍr-l-cÍ-,_ o.,coínpigrnqr{oçfl}dÍaeorssúaÇão.

com Õoíês ü\6§ ê iíitêrr§, íácil deqdtd;':ãequdidarE,
FtrrÉcedor 98m16r/
Rodada

Lance lnicial

1

2

3

4

FtrEedor 9800@10

Rodadã

Larce lnicial

I

2

3

[rrê: m1 ltm: ü18 M*sêrnoddârcx12ud

FtrHedoí 98m1677

Rodada

Lance lnicial

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Val or

2,70

2,53

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vals

2ú
2.8
2.6
2.v

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Valff

9.98

989
947

9.85

983

CROCETTA E SCHRAIBER LTOA

Valtr

9,88

9.86

9.84

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

20,00

Vacedor

Emitido por Allan Diego Mtrffi Vaoto m wrsâo 55'14 p

Q€üidade



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 36/2016

áo ".1à..
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Objelo: AquisiÇão de matsiais de epediente

1

2

ForHedoÍ 98000810

R odada

Lance lnicial

1

389

CROCEÍTA E SCHRAIBER LTDA

Valú

3.90

388

Oslinou

450,0ô

Vmcedor

Quar*idade:

QutrSidá&l

Quatidade:

Quar*idade:

QuarÉidâ&

Lote 0@1 ltffi: 0019 P+el HtáowsBriadsUnid5o66cm Maícall\Áodeio

wpFsnmedq 98m0810

Rodadâ

Rodada

I âncê lnLcial

ÇROCETIA Ê SCHRAIBER LTDA

Vâ1tr

Valq

0,94

Lance lnicial 0.90

1 0.90

Fornecedor 980016r/ COMERCIAL MS LICfTA LTDA - ME

Lolêi 0001 lt6rn: m20 Pedcreporncorearariadãjunidsô66ürn

V'N4P

MacdModêlo.

WP

\A4P

MârcâM odelo

RINO

D*linou

300,00

Vscedor

D@linou

60,00

Vmcedor

D*linou

20.00

Vêncêdor

Dslinóu

450.00

Vencêdor

O@linou

200.00

Vmcedor

Lote: 0m1 ftm: 0@1 Pryl sulÍitêÂ4oxc/5000í§

Formedor 980@810

Rodada

Lance lnrcial

1

Formeds 9@16r/
Rodada

Lance lnicial

Formedor 9800'167

Rodda

Lânce lnrcial

1

2

3

Forrcedtr 98000810

Rodadâ

Lance lniciai

1

2

Fornrcedtr 98000810

Rodada

Lance lnrcial

1

Formedtr 9800167

Rodada

Lance lnrcial

Forrcêdq 98001677

Roda
Lance lnrcial

1

2

3

FqHedtr 98O0OB1O

Rodada

Larce lnicial

1

Forneedtr 980016r/

Rodada

Lance lnrclal

1

ForEedtr 980008'10

Rodada

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valor

085

0.84

COMERCIAL MS LICÍTA LTDA. IVIE

Valtr
085

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Vâlor

165,53

164,90

1ü.74

1U,ú

CROCETÍA Ê SCHRAIBER LTDA

Valor

165,00

164,80

164,65

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valtr

17ffi
16 90

COMERCIAL MS LICÍTA LTDA. ME

Valor

16 91

COMERCIAL MS LICffA LTDA - ME

Valü

1.73

1.69

1.67

1.65

CROCETTA E SCHRAIEER LTDA

Valú

1.70

1,ô8

COMERCIAL MS LICITA LTDA - I\4E

Valtr

1.U

1.49

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valtr

Lote: 0001 ltm: 0022 P@el \êrgêd'1009118&estffnpsectr*\êriad6Cxc/50fls1€09 M arca4\,l odelo

off pâper

MarcalÀdodelo

COLLORPRESS

o
Itm: ffi3 P6tâc/êlãsticopâpdêoUnid235É25cm

CAÀISON

MâÍcalMôdel0

CÔLLÔRPRESS

2 1.6

Lotê 0001 ltm. cm4 P6tacmgrâmpop@láounidz35É25cm

Emitido por: Allan Diego Müeno Varoto na €rsão: 5514 p

pollcart

Ouardid&r

D6linou
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Município de Cândido de Abreu - 20í 6

Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 3612016

OL'jeto: Aquisição de matsiais de e)çeditrte

LÍÉêrSoJ [s.l]Ê:gry: r<99,f,c :tlOor

Foínecedoí 98m0810

Roéda

Lme lnicial

1

Fsffiedor 9800162

Rodâda

Larce lnicial

1

CROCETÍA E SCHRAIBER LTDA

Val6

2.fi
28

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

Vâlor

2.§
2.49

Íl}f+eÉllr4odelÍl

rii

BAXXMAN

&6üii@

G.Etidâ*)

Oirêrtidirde:

,tn00
VêncedoÍ

Oeclinou

. e,00
V6cêdot

Dê.rinou

. ff0;P0

Vmcador

Fffrcedor 98mo81o CROCerrÀ e SCHnrUgeÉ LrOn

MtrcqlModêla

kt

tdê

o
0001,tBmi m? PÍr§l#ínicogü{â6iwlff,irâüdd§lq*iteHÉt Íü

Rodda

Lance lnicial

1

Fo.necedor Sml677
Rodêda

Lffie lniciâl

FúHêdor 9&016//
Rodâda

Larce lnicial

1

2

3

FsHedoí
Rodada

Larce lnicial

1

2

Fdmeds 98000810

Rodada

Larcê lniciâl

1

Valtr

2,@

2,ú

COMERCIAL MS LICTTA LTDA - ME

Valor

2,O3

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

Valtr

3.46

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Val0

3.4
3.38

3.36

Dslinou

Ql,ar*idadê: 400
Vmcedor

&Ê ::::.' ü0

và""aot

Dedinou

&ltr.tid#ei 1§Q00

VêncêdoÍ

Declinou

.= 
-t4oÕ

V0cdoÍ

KIT

tvt*rpÃl*to
BRW

Ldê 00Ol ltm.- @8 Plásticotrmspã€flterdo4s,Asínt

ffi10

9B0mB10

MarceÍttodelo

reTCUÍ

r*níff§a lp.
BRW

lvlaoemqdBlo;

