
MUNIGIPIO DE GANDIDO DE ABREU

-

PROCESSO LIGITATORIO

Q4Y tgDtG

Estado do Paraná

Número Dâtâ

Çla tG CG /C} tlO

AbeÍtura

Data Horário

f5 ro: / /\G OqoC h

\

Modalidade
Convite

Tomada de Pregos

Conconência

Dispensa

(s i,lr-t o Pregão Presencia!

Pregão Eletrônico

lnexigibilidade

Credênciamento

Leilão



cúl \S+/lt t
&rÍx'w'n-s t: lndl

I



PnprnrruRA no MuNrcÍpro »x CÂNDrrlo uu Annnu
E§TADO»OPmaxÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470.000

SocRnr,rRr.r MuNIcrpAL DE AtmlNtsrnaçÃo

'â
,

\ia

à,
%/

I

Memqne 053/2016 Cândido de Abreu-Pr em 0í de Julho

Ao Sr.
JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

Senhor Prefeito

Solicitamos abertura de licitação para equipamentos de
informática, sendo: Computador para realização dos trabalhos diários.
Thoner's, mouse, impressora e outros itens no uso da informática. Justifico,
que tal pedido não foi incluso no pregão 3412016, devido a falta de dotação e

agora estamos solicitando novamente, pois temos dotação orçamentária.
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ITEM QUANT. PRODUTO

01" 02 Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente e Verso, Sistema de i
lmpressão: Monocromática. Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensaldelj
trabalho: Até 5000 páginas. Capacidade da bandeja 150 Folhas. Tipo do \
Papel para lmpressáo Papel (laser, normal, fotográfico, não tratado,
velino), envelopes, etiquetas, cartões, transparências e cartÕes postais.
Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas), CE285A.
Sistema Operacional: Microsoft@ Windows@ 7 (32 bilsl64 bits), Windows
Vista@ (32 bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits), Windows@ Server
2008 (32 bits/64 bits), Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X
v 10.4, v 10.5, v 10.6.256 MB de RAM, 150 MB de espaço disponÍvet no
disco rígido, unidade de CD-ROM, porta USB. Voltagem 110V,Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19,6x 34,9x 23,8 cm. Dimensoes
aproximadas da embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x 34,9x 41 cm.

o2 01 Multifuncional Laser. ConexÕes Porta USB 2.0 de alta velocidade.
Características lmpressora Até 18 ppm / Até 600 x 600 dpi (1200 dpi
efetiva); FastRes 600; FastRes 1200. Características Copiadora. Ate 99
copias; Redução/Ampliaçáo de 30 a 400%, Contraste (mais claro/escuro);
Resolução (qualidade da copia). CaracterÍsticas Digitalizadora
Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem
Suprimentos Cartucho de impressáo preto HP LaserJet CE285A. Ciclo
mensal de trabalho Até 8.000 páginas - O ciclo de servlço e definido como
o número máximo de páginas por mês de saída com imagens Tipo do
Papel Papel (comum, laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão
e cartões-postais. Sistema Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows
Vista@, Windows@ XP, Windows@ Server 2003, Windows@ Server 2008:
Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM 700 MB de espaço livre em disco
rÍgido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit, lnternet Explorer 5 5 ou
superior, porta USB ou Ethernet. Voltagem 1'10V. DimensÕes aproximadas
do produto (cm) - AxLxP 25x41,5x26,5cm. Garantia do Fornecedor i2
meses. Modelo LaserJet Pro M1132. Referência do Modelo M1132.

03 05 Microcomputador com processador lntel Core i5; 08 GB de memoria; HD
de 500 GB, Windows original, placa de vídeo integrada, cartão de
memoria, entrada USB. Monitor LCD 18.5", teclado em Português, mouse
óptico, caixas de som, Garantia de 01 ano.

o4 02 Mouse optico com saída PS/2

05 02 Mouse optico com saída USB

06 50 Thoner HP 2612 A compatível, não re-manufaturado

07 200 Thoner HP 283 A compatível, não re-manufaturado

08 300 Thoner HP 285 A compatível, não re-manufaturado
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Av. Paraná, 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR fone 433476-1421

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCN SOCIAL

Memo 53/2016 no Cândido de Abreu, 29 de iunho

Exmo. Sr.

Secretária Municipal de Licitação e contrato

pelo presente, venho através deste solicitar a realtzação de Processo

Licitatorio objetivando a aquisição de equipamentos e suprimentos de

informática.

lnformamos que tais aquisições são necessárias para atender as

equipes da assistência social no desenvolvimento das atividades inerentes ao

SUAS - Sistema Unico da Assistência Social, Programa Família Paranaense,

piso paranaense de Assistência Social, Cadastro do Programa Bolsa Família,

Casa Lar e Casa da Criança e do adolescente'

Solicitamos com urgência, pois há recursos financeiros em conta

corrente os quais necessitam serem utilizados ainda no mês de julho de 2016.

lnformamos as fontes de recursos para aquisição : 896 lncentivo Família

Paranaense; 891 Piso Paranaense de Assistência social; 936 IGD SUAS e 940

IGD Bolsa Família.

Ê

SECRETARIA MUNICIPAL ASS NCIA SOCIAL
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ITEM PRODUTO QUANT. Valor
Médio

VLR Medio
TOTAL

1 Aparelho DVD player com
entrada USB frontal

2 287,12 574,24

2 Filtro de linha 10 38.33 383,30
3 Geladeira/refrigerad y 01

porta capacidad e )zhl 239
litAs Potegisá 90 w,
prate)q[r@ na porta,

recip ielás pa-iaguAqa de
gel gl I u m i nação intern-ã,

/gaveta, controle de
4emperatu ra, conqelador

01 1497,32 1.497,32

6 I mpressora multifuncional
color laserjet M 477 Laser

color imprime frente e
verso, sistema de

impressão colorido,
conecção USB, com
Wireless impressão

duplesão automática,
alimentador automática de

documento

1 5862,30 5.862,30

7 Microcomputador com
processador lntel core i5; 08

Gb de memória, entrada
USB, monitor LCD 18,5',
teclado em português,

mouse óptico, caixas de
som. oarantia de 01 ano

02 3109,50 6.219,00

8 No break 1000V4 de
Potência, Bivolt, 04

entradas para tomada

03 691,33 2.073,99

I Toner HP 1410
multifuncional-color tinta

cartucho 22

05 68,10 340,50

TOTAL í í.554.00 16.950.65
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RS unlt. I Valor RS
Item Quant Un. DescriÇão

Vfrcro.otnprtador com processador lntel Core i5;

08 GB de memória, HD de 500 GB, Windows

original, placa de vídeo integrada, cartão de

memória, entr"'da USB. Monitor LCD L8'5", teclado

em Português, mouse óptico, caixas de som,

G2rântiâ de 01 ano.

4.599,00 r14.975,00rlzs Und

2 Und30

N" Br".k 1OOO VA de Potência, Bivolt,04 Entradas 
I

para tomada. I 750'00 22.s00,00

i

03 
I 

,"0

I

I

l

I

I

I

Tipo de impressora :Laser, lmprime F!'ente

e Verso, Sistema de lmPressão:

Monocromática
Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal

de trabalho: Até 5000 Páginas

Capacídade da bandeja 150 Folhas

Tipo do Papel para lmpressão Papel (laser,

normal, fotográfico, irão tratado, velino),

envelopes, etiquetas, cartões,

transparências e cartões Postais

Suprimentos Cartucllo preto HP LaserJet

(-1.600 páginas), CE285A

Sistema OPeracional: Microsofto

Windows@ 7 82 bits/6a bits), Windows

Vistao (32 bits/64 cits), windowsÔ XP (32

bits/6a bits), windows@ Server 2008 (32

biÍs/6a bits), Windowso Server 2003 (32

bits/64 bits), Mac OS X v 10.4, v 10 5, v

10.6.

Requisitos do Sistema PC: MicrosoftÔ

windows@ 7 (32 bitsl64 bits): 1 GB de

RAM, Windows \/ista@ (32 bits/6a bits),

Windows@ XP, Windows@ Server 2008 (32

bits/64 bits), Windowso Server 2003: 512

MB de RAM, todos os sist': 350 MB de

espaço livre nr> disco, unid. de CD-ROM,

porta USB; Mac: Mac OS X v 10.4, 10'5,

10.6, 256 MB de RAfú, 150 MB de esPaço

disponível no disco rígido, unidade de CD-

ROM, porta USB

1.499,00 4.497,00
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LICICHMP-l Voltagem 110V,Dimensões aproximadas

do produto (cm) - AxLxP 19,6x 34,9x 23,8

cm

Dimensões aproximadas da embalagem do

produto (cm) - AxLxP 22,8x34,9x 41 cm

Garantia do Fornecedor 12 meses

Modelo CE651A

Referência do Modelo CE651A

Und05

10 Und

Tipo de Multifuncional Laser

Conexões Porta USB 2.0 de alta velocidade

Características lmpressora Ate L8 ppm / Até 600

x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes

L200
Características Copiadora Até 99 cópias;

Redução/Ampliaçào de 30 a 400%; Contraste

(mais claro/escuro); Resolução (qualidade da

cópia)

Características Digitalizadora Digitalização

inteligente que reconhece a diferença entre texto

e imagem
Suprimentos Cartucho de impressão preto HP

LaserJet CE285A

Ciclo mensal de trabalhci Até 8.000 páginas - O

ciclo de serviço é definido como o número

máximo de páginas pcr mês de saída com

imagens

Tipo do Papel Papel (comum, laser), envelopes,

transparências, etiquetas, cartão e cartões-

postais

Sistema Operacionai Microsoft Windowso 7,

Windows Vistao, Winclowso XP, Windowso Server

2003, WindowsÔ Server 2008: Processador de 1

GHz, 1 GB de RAM, 700 MB de espaço livre em

disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16

bit, lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB

ou Ethernet
Voltagem 11,0V

Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP

25x41,5x26,5cm
Garantia do Fornecedor 12 meses

Modelo LaserJet Pro M1132
Referência do Modelo M1,132

1.7L0,00 I 8.ss0,00

Teclado para cornputador, teclado USB, padrão

ABNT(Brasil) cor: Preto;
30,00 300,00
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30,00 300,00
610 Und

Teclado para computador, teclado P5/l' paoÍdu

ABNT(Brasil) cor: Preto;

Mouse óPtico com saída PS/2

Mouse óPtico com saída USB

Cabo de rede

Fita para imPressora EPson

20,00 300,00
7 15 Und

20,00 400,00
20Õ Und

0,60 30,00
9 50m Mts

25,00 300,00
L210 Und

11 2s ;l Th"*, HP 2612 A comPativel, não

Thoner HP 285 ,i compativel, não remanufaturado

210,00 5.250,00

288,00 21.600,00
75t2 Und

2513 Und Thoner HP 283 A compativel, não remanufaturado 280,00 7.000,00

t4 05

ls i 10

Und It14I .Iuncional-coior tinta cartucho 22

Filtro de linha

60,00 300,00

45,00 450,00
Und

16 02 Und
,p-.r..f f,o A" DVL) playêr com entrada de USB

frnnial
399,00 798,00

lr7 02 Und
ru l.d 42 polegadas cotn coneção HDMI e coneção

USB, BI VOLT
2.250,00 4.500,00

18 I Or Und

l.pr.ttorc Multifuncional Color Laserjet M 471

Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de

impresão colorido, Comneção USB, com Wireless,

impresão dupls55. automatica, alimentador

ar rtôm2ti.o de documento

6.500,00 6.500,00

19 01

I 
----

I

120 01
I

I

il

Und
lrnp*or. Laser JET Pro MFP M 127, com USB, de

alta velocidade, multifuncional, .

C-rn rr. Semiprofissional 16.1 MP ZOOM Optico 42

X , monitor display 2,7, Resolução de Megapixels

16.t, memória expansivel para cartão, ZOOM

digitat 4 X, lentes de cristal, modos de f lasch

automatíco, recurso de audio sim, montagem de

triper sim , idiomas Portugues,

2.100,00 2.L00,00

Und
1.350,00 1.350,00

lzr to

ll
Und

Culrd"ir/n"trigerador 01 Porta Capacidade total

de 239 litros Branca, potcncia 90 W, prateleiras na

porta, recipientes para guarda gelo, iluminação

interna, gaveta. controle de temperatura,

1.s50,00 1s.500,00

ll

t22 0L
I

ii
I

TtVla+ri"a Fotografica W830 TIPO DE SENSOR

I I Sensor CMOS Exmor Ro de tipo' 1'0 (13,2 mm x 8'8

I I mm) PíxEls EFcrlvos 20,1 MP TlPo DE LENTE

1 und I t"ni" zElss@ Vario-Sonnar@ T* NÚMERo F F1'8

i I (GA) - 2.8 (r) DtsrÂNclA FocAL f=8,8-25,7 mm

I i zooM ortco 2,ex ZooM DlGlrAL (Folqe!4l14

825,00 825,00
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l

l

)3 01

n124

Und

Und

Até 44- (VGA) ZOOM DIGITAL (FILME) Zoom digital

aprox. L1 CLEAR IMAGE ZOOM Fotografia: 20 M

aprox. 5,8x/10 M aprox. 8,2x/5 M aprox' 1lxlVGA

aprox. 44x; Filme: aprox. 5,8xMODO DO FLASH

EXTERNo Automático / Flash ligado / Sincronização

lenta / Sincronização traseira / Flash desligado TIPO

or rcnÃ 3,0" (7,5 cm) (a:3)/1 228 800 pontos/Xtra

Fine/TFT LCD VISOR ELETRONICO Visor eletrónico

tipo 0.39 AJUSTE DA LUMINOSIDADE Automático /
Manual (5 incrementos) / Dias de sol MEMORIA

INTERNA Aprox. 27 MB MÍD|A DE GRAVAçÃo

COMPATíVEL Memory Stick'" Duo; Memory Stick

PRO Duo'"; Memory Stick PRO Duo" (alta

velocidade); Memory Stick PRO HG Duo'"; Memory

Stick XC-HG Duo"; Mêmory Stick Micro

GPS MAP 785 a prova de agua visor 2,6 com

bussola com 02 bateria AA, flutua, memoria lnterna

de 1,7 GB, Rotas 200, registro de trajeto de 10,000

pontos; 2OO rotas bussola eletronica, peso médio

7,1 oz com bateria, resoluyção do visor, LxA 160 X

240 Pixels, interface compativel com USb de alta

velocidade e NMEA 0183, roteamento automatico,

altimetro barométrico, calculos de areas, POls

peersonalizados, transferencia unidade a unidade,

vizualizador de imagens, compartivel com Garmin

Ênnnart Tt\/l

1.650,00 1.650,00

Escada de Aluminio - Telescopica de Aluminio

multifuncional com 4,4c de altura e 15 degraus

com travas em aço pesa máximo de segurança 150

kh com orotecão de borraÇha nas extremidades'

860,00 860,00

25 04 Und
Notebook com processador Quadcore com

mémoria 04 GB tela led de 15,6 Windows 4-
2.500,00 10.000,00

Total (RS): 230.835,00

Campina Grande do sul 14 de março de 2016
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EeutPAMENTos E PRoDUTos DE INFoRMÁTlcA

§
L^tT

2016

TOTAL

ns 2.92O,O0

tador com processador lntel Core i5; 08 GB

ia, HD de 5OO GB, Windows original, placa de

integrada, cartão de memória, entrada USB' Monitor L('D

18.51', r".l.do em Português, mouse óptico' caixas de som'

ârantiâ de 01 ano

Eãffi00 C d" P"tência, Bivolt, 04 Entradas para

1.315,00

Tipo de impressora:Laser, lmprime Frente e Verso'

Sistema de lmpressão: Monocromática

Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal de trabalho:

Até 5000 páginas

Capacidade da bandeja 150 Folhas

Tipo do Papel para lmpressão Papel (laser' normal'

fotográfico, não tratado, velino), envelopes' etiquetas'

cârtões, transparências e cartões postais

Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (-1 600 páginas)'

CE285A

Slstema Operacional: Microsoft@ Windows@ 7 (32 bilsl6a

bits), windows Vistao'] (32 bits/64 bits), Windowso XP (32

bits/64 bits), Windowso Server 2008 (32 bits/64 bits)'

Windowsq Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS X v 10 "1' v

10.5, v 10.6.

Requisitos do Sistema PC: Microsofto Windowso 7 (32

bits/64 bits): 1 GB de RAM, Windows Vistao (32 bits/64

bits), Windows@ XP, Windows@ Server 2008 (32 bits/64

bits), Windowso Server 2003: 512 MB de RAM' todos os

sist.: 350 MB de espaço livre no disco, unid de CD-ROM'

porta USB; Mac: Mac OS X v 10 4, 10 5, 10'6' 256 MB de

RAM, 150 MB de espaço disponível no disco rígido'

unidade de CD-ROM, Porta USB

Voltagem LlOV ,Dimensões aproximadas do produto (cm)

AxLxP 19,6x 34,9x 23,8 cm

Dimensões aproximadas da embalagem do produto (cm) -

AxLxP 22,8x 34,9x 41 cm

Garântia do Fornecedor 12 meses

Modelo CE651A

Referência do Modelo CE651A

ipo de Multifuncional Laser

.onexões Porta USB 2.0 de alta velocidade

acterísticas lmpressora Até 18 ppm / Até 600 x 600

1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200



aíacterísticas Copiadora Até 99 cóOias;l

edução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste {malsl

aro/escuro); Resolução (qualidade da cópia) |

I

aracteristicas Digitalizadorâ Digitalização inteligente quel

3conhece a diferença entre texto e Imagem 
j

uprimentos Cartucho de impressão preto HP Laserjetl

E28sA I

.iclo mensal de trabalho Até 8.000 páginas - O ciclo de

erviço é definido como o número máximo de páginas por

nês de saída com imagens

'ipo do Papel Papel (comum, laser), envelopes,

ransparências, etiquetas, cartão e cartões-postais

;istema Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows

/istao, Windowso XP, Windowso Server 2003, Windows@

ierver 2008: Processador de 1 GHz, 1 GB de RAM, 700 MB

ie espaço livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com

:ores de 16 bit, Internet Explorer 5.5 ou superior, porta

JSB ou Ethernet

r'oltagem 110V

Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP

25x41,5x26,5cm

6arantia do Fornecedor 12 meses

Modelo LaserJet Pro M1132

Referência do Modelo M1132

Rs L.77L,OO RS 8.8ss.00

5 t0
Teclado para computador, teclado USB, padrãt

ABNT(Brasil) cor: preto;
Rs 34,00 Rs 340,00

6 L0
Teclado para computador, teclado PSl2, padrSc

ABNT(Brasil) cor: preto;
Rs 37,00 Rs 370,00

7 15 Mouse optico com saída PS/2 Rs 13,08 Rs 196,21"

8 20 Vlouse óptico com saída USB RS 8,89 R5 777,79

9 50M :abo de rede Rs 0,70 Rs 35,00

10 1.2 Fita para impressora EPson Rs Lt,43 Rs 1.37,16

11 25 Thonêr HP 2612 A competivel, não remanufaturado Rs 48,26 R5 L.206,46

12 75 Thoner HP 285 A compativel, não remanufaturado Rs s0,80 Rs 3.809,87

IJ 25
Thoner HP 283 A compativel, não remanufaturado Rs 44,45 Rs L.1.1L,21

L4 5 HP 1.410 multifuncional-color tinta cartucho 22 Rs 76,20 Rs 380,99

15 10 Filtro de linha Rs 2s,00 Rs 250,00

16

1.7

18

19

20

2
aparelho de DVD player com entrada de USB frontal Rs 2t3,35 R5 426,70

2
TV led 42 polegadas com coneção HDMI e coneção USB, B

VOLT
Rs 1.777,94 Rs 3.555,88

L

lmpressora Multifuncional Color Laser.iet M 477 Laser

Color, imprime frente e verso, Sistema de impresão

colorido, Comneção USB, com Wireless, impresão

duplesão automatica, alimentador automatico de

documento

Rs 4.717,89 Rs 4.717,89

1
lmpressora Laser JET Pro MFP M 127, com USB, de alta

velocidade. multifuncional,
Rs 7.771.,s9 Rs 1.77L,59

1

Cãmêra Semiprofissional L6.1 MP ZOOM Optico 42 X ,

monitor display 2,7, Resolução dê Megapixels 16.1,

memória expansivel para cartão, ZOOM digital 4 X, lente:

de cristal, modos de flasch automatíco, recurso de audic

sim, montagem de triper sim , idiomas portugues,

Rs 1.457,91 Rs 1.457,9L



Rs L2.429,60Rs 1,.242,96

eladeira/Refrigerador 01 Porta Capacidade total de

litros Branca, potencia 90 W, prateleiras na

recipíentes para guarda gêlo, iluminação interna,

controle de temperatura, congelador,

uina Fotografica W830 TIPO DE SENSOR Sensor CMOS

xrnor Ro de tipo' 1.0 (13,2 mm x 8,8 mm) PÍXEIS EFETIVOS

20,1 MP TIPO DE LENTE Lente ZEISS@ VATiO.SONNAT@ T+

JMERO F F1.S (GA) - 2.8 (T) DISTÂNCIA FOCAL f=8,8-25,7

zooM ÓTlco 2,9x ZooM DIGITAL (FOTOGRAFIA) Até

ax (VGA,) ZOOM DIGITAL (FILME) Zoom digital eprox. 11

EAR IMAGE ZOOM Fotografia: 20 M aprox. 5,8x/10

prox.8,2x/5 M aprox. 11x/VGA aprox.44x; Filme: aprox

S,8xMODO DO FLASH EXTERNO Automático / Flash li

/ Sincronização lenta / Sincronização traseira / F

desligado TIPO DE ECRÃ 3,0" (7,5 cm) (4:3)/7 228

pontos/Xtra Fine/TFT LCD VISOR ELETRÓNICO

eletrónico tipo 0.39 AJUSTE DA LUMINOSIDADE

Automático / Manual (5 incrementos) / Dias de

MEMÓRIA INTERNA APTOX. 27 MB MÍDIA DE GRA

COMPATÍVEL Memory StickrM Duo; Memory Stick

Duo'"; Memory Stick PRO Duo'" (alta velocidade); Memory

stick PRo HG Duo"; Memory Stick XC-HG Duo'"; Memory

stick Micro

GPS MAP 785 a prova de agua visor 2,6 com bussola com

bateria AA, fiutua, memoria interna de 1,7 GB,

200, registro de trajeto de 10,000 pontosi 200 rota

eletronica, peso médio 7,7 oz com bateria,

do visor, LxA 160 X 240 Pixels, int

ompêtivel com USb de alta velocidade e NMEA 0183,

o automatjco, altimetro barométrico, ca

areas, POls peersonalizados, transferencia unidade

vizualizador de imagens, compartivel com Garmin

Rs 743,17 RS 743,17

Escada de Aluminio - Telescopica de Alu

multlfuncional com 4,40 de altura e 15 degraus c

travas em aço peso máximo de segurança 150 kh c

de borraçhe nas extremidades.

Notebook com processador Quadcore com mémoria 04

tela led de 15,6 windows L0
Rs 2.46s,00

a

d24
I

25

126
Drcgo Rodnigues Mondadori

Tecnico em lnformática

vendas@genioscomputadores.com. br

www.genioscomputadores.com. br

(43) 3323-800e



MuNrcíPro DE CÂNotoo DE Aaneu
Esmoo oo PannNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

Memorando no 10512016 Cândido de Abreu, 07 de julho 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 Equipamentos e Suprimentos de

lnformática, em atendimento a Secretaría Municipal de Administração.

Atenciosamente,

,,. )
,F__--_. \ / /

ALLAN DIEGO MORENO VAROTO
\ PREGOEIRO

'à,
r- ,f

?,
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Estado do Paraná

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

SEGRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

Cândido de Abreu, 08 de julho de 2016'

lnformação de Dotação Orçamentária

Ematendimentoaomemorandon.l05/2016enviadopela
secretaria de Gestão de Licitações e contratos, informamos as dotaçÕes orçamentárias incluídas no

Orçamento e seus saldos em anexo para realizaçã9 
-d9 1t999-s:9 

LicitatÓrio no que tange o custeio

das despesas para nolrõiôÀó o-É'É-ourpÀúer'rror E SUPRIMENT9S DE INF9RMATICA'

FoRMA DE pAGAMENio EM ATE TRES vEzES, conforme a seguir mencionadas:

lnforme de dotação no 70

08.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08'244'0801'o2o62PISoPARANAENSEDEASSISTENCIASoCIAL

2650 - 891 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

08.002 Fundo Municipal de Assistência Social

os.244.0sol,o2o62PlsoPARANAENSEDEASS|STENC|ASoClAL

2680.891-4.4.90.52'00.00EQUIPAMENToSEMATERIALPERMANENTE

08.001 Departamento de Promoção Social

0B.244.0B0l.olos4AtividadesdoDepartamentodePromoçãoSocial

2461.896-4.4.90.52'00.00EQUIPAMENToSEMATERIALPERMANENTE

08.001 Departamento de Promoção Social

08.244.0801 .Oz}S4Atividades do Departamento de Promoção social

2435 -896 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

03.002 Divisão de Recursos Humanos

04,122.0301'02008ManutençãodaDivisãodeRecursosHumanos

0390 - O0o - 3.3.90.30.00'oo MATERIAL DE CONSUMO

03.001 Departamento de Administração

04.1 22.030 1 .O2OO7 Ma n utenção do Departamento de Ad mi n istração

O35O - OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMA NTE



Município de Cândido de Ab
Estado do Paraná

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.Candidodeabreu.pr.

SEGRETARIA MUNICIPÂL DE FINANçA§

03.001 Departamento de Admínistração

A4.Q2.A3A1 .O2AA7 Manutenção do Depaúamento de Ad m1n istração

0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

08.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0801.2064 Manutenção do CRAS - Centro de Ref' Assit. Social

) ull- 936 - 3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE coNSUMo

08.00? Fundo Municipal de Assistência Social

08.?44.0801.2064 Manutençâo do CRAS - Centro de Ref. Assit. Soçial

477A *940 - 3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

08.OO2 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.080 L.2064 Manutenção do CRAS - Centro de Ref' Assist' Social

4910 - 936 - 4,4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

O 08.002 Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.080 L.2064 Manutenção do ÇRAS - Centro de Ref. Assist' social

48OO - 940 - 4.4,}O.5Z.OO.OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sem mais Para <: mürnento, no§

EMERS(}
Seeretário M

LUIZ MGREIRÀ
icipal de Finanças
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PnerelruRA oo MuNtcíplo oe CÂNDtDo oe Asneu
Esuoo oo PlRlNÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43]l 3416-1222 - ramal ZOS _ Cep: U.470-OOO

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 g666/93 a
abertura de Procedimento Licitatório para registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as
Secretarias Municípais de Administração e promoção Social.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o

protocolo e numeração;

2 - Ao Setor de Licitações para elaboração da minuta do instrumento
convocatório e escolha da modalidade licitatoria;

3 - A Procuradoria Jurídica para análise da minuta do lnstrumento
convocatório; e

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

Cândido de Abreu, 08 de julho de 2016.