MASTERPRINT

MarilqtM@ln

MARIPEL

mipêl

Lots: 0001 lt€Ín: 0@9 Te6{Irirflâs/porla-boaquid*Und
Fdmêdor Sm1677 COMERCIAL MS LICíIA LTDA - ME

Rotua Valü

Larce lnicial 2.62

Forne€dor m0167/
Rodda

Lffiê lnicial

1

2

Ftrnec€doí 98000810

Rodada

CROCETTA E SCHRAIEER LTDA

Vald

17,20

17 15

2,*

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Váoí
2,@

2.8

COMERCIALMS LICITA LTDA. ME

Vêlu
4.09

3.97

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vãlú

COMERCIAL MS LICITA LÍDA. ME

Vâld

17,%

17,'19

17.15

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valq

1

2

Fornecedor

Ro&da

Larce lnicial

1

L4ê @1,, [Éln::ffio Tlrüa,gldle.le{inqfB,iiêrde, trÍltrSôi.trrryo,qrÍ:t:r!sa!ry,s.ia,

$rso, rÍB-JoíÍr **ô 250 9 r

Fqre€doí Sm1677
Rodadâ

Larce lnicial

1

2

Ftrnecêdor 98@0810

Rodada

Larce lnicial 4.m

1 3.96

Ldo: 0OO1 ltm 0CB2 Pirpd d quaüo brffioslc{od4c,ãÉ6 ldt c/4 caÉas de4 cüss &kidârb

Dadinou

Emitido por: Al lan D iego [rtrm Varoto m ssão: 5514 p



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 36/2016

ío. ". "ú:\.
te,ÁGB i\
_e9
\,F, ..,.,

PagrÉb

1

Lcne 0601.: li*ni @A Er&dopêAdl çÍn

Fümedoí 98m0810

Rodada

17.16

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valú

0,30

0,30

COMERCITAL MS LICITA LTDA - ME

Vâlor

0,31

Lffie lnicial
-l

Fsffiedor 9800162

Rodada

Larce lnicial

Mâôd!,/loddd

scíipt

FORONI

fut* t,lo*ra
b€cchi

Qrâr*idadel

OrMldâdê,i

ei§*itulâ

Oua{idade:

Q!rí{idâê:

8uãrdids&:

80r00

Vêncedor

Declinou

r0,q0

V6cêdoÍ

24,&

Vêncêdor

,?!§
Vmc€dor

ísao

VficêdÕÍ

D*linou

Lots 000í nqni Oma A6l]deÇddd0r€dbn&;ôc§/íü0usl
Fqmedor 98m@10

Rodada

CROCETTA E SCHRAIBER LTOA

Vâlor

Larce lnicial 6.00

1 5.90

Ldê O@1 Rem OGs Elocoadê6i\oc/flfEsntrnáoqqaddo, dl€Írtrqê§€Íqçadoe.

Ccree d\Ersa Pd t75g#) coÍa,adE§-i\§:*ri§co rlipq+ktietlêt; 4,7ôx4,76 cm - pct c./ 4m fls.

Lote: ffi1 lt€rf,i @6 tslocÕrc(áoleínbrdoS$6.r50§Í6têíí&6-7,mFls

ForHedoÍ 98@G10

Rodada

Larce lnicial

1

Ftrnêcedor 98m08l0

Rodada

Larce lnicial

1

Rodda
Larce lnicial

1

Fôrnêcêdtr 98m162
R@da

Larce lnicial

1

2

Forn€cedoí

Rod&
Lme lnicial

1

M*lÉiltlüdelo

adelbras

MãrsdModelo

adêtbr6

Marçàitl6delo

REDBOR

CROCEÍTA E SCHRAIBER LTDA

Valú

820

8.10

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vdry

9.20

9,10

L{iê 000í }têmr tcl.? Sqrr-*}}a brârcê âscolr,.BEcia esuâÊ, T,ayráifo.4,2 xâE::1a& 20,7 gí

cxcoM 20'uN.

Ftrmedor 98m16n
Rodada

Larce lnicial

1

Forncedoí m0810
Ro(bda

Lame lnicial

Lote. 0OO1 ltsrr mg Çtrtolir€brarca

Formedor 98000810

COMERCIAL MS LICÍTA LTDA - ME

Valor

864

859

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vals
8.60

CROCETÍA E SCHRAIBER LTDA

Valú
0.52

050

CROCETTA E SCHRAIBER LTOA

Valtr

d001 .üürx S0ê9 FiÍaãilFsirÉdÊ,pdípÍqrrl€Ís$É6ÍssrBUfit4$6qÉi

leonoía

1+6
wp

:ülsaalldi:ddoi

ÍIGHT ÍAPE

Declinou

q , I 600'o0

Vscedor

,' 
'.!1'Vacedor

9800610

COMERCüAL MS LICITA ITDA, ME

Valú

4.09

4.O7

4.05

CROCEÍTA E SCHRAIBER LTDA

Valtr
4.10

4,08

4.m

LoÍc 00qí. ft emi fl §; iff cÍffi l$g.s::ry Íffiff * â f :;gif#lyt. **,
,..-.::dtêdêfâ1clãIJil5Bnx5otfl: ::::' ,:. :.-- ...-.

[4{§ái!4(!Íelo:
':=::::aaaa.:'=: ..

'::.::::aritll=t :
adelbrê

e!$.-{§i ::rir ,r:i9qs
:: . :|l !-
VoncâdoÍFsHedor 98m810

Rodada

l-árce lnicial 6,X
1 610

Lote OOO1 lt€Ín m41 Fitaparasdarentop{astican&idíilrÍ}epditropl€nobitrdâdo.

7Oí00, pr6a e fllrda €6pes$wa 0,0â

Mn..I:.-

adelbí§

20.00

Formedd 98000810

Ro&da
CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vâ|tr
Vmcsdor

Emitido @r: Allan Diego Morm Vâroto, na €rsáo: 5514 p
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 3612016

Oqeto Aqursrçár de r€tsiais de e)pediente

Larce lnicial 7.@

1 7.50

Lotê m0í hffi m42 Épispdon'@-sê(ado,gísúieljràÍêsister[e

Oâ!m:9Írrt 721íú-.í

Fonêcedor 98m0810

Rodâda

Lamê lnicial

I

Ftrrcedoí 98001677

Rod*

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valü

42,@

41.80

COMERCIAL MS LICÍIA LTDA - ME

VáÚ

Larce lnicial 4'1,81

Ldei CW'l [ffi: &43 @botifls-dcridocornstirrpaioÍtrúil

MerôárMGdêlüi

rtrtêípriil

BIC

+,

mp

&Mi{b.b

Ol,râr{iárÊ

&.ÍaÍ*id6&.