EIS JUNIOR



Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-12?2 - Www'candidodeâbreu'

PRTTEITURADoMUNICÍPIODECÂNDID0DEABRE.U
ESTADO oO P'tRil'xÁ

.pg RIARIA Nq q,97-'.291§

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE

Paraná, no uso Oe Juas atribuições' de conÍormidade com o

lei federal ns 1 0'520 l2AO2,

l',, RE§otYEl 
,'

Art.le.FicadesignadooservidorALLANDlEGoMoRENo
VARoTo, lotado na Secretaria rtll"úipál de Administração' parl atuar comc

Pregoeiro no" pro"ã,,o' licitatorio! ;Ü";?" ,t?P- 3 mooátidaoe "Pregão"' sem

prejuiz-' de suas uiiriOttr"t iuncionais' a partir desta data'

parágrqfo único. Nas ausências e:tmpedimentos {o ileooeiro 
titular'

fica designado pãiã luortitui-lo " 
;;;iã;; Àú^r i''rÁiiór. MIRANDA DA slLvA'

membro da Equipe d'e Apoio, "o* 
ur=*;;;;;i;inuiçá"t e prerrogativas do titular'

Art. 2s. com a finalidade de assistir.o Pregoeiro no desempenho de

suas funçÕes, fica designad.a E$rPgig-âqryg, 
tompolta dos servidores' AISN

MANOEL MIRANDA DÀ SILVA,=TLEBEREõN J;ÃNó'RO 
-KOZIEL 

C PAULO

ABREU, Estado do

inciso lV cto art' 3e da

WILLIAN DE GODOY.

Art.'3e' O Pregoeiro' ou seu substituto

outros servidores, atém dú membros da Equipe

ãrpããmãio"oãte"ni"a do obieto ou da documentação

para auxiliar na ,nátitu de propostas ou documentos'

eventual, Poderão convocar

de APoio, sempre qu9 
.a

apresentada assim c exlgl!''

Art.4e. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação'
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M--ETERMO DE REFERENCIA

Registro de preços para futuras e eventuais aquisrçôes de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administ e Promooão Socral.

faca dt)s Produtos
Item Quant. Produto Valor Unit.

Máximo
Valor Total
Estimado

01 02 Aparelho de DVD player com entrada de USB frontal R$ 287,12 R$ 574,24
02 10 Filtro de linha R$ 38,33 R$ 383,30
nc 01 lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477 Laser

Color imprime frente e verso, Sistema de impressáo
colorido, Conexão USB, com Wireless, impressão
duplessão automática, alimentador automático de
documento

R$ 5.862.30 R$ 5.862,30

04 02 Tipo de impressora .Laser, lmprime Frente e Verso,
Sistema de lmpressão: Monocromática. Velocidade em
preto:18ppm , Ciclo mensal de
trabalho: Até 5000 páginas. Capacidade da bandeja 150
Folhas. Tipo do Papel para lmpressão Papel (laser,
normal, fotográfico, não tratado, velino), envelopes,
etiquetas, cartoes, transparências e cartÕes postais
Suprimentos Cartucho preto HP LaserJet (-1.600
páginas), CE285A. Sistema Operacional: Microsoft@
Windows@ 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits), Windows@
Server 2008 (32 bits/64 bits), Windows@ Server 2003
(32 bits/64 bits), Mac OS X v í0.4, v 10.5, v 10.6. 256
MB de RAM, 150 MB de espaço disponÍvel no disco
rÍgido, unidade de CD-ROM, porta USB Voltagem 110V
,DimensÕes aproximadas do produto (cm) - AxLxP
'19,6x 34,9x 23,8 cm. DimensÕes aproximadas da
embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x 34,9x 41
cm.

R$ 1.388,00 R$ 2.776,00

05 01 Multifuncional Laser Conexões Porta USB 2.0 de alta
velocidade. Características lmpressora Até 18 ppm / Ate
600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes
1200. Características Copiadora Até 99 copias,
Redução/Ampliação de 30 a 400%. Contraste (mais
claro/escuro);
Resolução (qualidade da copia). CaracterÍsticas
Digitalizadora Digitalização inteligente que reconhece a
diferença entre texto e imagem. Suprimentos Cartucho
de impressáo preto HP LaserJet CE285A Ciclo mensal
de trabalho Até 8.000 páginas - O ciclo de serviço é
definido como o número máximo de páginas por mês de
saída com imagens. Tipo do Papel Papel (comum,
laser), envelopes, transparências, etiquetas, cartão e
cartÕes-postais. Sistema Operacional Microsoft
Windows@ 7, Windows Vista@, Windows@ XP,
Windows@ Server 2003, Windows@ Server 2008:
Processador de 1 GHz, I GB de RAM, 700 MB de
espaÇo livre em disco rígido, tela SVGA 800 x 600 com
cores de 16 bit, lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta
USB ou Ethernet. Voltagem 110V. Dimensôes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 25x41,5x26,Scm
Garantia do Fornecedor'12 meses. Modelo LaserJet Pro
Ml132. Referência do Modelo Ml132

R$ 1 796,67 R$ 1 796 67

R$ 21 766 6506 07 Microcomputador com orocessador lntel Core i5. 0B GB R$ 3.109,50
__l



PnererruRA oo MuNrcípro oe CÂuDrDo or AeRru
Esuoo oo PlmNÁ

Secretaria Municipat de Gestão de Licitações e C
Avenida Paraná, 03 Fone/fax: (431 3476-1272 rama[ 209 CEP: 84.470-000

Aquisição dos produtos se faz necessários para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de AdministraÇão e Pr

A partir da assinatura tendo vigência alé 3111212016, sendo admitida
prorrogação de prazo desde que haja intelesse da administração e seja
comprovada a vantalosidade

Conforme Legislação

Menor preço por item

08. Secretaria de Promoçáo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Socral
08.244.0801.2064 - Manutençáo do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO _ 940 - 4.4.90 52.OO.OO _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
08. Secretaria de Promoçâo Socral
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 - 936 - 4.4.90.52.00.00 - EQUTPAMENTOS E MATERTAL
PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipalde Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2680 _ 891 - 4.4.90.52.00 OO _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
08. Secretaria de Promoçâo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244 0801 .2054 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref Assist Social
2461 - 896 - 4.4.90.52.00.00 - EQUTpAMENTOS E MATERTAL
PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90 30 00 00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.122 0301.02007 Manutenção do Departamento de Adminrstração
0300 - 000 - 3.3.90.30 00 00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Adminrstração
04.122.0301.02007 Manutenção do Departamento de Adminrstração
O35O - OOO - 4.4.90 52 OO.OO EQUIPAMENTOS E MATERIAL
PERMANENTE
Os produtos deverão ser fornecidos de acordo com o Edital e em
conformidade com o pedido das Secretarias requisitantes, apos solicitação e

íro 06 ,rà

!(ãt
de memoria, HD de 500 GB, Windows original, placa de
vÍdeo integrada, cartão de memoria, entrada USB.
Monitor LCD 18 5", teclado em Português, mouse

ico, caixas de som, Garantia de 01 ano
No Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04 Entradas para
tomada.

z
Mouse optico com saída PS/2
Mouse ootico com saída USB

R$ 691.33

RS 6810-

R$ 2 073,99

R$ 22,69
R$ 21,30
R$ 68,63
R$ 74,90

R$ 45,38
R$ 42,60

Thoner HP 2612 A compatível, náo re-manufaturado
Thoner HP285@faturado

R$ 3.431,50
R$ 14.980,00

Thoner HP 283 A compatível, náo re-manufaturado R$ 71,73 R$ 21.519,00
Preço Máximo R$ 83.083,03 (oitenta e três mil e oitenta e três reais e três centavos).

Prazo de Vigência

Classificação Orçamentária

Local da Entrega

autorização do Departamento de Compras



PnrrerruRA oo MuNrcípro or CÂNDtDo or Aeneu
Esraoo oo PmlrÁ

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

GO MO

AL DE ADMINISTRAÇAO



PRererruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe AsReu
Esraoo oo PannNÁ

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

Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da Silva e Cleberson Leandro Koziel

Data de Emissão: de de 2016
Data de abertura: _
Horário: : horas

de 2016

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, Lei Complementar n'.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
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 :

) do dia de de 201 6

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisiçôes de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promoção Social, conforme as especificaçôes descritas no termo
de referência e (Anexo l).

2. CONDIÇÔES DE pARTlClpAçÃO NA LICITAÇÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos
2.2. Nâo poderão participar desta Licitaçáo as empresas.
2.2.1. Cuja 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 orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão 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 não satisfaça as
condições exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessâo, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cedula 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 fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do pregáo
ou já autenticados por cartorio competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartorio, a assinatura do
representante legal.

,2\
7c
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Arl

de



PRererruRA oo MuNlcíplo oe CÂNDtDo oe Asnr
Esraoo oo PlmNÁ

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

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 apresentaçáo do ato
constitutivo da Empresa e alteraçôes 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 intimaçoes e notificaçoes, desistência ou náo 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
exclusão 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 deverâo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e02.

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 sessáo 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 habilitação,
não sendo aceita, a partir desse momento a admissão de novos licitantes.
4.2.1. As licitantes deverão 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, as seguintes
informaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL Nq ,2016

RAZÃO SOCIAL E N9 Do c.r.I p..I. Do PRoPoNENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABIL|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.I.I P..I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aberto o Envelope 0'1 - Proposta de Preços - e, apos, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MiDtA DlclTAL)
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 extensáo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponÍvel no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DowNLoADS - GERAL - pp t2o,l6 -

SUPRIMENTOS DE rr.reonurÁilõÀ .", r.r*lã"-o,
entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Seráo aceitas a apresentação de propostas em Pendrive (mídia removível)
O CD/DVD deverá conter as seguintes descrições:
- Razâo Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, com seu endereço completo,
número de telefoneifax, número de inscriçáo 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 apresentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5.4. A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato esl em 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 deveráo 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.í - 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, seráo 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 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 reivindicaçâo 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 alteraçóes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1" da Lei 8.666i93.
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 substituiçôes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançôes previstas neste edital.
5.15. Nâo serão levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Apos apresentação da proposta, náo 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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ô.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 poderáo 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
sessóes 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2000, ou seja,
em favor da ampliaçáo 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
apresentar lances verbais, a partir do autor da
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 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 nâo 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
pregáo 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.í2. 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 exlgências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçáo 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.í5. Nas situaçoes 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. í 6. 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 contratação 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 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
sessáopúblicadejulqamentodaspropostas, 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
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).

PnererruRA Do MuNrcípro DE CÂNDtDo DE ABREU
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7. DA DocuuerureçÃo eARA FINS DE xeerlreçÃo
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, 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 onl i ne.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticações que por ventura dependerem do servidor terão 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 a Habilitaçáo 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 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 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) fazparte 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 situaçáo regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por
lei.
c) Certidáo Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT (conforme Lei no. 12.440, de 7 de julho de
2011)
d) As certidÕes, que não expressarem o pruzo de validade, deverão ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista paru apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deveráo 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, condiçoes locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Náo se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administração Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, 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 í6 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do art. 7o, XXXlll, da Constituição
Federal e arL.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:

6DÊ
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7.4. Em caso de paralisaçâo (greve) dos servidores de orgáos públicos Federais, Estad
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à apresentação do
documento que não pôde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis apos o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidáo positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitaçáo em razáo 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 orgáo), 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 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, 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 náo 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
deveráo 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 apresentação 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 término 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 dlreito de
recurso e a adjudicaçáo do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisâo 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
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuro e eventual forneci
de materiais e equipamentos de informática, em atendimento a Secretaria Municipal de Administração
e Promoção Social, 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
realizaçáo 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 é até 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.
10.7. 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 nâo 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 realizaçáo de ticitação especÍfica para a
aquisiçáo pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçÕes.
10.9. A (s) aquisição(oes) 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) Fornecedo(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 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(ões) 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 aceitaçáo 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 recisáo administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipoteses de inexecuçáo 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.í6. A comunicação do cancelamento ou da suspensáo do preço registrada, nos casos ,irrc\#g
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 convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicaçáo das penalidades previstas no instrumento
convocatorio, caso náo 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
11.1. 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
licitação, em parte ou no todo, em decisáo justificada. Em caso de revogaçáo ou anulação parcial do
certame, o MUNICíP|O poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogaçáo ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREÇO MÁXIMO E DAS CONDTÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 83.083,03 (oitenta e três mil e oitenta e três reais e três
centavos/.
12.2. Os pagamentos serâo 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 apresentaçáo 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 COND!ÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, V|GÊNCIA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após
a solicitação.
13.2 O objeto da presente licitação deveráo ser entregues na Secretaria Municipal de Saúde.
13.3 As entregas deveráo serfeitas 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 licitaçáo serão recebidos provisoriamente em até 05 (cinco) dias úteis, no
local e endereço indicados no item í2.2 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 adequaçáo ao edital.
13.8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservaçâo, sem sinais de violação.
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13.9 A A vigência do presente termo será alé 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 SANÇOES
14.1. A licitante vencedora deste certame seráo aplicadas as sançÕes previstas na Lei n". 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada paêa entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa narazáo de 10% (dez porcento)calculado sobre o valortotalda 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, 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 emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razâo de 10% (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
cominaçôes 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, apos a adjudicação;
d) comportamento in idôneo;
e)fraude na execuçáo 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 situaçÕes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seçáo náo eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuízos que seu ato punívelvenha causar à administraçáo.

15. DAS DTSPOSTÇOES GERATS
15.í. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotaçôes orçamentárias:
08. Secretaria de Promoçáo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO _ 940.4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801 .2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 - 936 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2680 - 89í - 4.4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoçáo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2054 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Sociat
2461 _ 896 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administraçáo
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04.122.0301.02007 Manutenção do Departamento de Administração
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04. 1 22.0301 .02007 Man utenção do Depa rtamento de Ad m i n istração
O35O . OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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 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.
15.4. Uma vez iniciada a sessão, não serão admitidos à 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 teráo direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçóes 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 náo 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 ptazo de 30 (trinta) dias contados da
apresentaçáo das propostas. Se os mesmos náo forem retirados no prazo de ate 10 (dez) dias apos
aquele prazo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo'1o, da Lei
n". 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 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 aquisição 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 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 informaçóes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
do certame na data marcada, a sessáo 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 Il - 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 18 anos;
f)ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g)ANEXO Vll - Declaraçáo de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h)ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 08 de julho de 2016
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ANExo !- cARAcrenísrtcls Dos oBJETos

pRecÃo PRESENcTAL No. t2oi6

1 - Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

Especificação dos Produtos

é'!' 
j)

,à'^ÍE-
w-

Item Quant. Produto Valor Unit.
Máximo

Valor
Tota!
Estimado

01 02 Aparelho de DVD player com entrada de USB
frontal

02 10 Filtro de linha
03 01 lmpressora Multifuncional Color Laserlet M 477

Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impressão colorrdo, Conexão USB, com
Wireless, impressão duplessão automática,
alimentador automático de documento

04 02 Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente e
Verso, Sistema de lmpressáo: Monocromática
Velocidade em preto:lBppm , Ciclo mensal de
trabalho: Até 5000 páginas. Capacidade da
bandeja 150 Folhas. Tipo do Papel para
lmpressão Papel (laser, normal, fotográfico, não
tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartÕes,
tra nsparências e cartÕes postais. Su prr mentos
Cartucho preto HP LaserJet (-1 600 páginas),
CE285A. Sistema Operacional: Microsoft@
Windows@ 7 (32 bilsl64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2008 (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS
Xv 10.4, v'10.5, v 10.6.256 MB de RAM, 150 MB
de espaço disponível no disco rÍgido unidade de
CD-ROM, porta USB. Voltagem 1 10V , Dimensoes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19,6x
34,9x23,8 cm. DimensÕes aproximadas da
embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x 34,9x
41 cm.

05 01 Multifuncional Laser. Conexóes Porta USB 2 0 de
alta velocidade. CaracterÍsticas lmpressora Até 18
ppm / Ate 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva),
FastRes 600; FastRes 1200. Características
Copiadora. Até 99 copias; Redução/Ampliação de
30 a 400%', Contraste (mais claro/escuro);
Resolução (qualidade da copia). CaracterÍsticas
Digitalizadora Dig italizaçâo inteligente que
reconhece a diferença entre texto e imagem
Suorimentos Cartucho de impressáo oreto HP

t2
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z"LaserJet CE2B5A. Ciclo mensal de trabalho Até
8.000 páginas - O ciclo de serviço é definido
como o número máximo de páginas por mês de
saÍda com imagens. Tipo do Papel Papel
(comum, laser), envelopes, transparências,
etiquetas, cartão e cartões-postais. Sistema
Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows
Vista@, Windows@ XP, Windows@ Server 2003,
Windows@ Server 2008: Processador de 1 GHz, 1

GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco
rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit,
lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou
Ethernet Voltagem 110V Dimensôes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
25x41,5y.26,Scm. Garantia do Fornecedor 12
meses. Modelo LaserJet Pro M1132 Referência
do Modelo M1132

^,s -Õ0
.,

06 07 Microcomputador com processador lntel Core i5;
08 GB de memoria, HD de 500 GB Windows
original, placa de vídeo integrada, cartáo de
memoria, entrada USB. Monitor LCD 18.5"
teclado em Português, mouse optico caixas de
som, Garantia de 01 ano

07 03 No Break 1000 VA de Potência, Bivolt 04
Entradas para tomada.

08 05 HP 1410 multifuncional color tinta cartucho 22
09 02 Mouse ootico com saída PS/2
'10 02 Mouse optico com saída USB
11 50 Thoner HP 2612 A compatível, náo re-

manufaturado
12 200 Thoner HP 285 A compatível, não re-

manufaturado
13 300 Thoner HP 283 A compatível, não re-

manufaturado

1.2. O valor máximo importa em R$

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

13



ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

PnerrrruRA Do MuNrcípro oe CÂNDrDo DE ABREU
EsTRoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - rama[ 209 ' CEP: 84.470-000

equipamentos
Administração

e
e

Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a)
identidade n'. Orgão expedidor

portador da cédula
CPF

de
no.

"3"fn',"0',,i5lJ:':TilJ:,, 
ji5l,.H*f [X?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

de
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ANEXO ilr

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

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 compoem o Edital foram colocados à disposiçáo 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, Municipal e do Distrito Federal.

de 20'16

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

(o or

de
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ANEXO IV

Municipio de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL N'. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

PnererruRA Do MuNtcípto or CÂNDtDo DE ABREU
ESraoO Do PARANÁ

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

equipamentos
Administração

e
e

Modelo de Declaraçáo de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÁo PRESENCIAL no._t2016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçáo exigidos para participação no presente
certame.

de 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação

de

ANEXO V
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Secretaria Municipal de
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax:

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N". _/2016.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

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,
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( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

Gestão de Licitações e Contrats
(431 3476-1222 ramat 209 CEP: 84.+70-OOf

de

j Â'"qL " i
.ri,,-;;i#

equipamentos e
Administração e

ANEXO VI
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Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

PnererruRA Do MuNrcípro or CÂNDrDo DE ABREU
Esuoo Do PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Cont4@ 0a>.
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1722 - ramat 209 - CEP: 84.470-0Qe?

equipamentos e
Administração e

DECLARAÇAO DE 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 Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 20í6.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGIAL No. _/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

DECLARAÇÃO Oe TNEXtSTÊNC|A 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)

de

t9



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

PnerrrruRA Do MuNrcípro oe CÂNDIDo DE ABREU
Esraoo oo PauNÁ

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

vilr - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂNDIDo DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME LICITAçÃO TUOOALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N". 12016.

PREÇOS N'............./. ./(ANO) VtcÊNCtA:
1...............1(ANO) (indicar a validade somente quando da

6DF

Emoresa:
CNPJ: Telefone/Fax: e-mail:
Endereco:
Contato:

Aos.... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-J-l2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO 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. 5.711.342-1 SESP/PR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos n.o 3.555, 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" _t2016, para Registro de Preços, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 0210612016, visando o fornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condiçoes descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promoção Social, de acordo com as quantidades e respectivos
valores descritos abaixo:

Item Quant. Produto Valor Unit.
Máximo

Valor
Total
Estimado

01 02 Aparelho de DVD player com entrada de USB
frontal

02 10 Filtro de linha
03 0'í Geladeira/Refrigerador 01 Porta Capacidade total

de 239 litros Branca, potencia 90 W, prateleiras
na porta, recipientes para guarda gelo, iluminação
interna, gaveta, controle de temperatura,
conqelador

04 0í lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477
Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impressão colorido, Conexão USB, com
Wireless, impressáo duplessão automática,

20
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4, ,*à

bandeja í50 Folhas. Tipo do Papel para
lmpressão Papel (laser, normal, fotográfico, não
tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartÕes,
transparências e cartÕes postais. Suprimentos
Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas)
CE285A. Sistema Operacional. Microsoft@
Windows@ 7 (32 bitsl64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2008 (32 bits/64 brts),
Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS
Xv'10.4, v'10.5, v 10.6.256 MBde RAM, 150 MB
de espaço disponÍvel no disco rígido, unidade de
CD-RO|V|, porta USB. Voltagem 110V ,DimensÕes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19,6x
34,9x 23,8 cm. DimensÕes aproximadas da
embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x 34,9x
41 cm.

:r Fls. 5 ?

ÇB
,.

,à

05 01 Multifuncional Laser. Conexões Porta USB 2.0 de
alta velocidade. CaracterÍsticas lmpressora Até 1B
ppm / Ate 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva),
FastRes 600; FastRes 1200. Características
Copiadora. Até 99 copias; Reduçáo/Ampliaçáo de
30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro);
Resoluçáo (qualidade da copia). Características
Digitalizadora Digitalização inteligente que
reconhece a diferença entre texto e imagem
Suprimentos Cartucho de impressão preto HP
LaserJet CE285A. Ciclo mensal de trabalho Até
8.000 páginas - O ciclo de servrço é definido
como o número máximo de páginas por mês de
saída com imagens. Tipo do Papel Papel
(comum, laser), envelopes, transparências,
etiquetas, cartão e cartôes-postais. Sistema
Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows
Vista@, Windows@ XP, Windows@ Server 2003,
Windows@ Server 2008: Processador de '1 GHz, 1

GB de RAM, 700 MB de espaÇo livre em disco
rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit,
lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou
Ethernet Voltagem íí0V. Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
25x41,5x26,Scm. Garantia do Fornecedor 12
meses. Modelo LaserJet Pro Mí 132. Referêncra
do Modelo M1132

06 07 Microcomputador com processador lntel Core 15;

0B GB de memoria, HD de 500 GB, Windows
original, placa de vídeo integrada, cartão de
memoria, entrada USB. Monitor LCD 18.5",
teclado em Português, mouse optico caixas de
som, Garantia de 01 ano.

07 03 No Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04
Entradas para tomada.

08 05 HP 1410 multifuncional color tinta cartucho 22
09 02 Mouse optico com saída PS/2
10 02 Mouse ootico com saída USB

21
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CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será ale 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

clÁusuLA TERCETRA - 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 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.
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 disposiçáo contratual, os
pagamentos poderáo ficar retidos até posterior soluçâo, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçoes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correráo por conta da seguinte classificaçáo Íuncional programática:
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenç;áo do CRAS - Centro de Ref Assist. Social
48OO - 940 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
49,10 _ 936 - 4.4.90.52,00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref Assist. Social
2680 - 891 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08 Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2054 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2461 _ 896 - 4.4.90.52,00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisáo de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04. 1 22.0301 .02007 Ma n utençáo do Departamento de Ad m i n istraçáo
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.122.0301 .02007 Manutenção do Departamento de Administração
O35O - OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CLÁUSULA QUARTA - PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias após a

io i/ê
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solicitação.
CLAUSULA QUINTA - DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execuçáo da presente Ata de
Pregos, em compatibilidade com as obrigaçoes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de í0% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipotese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei n" 8.666/93 e suas alteraçoes 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
notificaçáo judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorizaçáo 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 - LEGTSLAÇAO APLICAVEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçoes e contrataçóes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislações
pertrnentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitaçáo Modalidade Pregáo Presencial no.
4512016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, sáo partes integrantes deste
instrumento, independentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo.Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos aditivos
quaisquer modificaçóes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrigaçoes 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 PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condiçoes nele relatadas.
CLAUSULA DÉCrMA SEGUNDA - DtSpOSlÇÔeS CeRelS
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 TERGE]RA - FoRo

As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônrco
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 controversias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunc;iando expressamente a qualquer outro, por mais prrvilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, de 20'16

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Contratante

de

Fornecedor
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Interessada:

Assunto:

lO2l2Ol6-PG, de 11 de julho de 2016.
87912OL6, de O6 de julho de 2O16.
secretaria Municipal de Promoção e Assistência social, secretaria
Municipal de Administração.
Licitação na modalidade "pregão presencia!,, - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de equipamentos e suprimàntós
de informática.

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
even_tual aquisição de equipamentos e suprimentos de informática. O tipo
escolhido é o de menor preço por item, conforme consta do Termo de Referência,
cujo preço máximo aceitável ascende a R$ 83.083,03 (oitenta e três mil, oitenta e
três reais e três centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei nn S.OOOlt993), segundo
o qual minutas de editais e de contratos devem sempre ser submetidos 5 anáise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das aquisições 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 dúrante a realizaçào da
sessão. Essa morlalidade de licitação foi instituída pela lei federal na 10.520, Oe tO
de julho de 2002, também aplicável aos Municrpios, 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 nn 1ó.SZO,1OZ 

"seu art. 94, desde que não haja conflitos.

Analisando-se o edital em apreço, veriflcamos 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 abeftura de envelopes, julgamento,

1
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adjudicação e homologação (itens 4, 6 e 11), dentre outros tópicos, inclusive no
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 12312006, com as alterações trazidas pela LC
not47l20|4 (itens 6.L7,7.5 e 7.6).o edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item B) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento dos serviços, constante do item
12.2, que condiciona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente
que vier a ser contratada, observando-se, assim, a Instrução Normativa nq 58/2011
do Tribunal de Contas do Estado, que determina sejam todos os pagamentos feitos
exclusivamente por transferência eletrônica.

As condições para a entrega dos produtos estão delineadas no item
13, atendendo-se assim à exigência do inciso )0/I do art. 40 do Estatuto das
Licitações, condição essa, aliás, essencial para formalizar a liquidação da despesa,
nos termos do art. 63 da lei no 4.3201L964 (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, ern seu artigo 27, inciso )0fl. 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 colendó tribunal de
Contas da União, que a respeito emitiu o Acórdão ne 861/2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimentos
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, § 10, art. 15 e inciso IV, art. 43, da Lei ne 8.666/1993 e
Decisões nw +3tltg93, 2BB/L996 e 386/1997, 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 aplicável.