8tsÉidâdÊ:

Ouar{irbÉ

Oudú&Je

erslidák

{0.m

VacodoÍ

Oêclinou

Vmcêdor

oqm
Vmcedor

r00,!0

Venedor

Dêclinou

= Iêm
Vficêdor

;; ,7-,0.0-n00

Vfic€dor

Dêdinou

,t,,;&s
Vtredor

D6linou

{,m

.Ê ô-S-.$@n r l: .: L rl: ::- , , .. ,,; ,, ;l,=
FtrmedoÍ g8mm1o CROCETTAESCHRAIBERLToA

Rodada

Larce lnicial

1

Forn€edor 9Bm@10

Rodada

Fqmedoí 9Bm0B10

Ro(Ha

Lare lnicial

1

FqEêdor 98m0810

Rodada

Lme lnicial

1

2

Forffiêds 9800í6z/

Rodada

Ms.firÍflo;
mp

\A'ALEU

Mât§aíModÊlo

dm

Mtrq9ildo
frana

Mâq€llu-odeto:

dm

MiâÍúãilt ôô10

bêlls

Valor

72,ú
71W

Le*e:a ml ftsn: @44 P+êl6rtsdst6rpú4§gIxr0crn-\ai&
CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valor

Lme lnicial 52.00

1 51.90

Lo(ê: Oú1 ltsn 0045 PBtacatálogopreto- cficiocísoeftêlopG

CROCETÍA E SCHRAIBER LTDA

Valoí

14.fi
14,39

14.36

14.U

COMERCIAT MS LICITA LÍDA . ME

Vãld

Larce lnicial 14,80

't 14.4

2 14.37

3 '14,35

Lde CE01 llm @d6 P6la RêgistÍadüaAA Lombo LãgocíEiotr#28,5 x7,5x34,5.

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vâjtr

8,20

8.10

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Valtr

190

1.88

COMERCIALMS LICITA LTDA. ME

Valtr

1.93

1,89

l.t* nern ' i$ÉÉtuticotÍ éccrrr* gpq,ru$.aaqry"§
Fsffiedor 98m10
Roedâ

Larce lnicial

1

FtrEedor 9800162

Rodâdâ

Lmê lnicial

ForEcedor 98m0810

Rodadâ

Larce lniciâl

1

Fornec€do( 98@167

Rodada

Lme lnicial

1

1 1.44

tde m1 tm m48 Urtsdeo€dorde&doe-&{co

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vdd
1.45

1,43

COMERCIAL MS LICIIA LTDA. ME

Valor

149

r.3
Müm Vaoto, re ssão: 5514 p



Município de Cândido de Abreu - 2016
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 3612016

Objeto: Aquisição de rEttriâis de oçediente

CROCETTA E SCHRAIBER L

CECILIA CROCETTA SCHRÁIBER

Emitido por: Allân Diego Msm Varoto. m ssá): 5514 p
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PnprnrruRA po MuNlcÍpro nB CÂNDrDo DE
Esrano »o PanauÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr

PnocunaooRrl GBur,

9E r
/2\' -4 
'*-,'

,5
od

Parecer na
Protocolo ns
Interessadas:

Assunto:

O92|2OL6-PG, de 21 de junho de 2O16.
0528, de29lO412016.
Secretaria Municipal de Esportes e Turismo, Secretaria Municipal
de Educação e Cultura.
Pregão Presencial - Registro de preço visando futura e eventual
aquisição de materiais de expediente.

Retorna a esta Frocuradoria o,referenciado supra, agora já concluído,
para fins de análise quanto a possibilidade de sua homologa!ão pelo Senhor
Prefeito Municipal. Ressaltamos o caráter meramente opinativo dos pareceres
jurídicos, conforme ensina o colendo Tribunal de Contas da União em seu acórdão
AC-0723-20/05-P e do qual tiramos o seguinte excerto:

15.A1ém disso, vale salientar que o parecer é opinativo e não
vincula o administrador. Este tem o comando da empresa e. assume a responsabilidade de sua gestão. Se entendesse de
forma diversa, estar-se-ia consideraãdo que o parecer jurídico
é um alvará para o cometimento de ilícitos, o que constitui um
absurdo.

O próprio TCU admite que não há vinculação entre a opinião do
parecerista e a decisão do ordenador de despesas, responsávet pelo contrato e
respectivas contas, já que a Corte de Contas permite que o gestor possa se
contrapor ao parecer jurídico, como firmou no acórdão no 128/2OOg, da 2a Câmara
daquele Tribunal.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato
administrativo, sendo, quando muitq ato de administração consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos
atos de administração ativa. (MELLO, 200L, p.377).

1
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No STF é pacífica a orientação no sentido de que o parecer
meramente consultivo não gera responsabilização do seu autor. Cito o seguinte
precedente, o MS 24.073, Rel.Min. Carlos Velloso, Pleno, DJ 3I1t012003, assim
ementado:

EMENTA: CONSTTTUCIONAL. ADMINISTMTVO.
TRIBUNAL DE CONTAS.TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO. PROCURADOR: PARECER. C.F., art,74
pará7. únicq aft. 77, II, aft. 133. Lei no 8.906, de 1994,
aft, 2o, § 3o, art. 7o,aft. 32, art. 34, IX. L - Advogado de
empresa estatal que, chamado a opinar,oferece parecer
sugerÍndo contratação dheta, sem licitaçãq mediante
interpretação da lei das licitações. Preten§o do
Tribunal de Contas da llnião em rcsponsabilizar o
advogado solidariamente om o administrador
gue decidiu peta ontratação direta:
impossibilidade, dado que o panacer não é ato
administrativo, *ndo, quando muito, ato de
administração consultiva, que visa a informary
etucidar, iugerir prcviaénciis 