As dotações necessárias para o dispêndio previsto são informadas no
item 15.1 do edital, supondo-se, assim, estarem também em conformidade com o
Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias vigentes, posto que lastreadas

2

à



PnnpuruRA no MuxlcÍrro nn CÂNDIDo »n AnRBU
E§TADo Do PARANÁ

3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr
o ou)

À
t

Pnocuuoonrl Gnnll

em informação do senhor Secretário Municipal de Finanças, através do informe de
dotação no70/20L6, acostado ao processo, obseruando-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 pafticipantes 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 78712007, sob o sistema de
registro de preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual aquisição 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 penalídades a que se sujeita a contratada e as
obrigações das partes. Com base no Decreto Federal 6.0
3.931/2001 - 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 ompromissos para futura contratação, ou
sejd, aso venha a ser concretizado o contrato, há gue
se obed«er às condições previstas na ata'i Ademais,
"a ata de registto de preços imp:oe comptomissos,
basicamente, ao fornecedor (e não à Administração
Ptiblica) sobretudo em rclação aos preços e às
condições de entrcga, Já o contrato estafulee devetes
e direitos tanto ao contratado guanto ao contratante,
numa rclação de bilateralidade e comutatividade
típias do instituto'í No caso em tela. o contrato foi
celebrado oelo valor total da proposta apresentada pela
vencedora da licitaçáo, o que siqnifica "desviftuamento do
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instituto do regÍstro de preços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no art. 2o do Decreto
3.93U200L - 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
realhação de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, na sua forma ordinária, sem a formalização
de ata de regÍstro 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 3273/2OlO-2a
Câmara, TC-O18.777/2OO7-9, rel. Min-Subst. Augusto
Sherman Cavalanti, 29,06.2010.r - sem destaques no
original

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

f . R àta 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 pieços
ofertados. A formalização da ata gera apenas uma expectativa de
direito ao signatário, não lhe conierindo 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 senüáo,
vide acórdão no 1.27912008, do plenário do TCU.

Por fiÍ'r, o aft. 15 do Decreto po 7.Bg2lt3 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empinho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábit, conforme o art. 62

1 Informativo de Jurisprudência sobre licitações e contratos no23 - ÍCU. Sessões: 29 e 30 de junho de 2010.
Este Informativo, elaborado a partir das deliberações tomadas pelo Tribunal nas sessões de julgamento das
Câmaras e do Plenário, contém resumos de algumas decisões proferidas na(s) data(s) acimi 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 consideraçãó ao menos um dos
seguintes fatores: ineditismo da deliberação, discussão no colegiado ou reiteração de enlendimento impoftante.
Os resumos apresentados no Informativo não são repositórios oficiais de jurisprudência. DisponÍvel em:
http://poftal.tcu.gov.brljurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licifacoes-e-contratos. htm.

2 Acórdão 1285/2015-Plenário, TC 018.901/2013-L, relator Ministro Benjamin zymler, 27.5.2015.
4\,
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da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.

Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 11 de julho de 2016.

Aovocaoa -OAB/PR Ns 73t49
'AssEssoRA.IunÍorea
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EDTTAL DE LTCTTAÇAO
Pregão Presencial n'. 4512016

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: 11 de julho de 2016.
Data de abertura: 25 de julho 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, 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, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555i2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitaçáo, deverão ser
protocolados no setor de licitaçoes da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bem
como o credenciamento dos representantes das empresas até às 09:00 (nove horas) do dia 25 de
julho de 2016.

1. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação e o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promoção Social, conforme as especificaçoes descritas no termo
de referência e (Anexo l).

2. CONDrÇOES DE PARTTCTPAÇÃO NA LrCrrAÇÃO
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.Cu1a 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 orgão da Administração
Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou punida com suspensão do direito de
licitar e contratar.
2.2.3. Náo 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 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.í. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticaçáo, 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.

t\
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3.2.SeaempreSasefizerrepresentarporprocurador,faz-senecessárioocredencia,M-ry
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentaçábdo-*o
constitutivo da Empresa e alteraçoes 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 náo 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 obrigaçoes em decorrência de tal
investidura.
3.4. Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3.5. lniciada a Sessão, será vedada a substituiçáo 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
exclusão da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentaçáo de lances verbais e demais fases do procedimento licitatorio.
3.7. Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente dos
envelopes de números 0'1 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 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 (áo) 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, declaraçáo 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, as seguintes
informaçoes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL Nq 4512016
RAZÂO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.4. O envelope dos Documentos de Habilitaçáo deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informações:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HAB|L|TAÇÃO
MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL Nq 45/2016
RAZÃO SOCIAL E Nq 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 Habilitaçâo.

5. DA PROPOSTA DE PREÇOS (MíD|A DrclTAL)
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 extensáo .esl nos parâmetros do Sistema Equiplano
conforme programa de geração de proposta disponível no site
www.candidodeabreu.pr.qov.br SERVIÇOS, DOWNLOADS - GERAL - PP 45t2016 -

SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, sem rasuras ou
entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Seráo 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 esl deverá conter:
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a) Dados do Fornecedor: Razão Social ou denominação da licitante, 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. A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitaçáo.
5.5 Serão 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 previsáo 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 náo tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serâo 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 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
adicionaldevido a erro ou má interpretaçáo de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatorios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e náo implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderáo sofrer alteraçóes 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 a(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçoes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sanções previstas neste edital.
5.15. Não serão levadas em consideraçáo quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Apos 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 alé 10% (dez por
cento) superiores àquela poderáo 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
sessôes 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 . 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 ordenaçáo das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.í0. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contrataçáo, 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 habilitação 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 não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitaçáo 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 serâo 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 ala, 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 situaçóes 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
sessãopúblicadeiulqamentodaspropostas, 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
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).

4
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7. DA DOCUMENTAçAO PARA FINS DE HABILITAÇAO
7.1 Para fins de habilitação ao certame, os interessados terão de satisfazer os requisitos relativos à:
habilitação jurídica e regularidade fiscal e trabalhista.
7.1.1 Os documentos comprobatorios pertinentes à habilitação 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 habilitação deverão ser autenticados por cartorio competente, ou por
servidor devidamente q ualificado.
7.1.3.1 As autenticaçoes que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessão, (mínimo de 10 minutos).
7.1.3.2 Não serâo autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deveráo apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitaçáo 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 alterações 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.1unto 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) Íaz 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 não expressarem o prazo de validade, deveráo 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 informaçÕes, condições locais e grau de dificuldade da entrega (ANEXO lV);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com orgãos da Administraçáo Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll),
c) declara inexistôncia de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2q, 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, 7o, XXX|ll, da Constituiçáo
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:
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7.4. É.m caso de paralisação (greve) dos servidores de orgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expedição de documentos oficiais, a habilitaçáo 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 apos 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 orgáo), haverá a inabilitação em razâo de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 5o da Lei no 8.666/93.
7.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho eiou 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 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 restriçáo na comprovaçáo 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 negatrvas
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 pazo 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 solicitaçôes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçÕes do presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisáo de licitaçoes, em prazo nâo 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 razôes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razÕes em igual
número de dias, que começarão a correr do término 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 adjudicaçáo do objeto da licitaçáo ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS
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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 Administração
e Promoção Social, conforme Anexo l.

í 0.2 As quantidades são estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisiçáo total.
í0.3 A existência de preços registrados náo obriga este MunicÍpio a contratar, sendo facultada a
realizaçáo de licitação especÍfica paru 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 15 (quinze)
dias, a contar da requisiçáo dos mesmos.
10.7. 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(Ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçáo de licitação especÍfica paa a
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçÕes.
10.9. A (s) aquisição(ões) obedecerá(áo) 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.í0. 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. Agarantia incluia 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(Ões) 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 vencedorterá o prazo de 5 (cinco)dias úteis, contado a partirda 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:
| - Pela Administraçáo, quanclo:

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 Administraçáo não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisâo 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 razóes de interesse público, devidamente fundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências do
instrumento convocatório 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
obrigaçáo de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento
convocatorio, caso não aceitas as razões do pedido.
10.í8. 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 comunicaçâo será feita por
publicaçáo 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 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 decisão justificada. Em caso de revogação ou anulação parcial do
certame, o MUNICIPIO poderá aproveitar as propostas nos termos não atingidos pela revogaçáo ou
anulação e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na legislação
vigente.

12. DO PREÇO MÁXrMO E DAS COND|ÇÕES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ 83.083,03 (oitenta e três mil e oitenta e três reais e três
centavosJ.
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 licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas de regularidade com Previdência Soctal - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDIÇOES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, V|GÊNC|A E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal requisitante fornecerâ a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após
a solicitação.
13.2 O objeto da presente licitação deverão ser entregues na Secretaria Municipal requisitante.
13.3 As entregas deverão serfeitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários Pela manhã das
08h00min até às 11h3Omin e à tarde das 13h00m até as 17h30m, náo será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasiáo 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 provldenciar 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.

Licitações e Contratoí<i
ramat 2oô - cEP: 84.470-ooo ,,i ". tZ
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'13.9 A A vigência do presente termo será alé 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 SANÇOES
14.1. A licitante vencedora deste certame seráo 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 emissão da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razáo de 10% (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 documentação falsa;
b) retardamento na execuçáo do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, apos a adjudicaçáo;
d) comportamento in idôneo;
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 apresentaçáo de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situações 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.

15. DAS DTSPOSTÇÕES GERATS
15.1. As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitação, correrão por conta
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutençáo do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO _ 940 - 4,4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutençáo do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 _ 936 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Sociat
2680 _ 891 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2054 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Sociat
2461 _ 896 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutençáo da Divisáo de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
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04. 1 22.0301 .02007 Man utenção do Departamento de Ad m i n istração
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administraçáo
04. 1 22.030 I .02007 Ma n utençáo do Departa mento de Ad min istração
O35O - OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.2. As normas disciplinadoras da licitaçáo serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administraçáo, a
finalidade e a segurança da contrataçáo.
15.3. A apresentaçáo 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.
í5.4. Uma vez iniciada a sessáo, não serão admitidos à lícitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessáo 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 teráo 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 apresentaçáo de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reuniáo 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 poder 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 prazo, 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 determinaçáo 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 aquisição poderá revogar a licitação por razóes 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 anulaçoes 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 licitação.
í5.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realizaçáo
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 Declaraçâo 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 nâo emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte,
g) ANEXO Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcionat
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

Cândido de Abreu-PR, 08 de julho de 20'16.
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ANExo r- cARAcreRísrrcls Dos oBJETos

pRecÃo PRESENcIAL N". t2016

1 - Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Socia!.

Especificação dos Produtos

Item Quant. Produto Valor Unit
Máximo

Valor
Total
Estimado

01 02 Aparelho de DVD player com entrada de USB
frontal

02 10 Filtro de linha
03 01 lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477

Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impressão colorido, Conexão USB, com
Wireless, impressão duplessão automática,
alimentador automático de documento

o4 02 Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente e
Verso, Sistema de lmpressáo: Monocromática
Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal de
trabalho: Até 5000 páginas. Capacidade da
bandeja í50 Folhas. Tipo do Papel para
lmpressão Papel (laser, normal, fotográfico, não
tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartÕes,
transparências e cartôes postais. Suprimentos
Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas),
CE2B5A. Sistema Operacional : Microsoft@
Windows@ 7 (32 bitsl64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2008 (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS
Xv 10.4, v 10.5, v 10.6.256 MB de RAM, 150 MB
de espaço disponível no disco rígido, unidade de
CD-ROM, porta USB. Voltagem 1 10V , Dimensoes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP í 9,6x
34,9x 23,8 cm. Dimensôes aproximadas da
embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x 34,9x
41 cm.

05 01 Multifuncional Laser. ConexÕes Porta USB 2.0 de
alta velocidade. Características lmpressora Até 1B
ppm / Ate 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva);
FastRes 600; FastRes 1200. Características
Copiadora. Até 99 copias; Redução/Ampliação de
30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro);
Resoluçâo (qualidade da copia). Características
Digitalizadora Digitalizaçáo inteligente que
reconhece a diferença entre texto e imagem.
Suprimentos Cartucho de impressáo preto HP
LaserJet CE285A. Ciclo mensal de trabalho Ate

12
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8.000 páginas - O ciclo de serviço e definido
como o número máximo de páginas por mês de
saída com imagens. Tipo do Papel Papel
(comum, laser), envelopes, transparências,
etiquetas, cartão e cartoes-postais. Sistema
Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows
Vista@, Windows@ XP, Windows@ Server 2003,
Windows@ Server 2008: Processador de I GHz, í
GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco
rÍgido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit,
lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou
Ethernet. Voltagem 1'10V. Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
25x41,5x26,Scm. Garantia do Fornecedor 12
meses. Modelo LaserJet Pro M'1'132. Referência
do Modelo M1132

06 07 Microcomputador com processador lntel Core i5;
08 GB de memoria, HD de 500 GB, Windows
original, placa de vídeo integrada, cartáo de
memoria, entrada USB. Monitor LCD 18.5"
teclado em Português, mouse optico, caixas de
som, Garantia de 01 ano.

07 03 No Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04
Entradas para tomada.

08 05 HP 1410 multifuncional color tinta cartucho 22
09 02 Mouse optico com saída PS/2
10 02 Mouse ootico com saída USB
11 50 Thoner l1P 2612 A compatÍvel, náo re-

manufaturado
12 200 Thoner HP 285 A compatível, não re-

manufaturado
13 300 Thoner HP 283 A compatível, não re-

manufaturado

1.2. O valor máximo importa em R$

Local e data
Assinatura da Proponente

Rg e Cpf. Carimbo do CNPJ

l3
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Município de Cândido de Abreu- Paraná "t'
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

Modelo de Carta de Credenciamento

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

.como nosso representante legal na Licitação em
referência, podendo rubricar ou assinar documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances,
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.

de

t4
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ANEXO lil

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

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

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

I - 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 compóem 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)

de
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

PnererruRA Do MuNtcípto oe CÂnDtDo DE ABREU
Esuoo DO PARANÁ

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

equipamentos
Administração

e
e

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de
que cumprimos plenamente os requisitos de
certame.

PREGÃO PRESENCIAL NO.4512016, DECLARAMOS
habilitação exigidos para participação no presente

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

t6
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ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração
Promoção Social.

DECLARAÇÂO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no inciso V do art. 27 daLei no. 8.666, de21 dejunho de 1993, acrescido pela Lei no. 9.854,
de 27 de outubro de '1999, que nâo 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( )

de 2016

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

e
e

de
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ANEXO V!

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

PRrrerruRA Do MuNrcípro oe CÂNDrDo DE ABREU
Esraoo Do PARANÁ

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

equipamentos e
Administração e

DECLARAÇÃO OT ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF n". (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 Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

de 20í6

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

de

ü
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ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Promoção Social.

DECLARAÇÃO Or r N EXrSTÊNCrA DE r NCOMPATT Bt Lt DADE FU NCTONAL

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)

d%,\
$,"8s 

-2
? ---- É<-#-i
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ATA DE REGISTRO
..............t.............../(Ano ) a
publicaçáo no D.O.E.)

PnErerruRA Do MuNrcípro oe CÂNDtDo DE ABREU
Esuoo oo PlnnuÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1727 - rama[ 209 - CEP: 84.470-000

vlil - MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂNDlDo DE ABREU, ESTADo Do PARANÁ e e
EMPRESA xx, GONFORME LtC|TAÇÃO MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL N". 45/2016.

pREÇos N"............./. ./(ANo) vtcÊNCtA:
..1...............|(ANO) (indicar a validade somente quando da

DE

Empresa:
CNPJ: Telefone/Fax: i e-mail:
Endereço:
Contato:

Aos.... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-J-J2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO 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 1.342-1 SESP/PR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos 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/í993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCIAL n" 4512016, para Registro de Preços, publicado no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em 0210612016, 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 equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promoção Social, de acordo com as quantidades e respectivos
valores descritos abaixo:

Item Quant. Produto Valor Unit.
Máximo

Valor
Total
Estimado

01 02 Aparelho de DVD player com entrada de USB
frontal

02 10 Filtro de linha
03 01 GeladeiraiRefrigerador 01 Porta Capacidade total

de 239 litros Branca, potencia 90 W, prateleiras
na porta, recipientes para guarda gelo, iluminação
interna, gaveta, controle de temperatura,
conoelador

04 01 lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477
Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impressão colorido, Conexão USB, com
Wireless, impressâo duplessão automática,

20
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ío or
bandeja 150 Folhas. Tipo do Papel para
lmpressão Papel (laser, normal, fotográfico, não
tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartÕes,
transparências e cartóes postais. Su pri mentos
Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas),
CE2B5A. Sistema Operacional: Microsoft@
Windows@ 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2008 (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS
Xv 10.4, v 10.5, v í0.6.256 MB de RAM, 150 MB
de espaço disponível no disco rígido, unidade de
CD-ROM, porta USB. Voltagem 110V ,Dimensoes
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19,6x
34,9x 23,8 cm. Dimensôes aproximadas da
embalagem do produto (cm)- AxLxP 22,8x34,9x
41 cm.

i"4l
M._

v

à

05 01 Multifuncional Laser. Conexoes Porta USB 2.0 de
alta velocidade. Características lmpressora Até 18
ppm / Ate 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva);
FastRes 600; FastRes 1200. CaracterÍsticas
Copiadora. Até 99 copias; Redução/Ampliação de
30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro);
Resolução (qualidade da copia). CaracterÍsticas
Digitalizadora Digitalizaçáo inteligente que
reconhece a diferença entre texto e imagem.
Suprimentos Cartucho de impressão preto HP
LaserJet CE285A. Ciclo mensal de trabalho Ate
8.000 páginas - O ciclo de serviço e definido
como o número máximo de páginas por mês de
saÍda com imagens. Tipo do Papel Papel
(comum, laser), envelopes, transparências,
etiquetas, cartão e cartÕes-postais Sistema
Operacional Microsoft Windows@ 7, Windows
Vista@, lVindows@ XP, Windows@ Server 2003,
Windows@ Server 2008: Processador de 1 GHz,
GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco
rígido, tela SVGA 800 x 600 com cores de 16 bit,
lnternet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou
Ethernet. Voltagem I 10V. Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP
25x41,5x26,Scm. Garantia do Fornecedor 12
meses. Modelo LaserJet Pro M1132. Referência
do Modelo Ml132

06 07 Microcomputador com processador lntel Core i5;
08 GB de memoria, HD de 500 GB, Windows
original, placa de vídeo integrada, cartão de
memoria, entrada USB. Monitor LCD 18.5",
teclado em Português, mouse optico caixas de
som, Garantia de 01 ano.

07 UJ No Break 1000 VA de Potência, Bivolt, 04
Entradas para tomada.

08 05 HP 1410 multifuncional color tinta cartucho 22
09 02 Mouse optico com saÍda PS/2
10 02 Mouse ootico com saída USB

21
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clÁusule SEGUNDA - oe vrcÊttcrA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será ate 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitldo reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variaçáo 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 base dos
preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a
modalidade e o no. da licitaçâo, 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 náo cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçôes contratuais
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO _ 940.4.4.90.52.00.00 -- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutençáo do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 _ 936 - 4.4.90.52-OO.OO _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoçáo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2680 _ 891 - 4.4.90.52.00.00 -- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801 .2054 - Manutençáo do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2461 _ 896 - 4.4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.122.0301 .02007 Manutenção do Departamento de Administração
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04. 1 22.0301 .02007 Ma n utenção do Departamento de Ad m i n istração
O35O . OOO - 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CLÁUSULA QUARTA -
PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15 (quinze) dias após a
solicitação.

11 50 Thoner HP 2612 A compatível, não re-
manufaturado ê'

oê 
í\

:'r

»,

12 200 Thoner HP 285 A compatível, não re-
manufaturado i'^_{a

13 300 Thoner HP 283 A compatível, náo re-
manufaturado t»IÉ
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§,J{"ôclÁusulR eurNTA - DAS RESpoNSABTLtDADES ,"a --
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro bg--
Pregos, 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 obrigaçôes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuÍzo de outras penalidades previstas pela Lei n" 8.666/93 e suas alteraçoes 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 autorizaçáo 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 disposiçoes da Lei n". 8.666/93 que regulamenta as
licitaçoes e contrataçôes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes
pertrnentes.
CLAUSULA NONA - DAS PARTES !NTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçoes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.

12016, 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 PRIMEII]A - DO CONHECIMENTO DAS PARTES
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condiçóes nele relatadas.
clÁusuLA DÉGrMA SEGUNDA - DTSPOSTÇOeS CERATS
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 pre.1uÍzos 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 controversias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante Fornecedor

z-)
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TESTEMUNHA TESTEMUNHA
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Avrso oe lrcreçÃo
pueLlceÇÃo DE EDITAL N.o 45/20í6

MoDALIDAoe pnecÃo PRESENcIAL

OBJETO: Registro de preços para futuras

suprimentos de informática, em atendimento

Promoção Social.

eventuais aquisições de equipamentos

Secretarias Municipais de Administração

R1

e

e

e

AS

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 25 de julho de 2016

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 25 de julho de 2016.

íttlclo DA sESSÃo DE DlspurA DE pREÇos: às 09h31m do dia 25 de jutho de 2016.

LOCAL: Setor de licitaçôes localizada na Sede do Município, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

GRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO tutÁXlwlO:R$ 84.580,35 (oitenta e quatro mil quinhentos e oitenta reais e trinta e
cinco centavos,).

RETIRADA DO EDITAL: de 1110712016 à 2510712016 no site do Município

www. ca nd idodeAbl:eu.pr. gov. 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 6-1 222, ramal 21 4, e-ma il : l icitacao@ca nd idodea breu. pr. qov. br

Cândido de Abreu, 08 de julho de 2016.

§" os

§
§* q,.-i
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a Assinado Dig ta mente por

ORGAO

Diário Oficial Eletrônico do Município de Cândido de

Abreu/PR
.José Maria Reis Junior
Prefeito Municipal
Samuel Martíns Delgado Junior
Vice-Prefeito
Avenida Paraná, 03, centro

CEP: 84.470-000

Fone: 43-3476-1222
Site: www.candidodeabreu.pr.eclv.br

LICITACOES

Avisos

\III\ICIPIO DI] CÂNDIIX) DE,\BREU
##ATo Avrso - pREGÃo PRESENCIAL N'45/2016
##TEX OÍtJETO: Rcgistro Llc preço\ pam iitluras e crcntuais uquisiçtics rle

.qrjipanrentos e suprimenlos de inlirrruiitica. cnr rtencirnrento as Secrctarias
\lunicipais dc AJnrinistrrçaro r' Pronroçi)o Socirl. RE('EBINIE;r-TO DAS
PROI'OSTAS: atcr 09h0()rn do dir 25 tle julho de 1016. ABERI'l-lRA DAS
PROPOS fAS: tlas 09h0 I n ris 09h.lllrr tlo tli.r l5 .lc.iulho (1. l0 I h i \ lClO
D,\ SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: r'rs 0ghllrn do clia 15 de.julho cle

1016. I-OCAL: Set» dc licitaçti.'s localizrcla nir Sr'tl.- do Município. na

Arenidr Patrui.,1" 0l f cntr'(). CánLlido dc.\trreu - Pll. CRI'IllRIO: \lcnor
preço por irenr. PREÇO M,ixlUO: R$ 8-1.08-1,03 (oitenta e trôs nril e

oit.'ntr e três reâis e trôs centa\ os,/. Rl]'l l R^DÀ DO tlDl'l 
^ 

1,: de

12.07 l0l6 ri:5.07 l0l6 no sitc do \lNicipio rrrr\.candiclorlcabreu.pr.gor.br
l\['OR]t,\ÇÔES C()NIPLENIENTARIIS: Dircranre nre nr serle rlo
\lunicipio cir'( iindirlo tlc.\brcu. situado nr .\renitla ['aranii. n" 0] ( dntre
C lnrliLlo de ALrrcu ['R- ou pelo lclet-one (0\r]li l-ll(- l lll- ranral l(19. c-
nrr il: 11!!!.]!.1Q(!!t!!! 1!q
::l),\ lA I I 0l l0 I 6

##,\SS Àllatr Diego \loreno \ rroto
##( AR Prcgociro

PORTARIAS

eoRfaRta Nn 1§g/2q19

O PREFEITO MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABRÊU, Istado do
Paraná, no uso de suas atribuiçôes, de conÍormldade com o disposto
pelos incisos lX e XXV do artigo 82 da Lei Orgânica Munic pal.

combinado com os arligos 126 e seguintes da Lei municipal no 1.043,
de 19 de março de 2016.

BE§ O tYE
Conceder férias a funcionária JOZIELE REGENTE CRUZ , ocupante
do cargo de Auxiliar de Administração do Quadro de Pessoal Efetivo
do Mun cípio, pelo período de 1610712016 a 1410812016 próximos,
correspondente ao período aquis tvo compreendido enlre2510412014
a 241O412015.

GABINETE DO PREFEITO I\4UNICIPAL
DE CANDIDO DE ABREU, em 12 de Julho de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

DÉRIo oFICIAL CERTIFTCADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autênticidade deste documento, desde que visualizado através do site

www.candidodeabreu.pr.gov.br

761 75926000180

DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PH'"
Leint7Z0,d.e07 /05/2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte em 09/05/2072, Edição 6.373, página 05

'â
\ri

à

eoBlaR!a N,1q9./2q10

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE ABREU, EStAdO dO
Paraná no uso de suas atr bu Ções. de conforrrrdade com o disposto
pelos inc sos lX e XXV do artigo 82 da Lei Orgânica l\,4un c pal,
combinado com os art gos 126 e seguintes da Lei municipal no 1.043,
de 19 de março de 20'16,

RE§o!vE
Conceder férias a Íuncionária VADIRENE PAIXAO JARENCZUK ,

ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais do Quadro de
Pessoal Efet vo do l\4unicípro, pelo período de 1810712016 a 1610812016
próximos, correspondente ao período aqulsttivo compreend do entre
19109t20 1 4 a 1 81091201 5.

GABINETE DO PREFEITO I\,lUNICIPAL
DE CÂNDIDO DE ABREU, em 12de Jutho de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

Decretos

DECRETO N'1OO, DE 12 DE JULHO DE 2016

Abre Credito Adicional Suplementar ao Orçamento Gera do Mun c pro
e dá outras prov dencias

O PREFEIÍO I\,4UNlClPAL DE CANDIDO DE ABREU, Estado do
Paraná, no uso de suas atr buições, de conform dade com os art. 43, s
1o, nciso. lll da ei federal n" 4.32011964. comb nado com a tei
municrpa no 1 01 1 de. 2911012015

DECRETA:

Art. 'lo. F ca o Poder Executivo autor zado a proceder abertura de
Crédlto Adrcional Suplementar, no Orçamento Gera do l\4unicípio de
Cândldo de Abreu no valor R$ 1.000,00 (um mil reais) para atender ao
seguinte programal

06 SECREÍARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002 Dlvisão de Educaçáo e Cultura
13.392.0601 .2031 At v dades Divisão de Cultura
1 320 - 3.3.90.30 00.00 - 000000 l\4aterial de Consumo

RS 1.000.00

Aí. 2". Como recursos para cobertura de créd to aberto na forma do
artigo anterior serão os recursos oriundos do Cancelamento Parcial de
Dotaçoes no valor de R$ 1.000,00 (um m reais) como segue:

06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.002 Div são de Educação e Cultura
1 3.392 0601 .2031 At v dades Divisão de Cultura
1 330 - 3.3.90.39.00.00 - 00000 Outros Serulços de Terceiros - PJ R$
1.000.00

Art. 3'. O cancelâmento de dotaçÕes que se reíere o artigo anterior,
está bâseado no art. 6o da Lei 1 .01 1 , de 2911012015. sendo efetuado
por remanejamento de dotaçÕes.

Art. 4q. Este Decreto entra em vigor na data de sua pub tcação.