"iinittotivas a
senem estabelecidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Bandeira de Mellq "Curco de
Direito Administrativo'i Malheiros Ed., 13a ed,, p. 377.
fi. - O advogado somente será civilmente responsável
pelos danos causados a seus clÍentes ou a terceiros se
decorrentes de erro grave inescusável, ou de ato ou
omissão praticado com culpa, em sentido largo: Cód.
Ciuil, art. 159; Lei 8.906/94, aft. 32. IIL - Mandado de
Segurança deferido. " (destaq ues nossos)

Fosse vinculante o parecer jurídico que analisa as minutas de editais e
contratos, não seria possível ao órgão consulente divergir das recomendações nete
firmadas, conforme sedimentou o STF, em acórdão relatado pelo Ilustre Ministro
Joaquim Barbosa:

" quando a lei estabelece a obrigação de decidir à luz de
parecer vinculantg essa manifestação de teor jurídica
deixa de ser meramente opinativa e o administrador
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, entãq não decidil'.l

2

s

tü,à
**r,".4tr Z 1
:__:--

' srF. MS 24.631-6



PnnpuruRA Do MuNrcÍpxo DE CÂNnmo DE
EsrADo no P.Lnl.NÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-'1222 - www.candidodeabreu.pr
,n
O)T"',"_/

,\art I "o./.
Pnocunaoonra GsnaI,

Isso posto, passamos a analisar a documentação que compõe o

aludido processo.

Trata-se de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que leva o
número 36120t6, destinado ao Registro de preço visando futura e eventual
aquisição de materiais de expediente.

O procedimento atendeu solicitação da Secretaria Municipal de
Esportes e Turismo e Secretaria Municipal de Educação, conforme memorandos
acostados ao processo e que justíficam a sua realização. As minutas do edital foram
analisadas por esta Assessoria Jurídica, que a propósito emitiu o Parecer ns

07812016-PG, do dia 08 de junho de 2016.

Analisados os documentos, verifica-se que o procedimento obseruou
as fases interna, ou pr:eparatória - justificativa da possibilidade das aquisições
pretendidas, solicitação formal, previsão de recursos orçamentários, minutas do
edital e da ata de registro de preço, seguido de seu exame jurídico.

A fase externa - divulgação do Edital através de avisos publicados no
Diário Oficial do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna - recebimento
dos envelopes com propostas e documentação, abeftura dos envelopes com
proposta e sua análise segundo critérios dispostos indicados no edital foi
obseruada.

Conforme extrai-se da ata de julgamento de propostas e análise de
documentos, no dia 21 de junho de 2016, às 09h00min, iniciada a sessão, foram
protocolados os envelopes no01 e no02 das licitantes presentes e, na sequência,
procedeu-se ao credenciamento das participantes.

Ato contínuo, foram abertos os envelopes noO1 das empresas
proponentes e, quando da análise, documental nenhuma irregularidade foi
encontrada. Na sequência, passou-se a disputa de preços mediante lances,
chegando-se ao resultado constante no relatório de lances dos fornecedores e

classificação por fornecedor, anexos à ata.
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Após, vez que nenhuma das participantes
interpor recursos, o pregoeiro adjudicou os objetos
conforme classificação por fornecedor:

manifestaram intenção de
às empresas vencedoras,

EMPRESA(S) CNPJ VALOR R$
COMERCIAL MS LICITA

LTDA - ME

12.s01.6771000L-92 R$26.288,55

CROCETTA E SCHMIBER
LTDA

07.287.798/0001-43 R$8.898,06

TOTAL R$35.186,61

Assim, entende-se que tais resultados poderão ser homologados.

:
E O parecer, s.m.J.

Cândido de Abreu, 21 de junho de 2016.

Aovoenoa - OAB/PR Ns 73149
AssEssoRA:unÍorcl
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TERMO DE HOMOLOGAÇAO

Objeto: Registro de preços para futura e

eventual aquisição de materiais de expediente,

em atendimento as Secretarias Municipais de

Educação e Gultura e Esportes e Turismo.

Licitação, Modalidade: PREGÃo pnesENclAl No 036/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento
licitatorio em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposiçÕes pertinentes
da Lei no 10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico no 09212016-PG de
2110612016, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es) :

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 12.501.67710001-92, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 26.288,55
(vinte e seis mil duzentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ no 07.287.798/0001-43, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 8.898,06 (oito
mil oitocentos e noventa e oito reis e seis centavos).

Cândido de Abreu/PR, 23 de junho de 2016.

!S JUNIOR
icipal
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Homolooacões

TERMo DE HoMoLoGAçÃo
Objêto: Registro de preços para futura e eventual aquisiçâo de
materiais de expediente, em atendimento as Secretarias
Ivlunicipais de Educação e Cultura e Esportes e Turismo.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL N. 036/2016

Cumpr das as Íornral dades legais e consrderando a adjudicação do
procedimento lcitatório em epigrafe pelo Pregoeiro Homologo, na
formâ das disposiçoes pert nentes da Le n" 1 0.520,2002. e com
respaldo do parecer jurídico n" 092/201 6-PG de 21 06/201 6, o oblelo
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencêdo(es):
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME. inscr ta lo CNPJ nn

12.501.67710001-92 íor vencedora nos itens oescritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 26.288,55 (vinte e seis mil
duzentos ê oitenta e oito reais ê cinquenta e cinco centavos).
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA, nscr ta no CNPJ no
07.287 .79üAAU-43 foi vencedora nos itens (téscr tos na ata,
perfazendo um valor global dê R$ 8.898,06 (oito mil oitocentos e
noventa e oito Íeis e seis centavos).
Cândido dê Abreu/PR. 23 dê junho de 20'l 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisiçôes de
mobiliários em geral para as Unidades Básicas de Saúde, em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.