GABINETE DO PREFEITO I\,4UNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU. EM
'12 de Ju ho de 2016.

JOSÉ ÍUARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
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PROC.URAÇAO que faz, CUNHA &PRAZUM LTDA _ ME pãrn 
-nôlrALDo

_EA!IE.E OUTRO, como seque abaixo;-

rumento de pROcuRAÇAo virem, o:"tgn rlr*5diâ" U *HT:T,;:*:" :::'i:
,#l ;"::1',T:',:J:,'l'^?'^?::l l^*: :,Fol, iffi;;ea de rvaiporã, Estado dor f':ná, no 1" rabelionato de Notai, locatizado ;; Àr#l;:';il: il3[?it;u!:fi,:^i:

tinffir.:tl"lfl l" "S;;f*, ,t:3f,"::: substituta, compareceu como

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1O TABELIONATO DE NOTAS

Jucilara Grasiela Rocha Adiles Bortolon da Costa
i.,rl:vrr:rr: Substrrrt.

/'! ',.i,,..,1 lirv,:s, 7,i:,

LIVRO.: í97-p

Etjl^oo oo PARANÁ

FOLHA.: O4O1O41l,

L,u,uF(u4NrE: cUNHA & pRAzury_lroA _ MÉ ilffift .;,J5#l"l,rillrrlinsnrita no GNPJ/MF sob n" to.íge.0s5/000i-oí-ào- sede na Rua-carros Gomes,20Íl' Jardim Aeroporto, lvaipora-Én. npr"rurior-cNil, contrato sociar consoridadoco'n a Quarta Arteração, 
"r1r* 

totoqoplr ;i.:rrirqriraoas sob no 0s7l063, na pastade Arquivos de contiatos $;r";' 039 e cerrrãiJ'simplificada da Junta comercialdo Paraná, expedida em ooÀorá01-6, cujà fr1;.ru, fica arquivada sob no 129, naPa ':ra de Arquivo de coniráiái- iitlr ;"';;!:" neste Taberionato Neste atoreprcsentada poÍ seu ADMI\llsrRAQóR poücuas ANToNro fvrARTrNs DAcLrrJL{A' brasileÍro,-s^otteirã}ffimpresii,rio, portador da cédura de rdentidade RG.sr"r rrn 9'004'242'4/ssP/PR, expedida em oa)ó-#ôõo 
" inscrito no cpF/MF sob no0:r :'899'419-90' com cartão de assinatura nest"1ãúárionato sob no 4663, resídente ecic iicitiado na Rua Cartos cà*ãr, zôq lr;;* nJãpo,to, tvaiporã_pR. Reconhecidade rninr' Escrevente substitutu, ,1iáu*, dos documentos apresentados, do que dou fé.E :'i':iante mim pela. outorgànü irre foi orto àue ôor este púbrico instrumento deprtlttraçãoenamelhorformadedíreitono*ei]ãJonstituiSeus@:

Ai ':1iÀNDRE RoDRrGo nanriNs DA cüúH;, brasireiro, soiteiro, maior,a''': rr:-;trador, portador da cedura de rdentidro"-nô. sob no 10.096.401-5/ssplpR err" r''r no CPF/MF sob n" 057.452.169'05, ràsioenie e domiciliado na Rua carlos(- ',,rls,200, JardiT 
lgrgpo.rto, turiporã_pR; e RoNALDO áórúó,i-rrrjt"iro, sotteiro, 

t
r,*ror' auxiliar admínistrativo, portador da C;dul; de ldentidade RG. sob no V17 tt4.497-3/SSp/pR e inscrito',Áo cpF/Mr ,oú-n. an.72g.51g-g4, residente e 0d.'rriririado no §ítio, sabugueíro, rvaiporã-fR A qr", confere ampros poderes paraQ]' ':113iunto ou q-ePe.radarrurnte, para.9 fim especial de promover a participação dao: 'rntê em Licítações p,int,tás, rirrni"ipaiã,--àltaduais 

" Ê"ãJÀi., podendozr rtiar propostas; atuar em todas as rasés oo frãceolmento licitatorio, concordarc "'rrllos' firmar declaraçÕes e atas, assistir a'atertura de propostas, negociarL"''s, f azer impugnaçoeô de editais, ,ír*r"ntà,. ou renunciar a recursos':'r't:inistrativos ou judióiais contra habilitaçÕLs, 
'àrassiricaçÕes, 

inabilitaçÕes e(j 'i''r::sificaÇôes, recramaçÕes, protestos * ,.*arrro, ,-fazer nova§ propostas, rebaixar|. 'r conceder desconto§; prestar caução e levantá-las; recebãr-ãr'irportâncias
: ",1,:l':"::-::tlill?!3',_lssum.ir ô:rú"Ãi"â' e garantias vincuradas às"."ri: assinar contratos decorrentes do ;",1;;;-;r-r-de negociação o,o,Jiril''la sido especificamente convocada; receber citação administrativa ou judicial 1:::l':J,f :§_,,j:::^i:],.1:,:1T-": I:: seja decori"nt" de sua pariicipaçã o em ./ p,r ,ócs; enrim praticar todos ;- l.;*. ;;; .J;Ji;"J ;i';"::-§o:?:,j,i!;;ilHi: /K
:' ' ''ÊI9-nn?E1o:--s31{o- 

-ygdado o substabJãcimento. Reservandn nnrq oi
con!»? na p+gina 2

/,,/ . ,' '-,

"l' -h4 ,;/' A

rvando Bara si. ^-i:-;_i svsteglt I ttit I fLr.
) e.ro f eoc r, on a,q. vv:in:õinliD, h Dsz cú;, * a;ffi



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1O TABELIONATO DE NOTAS

Jucilara Grersielar llocha

LIVRO.:'197-P

Assim o disse do que dou fé. A pedido da parte, lavrei esta
raçâo que lida em voz alta e em tudo achada conforme, aceita e assina,
nsando as testemunhas instrumentárias. Protocolada sob no 695/2016. Eu, (a.)

Bortolon da Costa, Esçrevente Substituta que fiz digitar, conferi, subscrevi, dou
assino. Emolumentos: R$71,82, (VRC 394,62), §elo Funarpen: R$0,75, Funrejus:
7,95. Selo Digital no feoCr.DnaOQ.VY3CR, Controle. OYnhD.hDSZ. lvaiporã-PR,

junho de 2016. (aa.) CUNHA & PRAZUM LTDA - ME, DOUGLAS ANTONIO
TINS DA CUNHA. Adiles Borlolon da Costa. Escrevente Substituta. Nada mais,

ada em seguida, confere enr tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé
Eu, i, , Adiles Bortolon da Costa, Escrevente Substituta, que a trasladei, conferi,
subscrevo, dou fé e assino em público e raso.

Em Testo,l da Verdade

lvaiporã-PR, 20 de junho de 2016
;'.

Adiles Bortolon da Costa
Escrevente Substituta

'à;i"iiit 
1,;rir-n a,y eí, à orn, u r

FOLHA.: O4O!O41 !.

Pàgina2 Selo feoCn úumã Página



\

REPÚBLICA FEDERI

#iffií.Ffr'áft?!;'l'''
*.on1?HB,;X=*++:t11.li8"#i[§;s=,flytlLo^DEcASAMENros,

rrurenorÇÕEsírüiÉiasiiÁ""ã,ilXi'fo.s=rflXàrir835^.

Av. Epitácio pessoa, 
1

,".,,iliZifi:1"3:l F:39::,u^u^og9 -09, 
João pessoa pBrel : (83) 3z++ iqoi't;ãiliãàir.rlrll ru+a;http://www. azeveOoáastos. not. brE-maít: cartorio@ãzli)edobastos. 

not. br

cenrroÃo DE AUTENTIcaÇÃo DtcrrAL

SJi"i ":i!,i:ffiXÊ3:1"^I'I:lo" cavalcanti, oriciar.do primeiro Resistro civir de Nascimentos erec ., r i,à! ;; :Hr#::5:,li:Tg:::r*ií,r.:{ãt}ilxi"*,s:r"#i1ffi.e 
etc

.C,_:r, com base na Lei gg35/g4 - aft. Zo _

i:ji jl{: fiÊil,:iíi;;;i**,r,',":',:áx sl,?,"Á'J sffH,"*l?iiJ":J: :í}:}:.u#,J3:[r"U r^Ír'i,r é verdade, Oóu fe.

Esl' '^^"r,nto foiemitido em 11r07t2016 às 17:21:2g (hora de Brasíria).

ppnrr:rRo FUNDADo eM iagô

P
A ch.,r,'.r
[.4r -
er'

:Eitalacima,garanteoUeêsÍÊr{nn,,-^.r.r-
'ü;.'11),À;i§1yt.fl 

§zls[i}?:tr|i.l%':l,L:1"ifl ãs:#:iltr".,",g.."13-
rsta certidão tem a sua varidad e até:11t07t20í7 às 17:02:07 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 560066
Código de Controte da Autenticação:

5564 I í OZi 6 1 65904017 2-1 a 5564í í 0 T 1 61 6590401 T 2-2
A autentici,iade desta certidão poderá ser co

"t'ã,1!lã.it;#ii,ffi:;;:?::ffi il.i::3:',.r",."eaquarquermomento
r-lb estáÃ--
;:t1,*::r::.1ti*rrih

i*i
lcp
Rrâaít
{=ã..J§ÍrT

CHAVE DIGITAL

1r4ctcll3bb4zagãíeJ

fr/
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DOL]GLÂS ANTONIO MARTINS DA CUNHÀ, brasilei

solteiro, empresario. residente e domiciliado na rua Carlos G

206 Jardim Aeroporto na cidade de lvaipora 'Paraná CEP. 86.870-

000 portador da cédula de Identidade RG.9.004.242-4 expedida

pelo Instituto de ldentificação do Paraná, em 08/05/2000 e inscrito

no CPF.04?.899.419-90 e GLAUCIA PRACZUM, brasileira,

solteira, empresária, residente e domiciliado na rua Carlos Gomes,

206 Jardim Aeroporto na cidade de Ivaipora - Paraná, cEP.
86.870-000 portadora da cédula de ldentidade RC.8.756.812-l
expedida pelo lnstituto de tdentihcação do Paraná, em 11/06/1999

e inscrito no CPF.046.767,589-95. únicos sóçios componentes da

Soeiedade empresaria Ltda que gira sob o nome CUNHA & PRACZIIM

klill';§':T::.Hitff ?ã$?[hilã:§ff u:'Xi;ff 

"Í;i:
na Junta Comercial do Paraná sob no. 41206422362 por despacho em

sçssão de I I de Março dç 2009 e ultirna alteração contratual sob no.

::ií**:*í,::'ffi iÂ*;Hl'::"yff ?"*,?'i,1;ll,llx:xili'ã;
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA * Â sociedade que possuia o ramo de atividade de: 4530-7/05 *
Comercio a varejo de Pneumáticos e camara de ar - 4530-7/03 - comercio a varejo de peças e

acessórios noror para veículos e 4930-2/02 * Transporte Rodoviário de Cargas,exceto produtos

perig6sos e muclanças internacional, interestadual. internacional e 4930.2101 - Transpo$e

rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e mudança, nestc ato passârâ â exercer suâ§

atividades com o ramo de: - Comercio a varejo de Pneumáticos s camara de ar - comercio a

varejo de peças e acessórios novos para veículos e - Transporte Rodoviário de Cargas,exceto

produtos perigosos e mudanças internacional, interestadual, internacional e 493§J/41 *
Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigosos e nrudança, serviço de reparação e

manuienção cle computadores, inclusive portáteis e de equipamento de inforrnática e periÍêrico,

treinamento em desenvolvimento profrssionais e gerencial, instalação de softrvares com suporte

tdcnic6, serviço dç redes do transportes de teleçomunicaçÕes (SRTT), recarga de cartuchos para

impressora, provedor de internet, alividades de gravação de som e edição de musicas, produção

müsical, insialação, reparação e manutengão de equipamentos de telefônica e comunicação,

promoção. organização, produção, ageuciamento, prograrnaçâo e execução de eventos

àsportivos, artístico, culturais, sl:ows e espetáculo de qualquer espécie ou gênero§, bailadcls e

lírlcos, exposiçÕes,, leiloes. festivais cle musicas, criações cinematográficas e teatrais, eventos

sociais, e'promocionais, inclusive filantrópicos e ou beneficentes, cursos de informáticq

Serviços de Marketirrg díreto, Âluguel e leasing operacional de curta ou longa duração ! iogo " N
tipo áe maquinas e equiparnentos para escritórios, tais como computadores e periféricos, U

reprodutoras' de copiai, projetos, data-show, equipantentos de telefonia ç comunicaçõo,
prestação de serviços d" co,rservação e limpeza em geral (urbana e Predial) linrpeza de dutos de

ventilação e refi-igeração de ar, instalaçãô, mânutenção e reparação de aparelhos de ar

condicionado, comereio atâcadista de maquina de costura, maquinas e Equiparnentos de Artigos

de Uso Pessoal c Dornestico, maquinas, aparelhos e equipamentos pârâ uso agropecuárlo,

Instrumentos nrusicais, $ acessórios, brinquedos e artigos recreativos, artigos do Vestuário, )
calçados, artigos Esportivcts Artigos de Viagem, e acessÓrios em geral, Materiais e

equipamentos de segurança, Uniformes, Tecidos e

Cama. Mesa e Banho, artigos cle Colchoaria,

(pafles e pcças), rnaquinas, aparelhos equipamentos para uso odonto-medico hospitalar (puT"l " , /r)
peças) embálagens, Ôomercio varejista de moveis em geral, computadores, inclusive portáteis, , t j,/
equipamentor,- p"rif.ri"or e suf rimento de informática, Equipamentos cle telefonia 