Licitaçào, Modalidadê: PREGÃo pRESENCTAL N" 035/2016

Cumpr das as formal dar:es lega s e consiclerando a adjudicação do
procedimento lcitatório em epígrâfe pelo Pregoeiro Homologo, na
forma das disposiÇões pert nentes da Lei no 10.520'2002. e conr
respa do do parecer jurídico n' 093/2016-PG de 21 06/2016, o obteto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
ANDERSON FERREIRA DE JESUS ARMARINHOS - ME, írscrira ro
CNPJ n" 1 2.370.a48l0001 -86. íoi vencedora nos it-.ns descr tos na ata.
perÍazendo um valor global de R$ 500,00 (quinhentos reais).
C K YOKOTA MOVEIS, inscrita no CNPJ n' 04.340.669/0001-83 foi
vencedora nos tens descritos na ata, perfazendo um valor global de
R$ 11.180,00 (onze mil cento e oitenta reais).
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME. inscrita no CNPJ nn

12.501.67710401-92. Íor vencedora nos tens descr tos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 'l 7.1 58,33 (dêzessete mil cento e
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos).
DIMAQ _ MOVEIS PARA ESCRITORIOS E INSTALACOES
COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ n'02.41í.982/0001-30 Íoi
vencedora nos tens descntos na ata, perfazendo um valor global de
R$ 1.984,50 (mil novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta
centavos).
F P GARALUZ - ME, inscTrta no CNPJ [o 07.299.558/0001-69, foi
vencedora nos tens descr tos na ata, perfazendo um valor global de
R$ 3.330,00 (três mil trezêntos ê trinta reais).
GEFERSON JUNIOR WOGNEI - EPP, inscrita no CNPJ no
07.481.10710001-48 Íoi vencedora nos itens descfitos na ata.
perfazendo um valor global de R$ 600,00 (sêiscentos rêais).
METALURGICA PRISMA LTDA, inscrita no CNPJ no 09 077.347t0A01-
07 foi vencedora nos têns descritos na ata, perfazêndo um valor
global dê R$ I 1.095,00 (onze mil ê noventa e cinco reais).
PETERSON ROCHA DA SILVA - ME, nscrita no CNPJ no

15.804.135/0001-87. foi vencêdora nos itens descrtos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 5.804,90 (cinco mil oitocentos e
quatro reais ê noventa centavos),
SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA, nscrta no CNPJ no

75.997.858/0001-71 Íot vencedora nos itens descritos na ata,

Diário Oficíal Eletrônico do Município de Cândido de
AbÍeu/pR

José Maria Reis Junior
Prefeito Munícipal

Samuel Martins Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro
CEP: 84.470-000

Fonei 43-34-76-1,222

S i te : p1u'w.6 nrli dgd§&_rc!.pfftç-v_. fu

LICITACOES

Avisos

ATA DE LICITA_ÇÃO DESERTA - CONCORRE-NCrA N" 001/2016

Aos 16 (dezessêis) dias do mes de maio do ano de 2016 (dois mil e

dezesseis), às 14:00hs, reunru-se a Corrissão Perrnanente de

Lr. tacoes const tuida pela portaria n" 088/2015, numa das

clependênc as da Preleitura Mun cipal de Cânclido de Abreu/PR, slta

a Avenrcla Paraná, 01, centro, composta pelos serv dores, Allan Diego

Moreno Varoto. Alan Manoel Mi anda da S lva e Cleberson Leandro

Kozel, prcsidlda pclo prinreiro e secretariada pelo segundo com a

ncumbencia de proceder corr a Concorrêrrcla Públlca n' 001/2016,

clestinada à Outorga de permissão em caráter precário, pelo prazo

de 10 (dez) anos, para exploração do serviço de transporte de

passageiros em veiculo de categoria automóvel (taxi), com ponto

na Praça Jose Malucelli França. Expirado o hor.rrio llrevianrente

rrarcado par.r abertura cla sessào e r:icio dos trabalhos ver flcou se

fl,ê 'êtL.r'-' r'e p55dJo.o,'l a e ê,t a \essào po to,t o

cons derada deserta. Dlante do resultado negativo da presente

concorrênci.r publ ca, a nÍornraçào será levada ao conhecintento clo

Senlror Preíe to Nz1!n cipal para as prov dencias cab veis. Nada nrars

havenclo a ser tratâdô, deu se por encerrada a sessao, da qual a

presente Ata foi lavrada e assinada por mim Allan Diego Moreno

Varcto, e pelos demais membros da Comissão Permanente de

Ltc tacôes.

ALLAN DIEGO MORENO VAROTO

Presidente

AtAN N,,1ANOEL N4IRANDA DA SILVA

Secretário

Ct FBERSON LEANDRO KOZIEt

Membro
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ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 65/20í6.
vrcÊNcrA : 27 t06t2016 à 31 t1zt2o1 6.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis (2710612016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE
ABREU, situada na Av. Paraná, no03, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ
MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1
SESP/PR e CPF/MF no.024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.520/2002, dos Decretos
n.o 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei
Complementar n.o 12312000 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO pngSeNClAL n"
36/20í6, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do
Estado em0710612016, visando o fornecimento previsto no item 1.1 do edital, constitui-se o
presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condições
descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias
Municipais de Educação e Cultura e EspoÉes e Turismo, de acordo com as quantidades
e respectivos valores descritos no relatório do sistema EQUIPLANO, anexo a esta.
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 26.288,55 (vinte e seis mil duzentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA vIGÊNcIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCEIRA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAçÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposiçÕes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:

{

Emoresa: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
CNPJ: 12.501.67710001-
92

Telefone/Fax: (43) 3477-
1933

e-mail:
comercialmslicita@qmai!.com

Endereco: AVENIDA SAO JOAO. No í45. CENTRO - SAO JOÃO DO lVAl-PR
Gontato: CLEBER SILVERIO SIMAO - CPF: 045.í77.6í9-40
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06.002 Divisão de Educação e Cultura
1 2.364.0601.02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Esportes e Turismo
27 .812.1201.02082 Manutenção Departamento de Esportes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
1 2.365.060 1.02029 Manutenção Centros de Educação lnfantil
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 - 102 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
13.392.0601 .02031 Atividades Divisão de Cultura
1320 - 000 - 3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.366.0601.02030 Educação de Jovens e Adultos
1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02027 Salário Educação
1170 - 107 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
0930 - 119 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12.122.0601.02018 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito)
horas após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA - DAS RESPONSABTLTDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

de
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CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de í 0% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas
alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA - RESctSÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGTSLAÇÃo ApLtcÁvel
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que
regulamenta as licitaçÕes e contrataçôes promovidas pela Administração Pública, bem como
demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.36/2016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serâo incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos
aditivos quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCIMA . DoS cASoS oMtSSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Do CoNHEcIMENTo DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condiçôes nele relatadas.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtspostçÕes ceRrus
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de m27 de junho de 2016.

CONTRATANTE:
ABR
Municipal

CONTRATADO:
A LTDA . ME

- Socio Proprietário

TESTEMUNH

1.

2.

MUNICIPIO DE



Município de Cândido de Abreu - 2016
Classificaçã o por Fornecedor

Pregão 36120í6

Itm Prcduto/Swlço UN, Qurntldrdo Slatus M.rca Proçounltárlo PrcçoTotal Sêl

;rLotáo!.i, .liir ,air' ., ': .: ":,,' ::,

m1 13613 Apontaddsirpess/d€pósitoUrid.

@ 13616 Cd€ÍnocdigÍalia Urid. 4tlfis. - br6hJfâ

Unidâde cm4811s.

003 136'17 Cadüno d€ssho Unid. 48 is - bíehra

004 13618 CâdêírElinguagmUrid. 48ís. - bochúa

011'13630 CdâbÍam- cxd12úid. 40gr n&tóica

- laÉ\d

012 '13ô31 Cdabíamrótüoazd Utro

0'13'13ô32 Cda de bsst& boa qudidad€ CxcJ 12 urid

015 13ô3ô E.V.Acü6Eriadas Urid.60rá0m

016'13ô49 GizdeceÍa-9izàoCxd12md

0'17 13À? LáÉÍs d€ cor c/12 uid - lmgo, coín ÍÍgífio

018 13654 M6sa modêlar Cx 12 Lnd

@1'13662 Pap€l sullitsA4Cxc,/5@ns

@3 13666 Pastac/ elásticopap€láo Urid235@5cm

@4'13666 PastacoÍngrarpopapde Urid 235@5cm

ú27 13@ Pircd attricoponta chífradacoí€s \áridâs

Urid

coín alta coÍrcêntração,cm cqs ü\6s € irlêrnas, fácil ô +ntâ, dia qtrdi&&

UN

UN

UN

LT

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

CX

@,00 Classifica&

1.m0,00 Classifica&

1m,@ Classificádo

15,m Classilicã&

2,@ Classilicado

'1.150,@ ClassiÍcado

1@,m Clâssilicâdo

4@,m Classilicado

20,00 Classificado

@,@ Classificado

/Í50,@ Classificado

m,@ ClassiÍcado

330,@ Classific€do

MASTEPRINT

FORONI

FORONI

JANOAIA

PlRATININGA

PIRATININGA

BRW

EVARI

MARIPEL

BRW

ACRILEX

RINO

COLLORPRÉSS

COI.IORPRESS

BRW

1,04

2,55

2,14

1,95

'10,95

17,45

30,s

1,87

2,53

9,83

3,87

164,@

í,05

1,49

3,35

3,97

17,15

8,5S

4,6

642,@ *

1 950,m *

1 095,m *

x175 t
61,80 r

2.150,50 *

2$,m *

3.932,00 *

77,4 *

9.876,@ *

742,fi *

298,m *

1.105,50 *

n1.@ *

5'16,10 *

68.60 *

85,90 *

1012fi,

gn

GO

13673 TesqÍinha s/ poria - boâ qudidado UÍÍd

'13674 Tirna guacho - srBlho, sda, aísdo, hl|
co, aü. Í6a, laãia,pÍdo, Ísrqn pdê 25O gr

13676 Pircd d quadÍo brãEo êstojo d 4 cãEtas k

it c/4 mt6 d€ 4 cqes

17552 Borraha trma scdJ, mia e sLE\ê. TaÍn$

ho4,2 x2,9 1cm, 20,7 grCX COM 20 UN.

17554 Fita âdosiE ds pdipíoplêno trarspaífite U

N 4&@Ín

UN

UN

3OO.M CIâSSiiCsdO MASTERPRINT

130.m Clssif cado MARIPEL

4,m Classifcâdo BRW

1q00 Clõsifi€ó REDBOR

250.@ Classifcãdo TTGHT TAPE

VALOR TOTAL: Â.28a.ú

_/l'., i/M,
L--

Eritido por: Allan Di€go MoísD Vãdo, na !ssáo: 5614 p 271c6m1615:14:'lO
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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 66/20í6.
ucÊNctA: 2z to6t2o16 à 91 t12tzo16.

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de junho de dois mil e dezesseis (27106/2016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE
ABREU, situada na Av. Paraná, no03, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ
MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.711.342-1
SESP/PR e CPF/MF n0.024.056.029-97, nostermos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos
n.o 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei
Complementar n.o 12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis em face da classificaçáo da proposta apresentada no PREGÃO pReSeNCIAL n"
36/2016, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do
Estado em 0710612016, visando o fornecimento previsto no item 1.1 do edital, constitui-se o
presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às condiçôes
descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais de expediente, em atendimento as Secretarias
Municipais de Educação e Cultura e EspoÉes e Turismo, de acordo com as quantidades
e respectivos valores descritos no relatório do sistema EQUIPLANO, anexo a esta.
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 8.898,06 (oito mil oitocentos e
noventa e oito reais e seis centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCE|RA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRsos E DA DoTAçÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposiçâo contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificaçâo funcional programática:

Empresa: CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
CNPJ : 07 .287.798/0001 43 Telefone/Fax: (43) 3472-

5í 19
e-mail:
c i cacrocetta(ô hotmai I.com

Endereco: AVENTDA PARANA. N'80. CENTRO - IVAIPORA-PR
Contato: CECILIA CROCETTA SCHRAIBER - GPF: 531.766.509-49

0'Y
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06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.364.0601 .02028 Atividades do Ensino Superior
1210 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
12.001 Departamento de Esportes e Turismo
27 .812.1201.02082 Manutenção Departamento de Esportes
3480 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.365.0601 .02029 Manutenção Centros de Educação lnfantil
1270 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura
12.361.0601.02024 Atividades do Ensino Fundamental Outros Recursos
0980 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02025 Atividades do Ensino Fundamental Fundef 40%
1030 -'102 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1100 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisâo de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educação
1120 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.02026 Atividades da Divisão de Educaçâo
1110 - 103 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educaçâo e Cultura
1 3.392.0601 .02031 Atividades Divisão de Cultura
1320 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.366.0601 .02030 Educação de Jovens e Adultos
1290 - 138 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361 .0601 .02027 Salário Educação
1170 - '107 - 3.3.90.30 00.00 MATERIAL DE CONSUMO
06.002 Divisão de Educação e Cultura
12.361.0601.01022 FNDE - Programa Dinheiro Direto na Escola
0930 - 119 - 3.3.90.30.00"00 MATERIAL DE CONSUMO
06.001 Departamento de Educação, Cultura
12J22.0601.0201 8 Atividades do Departamento de Educação
0830 - 104 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais fornecerão a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 48 (quarenta e oito)
horas após a solicitação.

CLÁUSULA QUTNTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.
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CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas
alteraçÕes subsequentes e demais legislaçôes pertinentes a matéria.

CLÁUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorizaçâo do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93"

cLÁusuLA orrAVA - LEGTSLAÇÃo ApLrcÁver
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que
regulamenta as licitações e contratações promovidas pela Administração Pública, bem como
demais legislaçÕes pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.36/2016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes
deste instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos
aditivos quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.

GLÁUSULA oÉcIua. DoS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condiçôes nele relatadas.

cLÁusuLA DECTMA SEGUNDA - DrSpOSrÇÔeS CenAtS
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente advirem
de prejuízos causados a terceiros, não cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

{
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA. FORO
As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sücessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e
quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândid em 27 de junho de 201 6.

DE ABREU
José Maria Reis Junior - Prefeito Municipal

CONTRATADO:
CROCETTA & SGHRAIBER LTDA

Cecília Crocetta Scraiber - Sócia Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.

tél
rl
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ClassiÍicação por Fornecedor

Pregão 36/2016

UN. Qumtidade Status Mar€ Pr€ço Unit&ioItm Produto/Sniço

Lote 001 - Lote 001

m5 13619 CãEta sfsogíái€ 1.0Ínm cristrl dianãÍe a

zul - Cxc/ 12 unid

ffi 13620 CmtasfsográÍlcapÍetaCxc/50mid

m7 í3624 Caeta retÍoprqetor 1.0 azul Unid

@ 13ô25 gareta retroprqêtd 1.0 píeta Unid

@9 1Sp6 CarEta retroprc{ettr 1.0 wmdha Unid

010 13628 CD-RürgemUnid

014 13633 Cola d E.V.A ad6irc instaÍrtâm ultra rápi

do Unid 209

019 13657 Papel cãtãoctrs siêdas Unid 5066cm

ún 13659 Papel crepoÍn ctres siadâs Unid 5066 cm

92. 13664 Papel sgê c/100 g/18G estrmpas e cses w
iadas Cxc./5Ofls 1809

925'13667 Psce\êoCxd'1009r

c lffi::ff"fff;::':*,,*
O33 15928 En€lopê23Í1cm

oll 17549 Alfirptecoitridorêdff(b- cxc/ 1m UN

035 17550 Blmo adesirc c/ Íolhas eín ftrmáo quadÍa(b,

m6 1755'1 8160cr-bolêmbíêtê85É55ogr cdtridos - 70

0 Fls

@ 17553 Catolinabranca

O40 17555 Fita crepê lãga - papel crepado adesi\o à ba

se de borr*hâ e r6i 6;alta adsêrEia. U N 50rn x scm.

U1 17556 Fita pra isol4slto plástica, mâterial Íilme

polipropilerú biorêtado,7Od0O, pÍsta e ffiela, spessura 0,6

A2 17557 Lápis píeton'02- sodaEdo, graíteultra

rsisttrúecâila cm 72 mid.

043 17558 Papel botim-coltridomstmpairÍtrÍil
Rolo 6o400rn

0A4 17559 Papel cmtet 6tampado 45cm10cm - wiados

045 17560 P6tacáálogopíeto- ofícioc/50á€lopes

046 17561 Pasta RêgistradoíaAfZ LmboLagocííciopre

.-. to285x75x345.

--47'17562 
SrcoplásticotrilsparerÍecm4turos dpas

ta- UN 32,6P3,6

048 17563 Unedêcêdú@dedos-atóxico

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

cx

PC

45o,m ClssiÍjcado wnp

300,00 Cl6siÍicado vnp

20,00 Clssificado off pâpêÍ

10,@ Classificado

6,m ClassiÍicado

40,m Clssificado

4O,0O Clssificado

20,00 Classificado

100,m Cl$siÍicado

72,@ Clssificado

40 m Clssiícado

20,00 Classiícado

4,00 Clâssificado

2m,00 ClassiÍlcado

20,@ Clssificado

24,@ ClssiÍicado

24,00 Classiflcado

600,00 ClssiÍicado

100,00 ClassiÍicâdo

20,00 Classificado

40,00 ClôsiÍicado

4,m Cltrsificado

6,00 ClassiÍlcado

100,00 Classiílcado

1ô,00 Classificado
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25,@ ClassiÍicado

lffia
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brw

brw
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kit
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scriÉ
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adelbí6
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mtsprint
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de

Í(ffia

dac

bells
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2,76

2,76

2,76

0,85

6,'16

0,s
0,84

16,90

2,4

2,@

17,',tí

0,30

5,90

8.'10

232,74 *

11040 *

'110,40 *

55,20 *

85,@ r

443,52 *

405,m *

252,@ *

$8,m *

99,20 *

zo,m *

@,60 *

60,m *

118,m *

194,40 *

d lembÍetes e rmados.Ctres dissas Papel (759/rn'z) cm adesiw acÍílico ÍeposicitrÉEl, 4,76 x4,76 cm - pct cJ 400fls.

cx

UN

UN

RL

cx

RL

RL

UN

UN

UN

UN

9,10 218,4 *

7,50 150,@ *

41,& 1.672,@ *

71,90 m7,@ *

0,50

6,10

51,90

14,y

8,10

3@,m *

610,@ r

3'11,40 *

1.44,m *

129,@ *

1,43 1.m1,m *

í.88 47.@ *

VALOR TOTAL: 8.8W,6

C,M
Emitido por: Allil Diego Morm VToto, m wrsár: 5514 p 2716m1615.14:2'l
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Pnererruna oo Mur.rrcípro oe CÂruoroo oe AeReu
Esraoo oo PnneuÁ

EXTRATO DE GONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 036/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 26.288,55

27-06-16 31-12-16
CONTRATANTE

CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
12 501 677t0001-92
Ata de registro de preços n" 065/2016
registro de preços para futuras e eventuais
aquisiçÕes de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Esportes e Turismo

PRererrunA Do MuNtcípro oe CÂruotoo oe Aeneu
Esrnoo oo PenaruÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 036/2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 8.898,06

27-06-16 31-12-16
CONTRATANTE

CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
07 287 798t0001-43
Ata de registro de preços n" 066/2016
registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Esportes e Turismo

Edifício da Prefeitura do Município Abreu, em 27 de junho de 2016

JOSE MARIA R JUNIOR
PREF ICIPAL



a H

ORGAO OFICIAT
DO MUNICÍPIO dC CÂNDIDO DE ABREU

Lei ns72o, de 07 /05/2012, publicada no Jornal rribuna do Norre em og/os/2olz, Edição 6.373, página 05

CoNTRATANT I MUNIcIPIo DE cÂNDIoo DE ABREU
E I GEFERSON JUNIORWOGNEI-EPP-
CoNTRATAOA | 07.481.107 tOOOl 48
NATUREZA I Ata do r€gistro de pregos n. 060/2016
OBJETO I registro de preços para Íuturas e eventuais

aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atendimento à
SecÍetarie

CONTRA DE CANDIDO DE
CONTRATADA I VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA - ME -

08.855.1 521000í-88
NATUREZA I Ata de regisko de preços n.064/2016
OBJETO I registro de pregos para futuras e eventuais

aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de

PREFErURA Do MuNlclpto DE CÂNotso oE ABRÉU
fsrADo fro PaRÀxÀ

EXTRATO ÜE
CONTRÀTO
- Paía fins de
publicaçáo -
PP 035/20í6

Vlgêncla Yator utoDat
R$

lnlclo Término 11.095,00

27-06-16 J t-tz-1b

GL,N I TIATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
METALURGICA PRISMA LTDA -
09.077.347t000't-07
Ata de registro de preços n' 061/2016
registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas do Saúde, em atendimento
à Secretaria Municioâl de Seúde

PnÉFErruRA oo MuNrclplo DE CÂNDloo DE ABREU
EsrÂDô oo PÀRÂ,,iÀ

EXt ftÀTo 0E
CONTRATO
- ?ara tins de
publicaçãa -
PP 0s6r20í6

Vigência vator ('toDat
R3

lnicio Térmlno 26.288,55

27-06-1 6 Jl-lz-lb

UUNIKAIANIE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIUIPIO IJE, UANDIDO OE ABREU
COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME -
12.501 .677 t0001-92
Ata de registro de preços n'065/2016
registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais do expediente, em
atendimento as Secretarias Municipais de
Educação e Cultura e Esportes e Turismo

PRÊFETTURA DO MUNICIPO OÉ CÂNDIDO DE AâREU
ESTADo oo PÂRANÁ

EXTRATO DE
CONTRATO

Vigência Yaror ('roDat
RI

- Para rins de pub$csçáo

PP 035/2016

lnÍclo Térmlno 5.804,90

2746-16 31-12-1 6

GONIRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIÇIPIO DE ÇANDIDO DE ABREU
PETERSON ROCHA DA SILVA - ME -
1 5.804.1 35/0001 -87
Ata de registro de pregos n' 06212016
registro ds preços para Íuturas e êventuais
aquisiçôes de mobiliários em geral para as
Unidades Básicas de Saúde, em
atendimento à Secreteria Municipal de
Saúde.

TREFEITURA DO MUN'CIPIO DE CÀNO'DO OÉ AÉRÉU
EsrADô Do PAR,ÀNÁ

EXTRATO DE
CONTRATO
- Para flns de publlcaçáo

PP tF6/20í6

Vigência Valor Global
Pt

lnÍcio Térmlno 8.898,06

2746-16 31-12-16

U(,NIT<AIANI
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE ÇANDIDO DE ABREU
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA -
07.287.798t000143
Ata de registro de preços n' 066/2016
rogistro de pregos para futuras e eventuais
aquisições de materiais de expediente, em
atendimenlo as Secretarias Municipais de
Educacão e Cultura ê Esoortês e Trrrismô

PREFETÍuRA Do MuNlclplo oE CÂNDtDo oe Agneú
EsrÁso Do PafiÀNÀ

EXTRATO DE
CONTRATÔ
-.?ara íifis tle publit;aç."ia

PP 035/2016

Vigência valor Global
R$

lnicio Término 10.575.00

27-06-1 6 31-12-16

Ut,N I I(A I AN I

E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIUIPIO I]E ÇANDIDO DE ABREU
SOL EQUIPAMENTOS DE ESCRITORIO LTDA
- 75.997.8s8/0001-71
Ata de registro de pregos n' 063/2016
registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de mobiliários em goral para as
Unidades Básicas de Saúde, em atêndimento à
Secretaria Municioal de Saúde.

PREFEfIURA oo MuNtclplo DE CÂNotDo oE A§REU
ÊsrADo oo PÁ,RÀNA

EXTRATO DE
CONTRATO

Vlgência valor Global
R$

- l'üfa lin§ de

PP 035/20í6

lnlcio Término 2.890,00

27-06-í 6 31-12-1 6

r..F.r N' 1.066. D§ 27 r,E JUNHO DE 20.16

Autoriza o Executivo Municipal a conceder subvenção social em favor
da Ássoc/AÇÀo DA ,ASA FAM1LIAR RURAL DÉ CANDTDO DE
ABREU, como especifica, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou o eu, pr€feito
Municipal, sanciono a seguinte

tE!i
Art. 'le. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a transferir
recursos financeiros a título de contribuição, subvenÉo social e auxílio,
em favor da Associaçáo da Case Familiar Rural de Cândido de Abreu,
pessoajurídica inscritâ no CNPJ/MF sob nP.01.989.418/0001-36, com
sede e foro nesta cidade, sem fins lucrativos, como contribuição do
Município para o desenvolvimento de suas atividades.

Parágrafo único. A subvenção destina-se a atender despesas de
manutenção e investimentos da beneÍiciária, nos termos de plano de
Aplicação corÍespondenle.

Art. 2e. O valor da subvenção será de R$ 1 7.SO0,OO (dezessete mil e
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