. 
. \üt{r , r{

comunicaçao, Eletrodonrésticos e Equipamentos de Audio e Vídeo, Artigos de Papelaria' / \
l\
'\-r

,itií.t tnl\. \ .i/

1,,

CUNHA & PRACZUM LTDA-MB
c.N.P.J. 10.692.055/0001 -63

QUARTA ÀLTERÀÇÃO CONTR*TUAL
NIRE: 41206422362

rncrcatlorias cnt Ccral, çom Predominânçia ern P

,/



Pág.02 CUNHA & PRACZUM LTI}À - M§
C.N.P.J. 10.69?.0551000r-63

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUÀL
NIRE: 41206422362

para construção em geral, produtÕs salleântes, domisanitarios, peças e equipamentos de yeíçulos
leves e pesados, baterias automotivas, lubrihcantes, Pneus e câmas de Ar, Livros, Bijuterias
suvenires e artesanatos e Artigos médicos e Ortopédicos.
CNAEs: 453A-7105, 453A-7103,4930-2/ü2, 4930-2101, 951 1-8/00, 8559-6104, 6209-1100,611A-
8107, 4751-2102, 6190-ó 01, 6311-9100, 5920-1100, 90Al-9t02,9512-6tü0,9001-9/03,8230-
0/01, 9003-5t00,9329-8t99, 8599-6t03, 1319-0103, 7733-vA0, 4329-U99, 8129-0t00, 43?2-
3t02, 4649-4199,4754-1101, 4751-2101, 4752-1100, 4753-9rcA, 4761-UA3, 475641AA, 4763_
6101, 4781-410A, 4755-5101. 4782-2101, 4782-2102, 4763-6102, 4649-4/A1, 46614t0A, 4664-
8/00, 4686-91A2, 4'159-8t99, 4642-7tAz, 4755-5tA3, 4754-7102, 4723-7t00, 47|2-rrcA, 4789-
0 / 05, 4 53 0 -7 / 03. 47 32-6100, 45 30-710 5, 47 6 1 -0 I 0 t, 47 89 -0/ 0 1,47 7 3 -3 I 00.
cLAu§uLA sE§uNDÀ - DA CONSOLTDAÇÃO DO CONTRÁTO SOCIAL:Ern
consonância com o que determina o artigo 2.031 da Lei numero 10.40612002.os sócios
RE§OLVEM' por estÇ instrumento, atualizar e çonsolidar o Contrato Social, tornando
assim sem efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no Contrato Social
primitivo que, adequado ás disposições da referida Lei 10.406/20A2, aplicáweis a este tipo
societário passa a ter seguinte rcdação: condições seguintes:

CUNHA & PRACZUM LTDA. ME
c.N.P.J, I 0.69A.055/000t-63
QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
NIRE: 41206422362

DOUGLAS ANTONIO MARTIN§ DA CUNHÀ, brasileiro, solteiro, empresário,
residente e domiciliado na rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeropoúo na cidade de lvaipora
- Paraná CEP. 86.870-000 portador da cédula de ldantidade RG.9.004.242-4 expÊdida
pelo Instituto de ldentificação do Paraná, em0810512000 e inscrito rro CPF.042.899.419-
90 e GLAUCIÀ PRACZUM, brasileira, solteira, ernpresária, residente e domiciliado na

rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeropeirto na cidade de lvaipora - Paraná, CEP. 86.870-
000 portadora da cédula de Identidade RG.8.756.812-1 expedida pelo Instituto de
Identificação do Paraná, em ll/06/1999 e inscrito no CPI'.046,767.589-95. únicos sócios
componentes da Sociedade empresaria Ltda que gira sob o nome CtiNHA & PRACZUM LTDA
-ME, sede na rua Carlos Gomes, 206 Jardim Aeroporto, na cidade de lvaipnra * Paraná , C§P.
86.870-000 çom Contrato Social arquivado na Junta Cornercial do Paraná sob nn. 41206422362
por despacho em sessão de I I de Março de 2009 e ultima alteração contratual sob no.

20151586322 por despacho em ll de Março de 2015, resolyern alterar o contrato social, e
alteraçôes posteriores conforme clausulas e eondigões seguintes:
CLAUSULA PRIM§IRA: A sociedade gira sob o nome empresarial: CUNHA &
LTDA. ME
CLÁU§ULA §EGUNDA: A sociedade tem a sua sede nâ rua Carlos Gomes,
Aeroporto na cidade de lvaipora - Paraná, CEP. 86.870-000 (Art. 997 ll CÇ,1200?,,

PRACZUM

206 Jardim

CLAU§ULA TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta rnil reais)
totalmefite integralizado em moeda corrcnte do Pais, divido em 50.000 (ciuquenta mil) quolas de
R$ 1,00 ( um real ) cada
forma:
Sócios

unta, fica assinr distribuídas entre os sócios quotistas da seguinte

DOUGLAS ANTONIO MARTIN§ DA CUNHA
CLAUCIA PRACZUM

quotas perc
25.000 50%
25.000 50%

Capital
25,000,00
25.000,00

TOTAL 50.000 tA00/o s0.000.00...')
aradear -i' .í.-',
---tt--:- ,- \,r !tl, I*,

;jn"1

CLÀU§ULÀ QUÂRTA: O objeto social é: - Comercio a vareio de Pneumáticos e camara de ar - 1V!ÀVpV&5 \ívôI\r5r v vqJç!v -vçlêl ç, - !.VrlrçrçlV 6 vêr?U Vç !-llç\llll6tlUU§ ç Udlllal4 U§ ãI - { r.Í'
comercio a varejo de peças e acessórios nôvos pârâ veículss e - lransporte Rodoviário de )'-.-i
Cargas,exceto proclutos perigosos e mudanças internacional, interestadual, inteffaoional e i

Transporte rodoviário de cargas, exceto produtos perigoi
manstenção de computadores, inclusive portáteis e de

treinamento em dessnvolvimento profissionais e

técnico, serviço de redes de transportes de telecomuni
inrpressora, provodor de internet, atividades do gravaçâo

,.(,r,'

musical, instalação, reparação e manutÊnção de equi



Í

exposições', leiloes, festivais de músicas. criações cine*"iogret"u, e teatrais, eventos ;rjffi::promocionais, incl,sive filantrópicos e ou úeneÍicentes, ;r;; de inforrnática, serviços deMarketing direto, Aluguel e reasing operacionar de curta ou rong;arração e todo otipo de maquinas e equipamenúr'puru çsçritórios, tais cõmo computadores e periféricos,reprodutoras de copias, projetos, data-show, equipamentos daüiefonia ç çomunicaçâo, prestação
de serviços de conservação e limpeza em geraliriurn, e Rreaiary itrnpeza de dil;;;;;;rtilação erefrigeração de ar, instalação, manutençãJe reparaqão de aparerhos de ar condicionado, comereioatacadis.ta de maquina de costura, maquinal e iq,,ipu,.,r.,tos de Artigos de uso pessoal eDomestico, maquinas, aparerhos . .quipu*antos 

- 
para uso agropecuário, (partes e peças),maquinas, aparelhos 

. equipamentos po.â uso odonto-medico hospitalar (partes e peças)embalagens, corrrercio varejista de moveis em gout, .orputadores, inclusive poúíteis,equipamentos. perifericos e suprimento de informáti"-:Eq,;lp;,;;os de telefonia e comunicação,Eletrodoméstiços e Equipamentos de Áudio e vídeo, Á*i!or a. nup*trriu. Instrumentos musicais,e acessórios, brinquedos e artigos recreativos, artigos oJv.rtuaJã, ;ü;;,';iüoJ}rpon;ro,Artigos de viagem, e acessórios em geral, Materi-ais 
" "quipoÃ"ntos 

de segurança, uniformes,Tecidos e confecções em .g:i".rr aÀigos de Armarinr,o, ãu*, Mesa e Banho, artigos decolchoaria' bebidas em geral. utilidades Domesticas, *"r"áaoriu, em ceral, conr predominância
em Produtos Alime.líeios Minimercados, Materiais-p** .onrt*iào ** geral, produtos saneantes,domisanitarios, peçâs e equipamentos de .veículos leves e'fesaaoi, baierias automotivas,lubrificantes, Pueus e 

"1Io-. 
de Ar, Livros. Bijuterias suvenires eãrtesanatos e Artigos médicos eortopédicos' cNA§s: 4530-7105, 4530-71ü3,4g30-uaz, 4%a-2fi1,9s t t-g/00, g599-6104,6209-

1/00, 6r10-g/02, 475r-2102, 6r90-6/01, 63fi-gfia, sqzo-ir00, g00t-g/02,95r2-6/00, 900r-9/A3,8230'0/01, 9003-5/00, g32s-8/gg, tsgg-arcs, 73lg-0/03.7733-l/00, 432g-l/9g, gl52S_0/A0,
4327'3/02,46494199,4754-7101,4751-yA1,4752-11AA,4753-gt00,476t-0/03,475641A0,4763_
6/01,4't8t-4/0CI,4755-5t0t,4792-2/01.47gi2-UA2,4763-6fi2,4649_4/01,46614rcA,4664-8fi0,
4686-9/A2, 4759-8/99, 4642-7102, 4755-5/03, 4754-7/02, 4723-7/00, 4712-t/a0,478g-A/0s,4530-
7 I 03, 47 32- 6 I 00, 4 53 0 -7 I A5, 4-7 6 I _0 I 0 1. 47 89 _0 I 0 1,47 7 3 _3 I 00.
CLAUSULA QUTNTA; A sociedade iniciou suas atividades de I I rle Março de 2009,exercendo suâs atividades por tempô Indeternrinado (art.997,ll Cc)zooz1
CLÂ'U§ULA SBXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas çu transferidas aterceiros sem o conscntimento clo outro sócio,a .l,uen, fico asseguradorsm iguaidade de condiçÕese preço direito de preferência para.a sua aquisiçlio se postas o ,Znau, Íbr,rruii-ndu, r"-."rti*a" ucessão delas, a arreração conrratuar pertinente (art. r .05b urt. r.osz, ê a?.aaz)cLAUsuL"4' SETTMA: A responsabilidade de cacla sócio e restrita ao valor de suas quotas, mastodos respondern solidariamente.pe.la. integralização do capital so"iur rart. L052., cc/2002).CLAUSULA OITAV_Â: A adininishação da'sociedade ;"il;-a DouGLAS ANToNroMARTIN§ DA CUNHA 

' coln os podóres e atribuições de administrador, autorizado o uso donÔme empresarial Individualmente, vedado, no entânto em ativiclades estranhas ao interessesocial ou as-sumir obrigações seja em favor de qualquer aor luotl.tus ou de terceiros, bem çomoonerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem âutorização clos outros sócios (artigos gg7 vl,I.0t 3, l.015, 1.064 CC/2002).

promoção, organização, produçâo,

:f::':::":''*l:':: 'j:-::^,:,":Tl1:1" a* quurquí ;slã-; gêneros, balados e ríricos,

CLÁU§ULA NONA: Ao termino de cada exercício social, em 3l de Dezembro, o Administradorprestara contas, justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, dobalanço patrimonial e do resultado econômico, cabend,: aos sócios na proporção de suas quotas, olucros ou perdas apurados (arr. I065, CC/20ü2)
CLAU§ULÀ DICIMA : Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social os sóçiosdeliberarão sobre as 

"9,]1o, 
e designarão adnrinistrador (es) quando for o caso (arts. L0.71 e lü72

§ 2o e aft., 1.078, CC/20A2).
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA: A sociedade poderá

{l]af 91gutra dependência, rnediante alteração contrarual a?.'
CLAU§ULA DECIMA §BGUNDA: Os sócic,s poderão
mensal, â titulo de ,,pró - Iaborc, observadas as disposi

:, i\. i.' ,

\ ,r '.'
." ln i

11.i"

t_;

CUNHA & PRÂCZUM LTDÀ_MB

)

C.N.P.J. I 0.692.055t000 r-63
QUÀRTA ALTERÀÇÃO COUTRaTUAL
NIRE: 412A6422362

â qualquer tempo, abrir ou Fechar

$H
"rlrI :f zEvÉ,g§à§â§ffi §*Tf?3.1''J-'f,E'#-""Yt'jfi ,ffi *1Hy'

s rllt.turbboró-&t|{!d.(rffilesm*;r@N§.u.(r1*g,ast3,lM
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Pág.04 CUNHA & PRÁ.CZUM LTDA _ ME
c.N.r.J, I 0.692.055/0001-63

QUARTA ALTERÁÇÃO CONTRaTUÀL
NIRE: 412064223§2

CLÀUSULÀ DECIMA TERCEIRÁ,: Falecendo ou interdiüado qualquer sócio, a sooiedade
continuara sua atividâde, com os herdeiros, sucessorâ e a incapaz^ Não sendo possivel ou
inexistindo interesse deste ou do (s) sócios (s) remaneseente (s) o valor dç seus haverEs será
Apurado e liquidado com base na situaçãr: petrimonial da soeiedade, a data da resolução,
verifi cada em balanço especial mÊrte levantado 

^

Parágrrfo único - O mesmo procedimento será adotados ern outras Çasos em que a sociedade se

resolva em relação a seu sócio (aft. 1.028 e art. I .03 l, CC/2002)
CLAUSULÀ DECIMÀ QUARTÂ: O administrador declara sob as penas da lei de que não osta
impedido de exercer a administração da sociedade por lei especial ou em virtude de condenação
criminal, ou por se ençontrar sob os efeitos dela, a pena que vedti, ainda temporariamente, o
acesso â cârgô públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contrâ normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe publica, ou propriedade (art I .01 I Par
ccl2002)
CLAU§ULA D§CIMA QUINTA: Fica eleito o forum da oomarca de lvaipora - Paraná, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato
E por estarem assim justos e contratados, assinam ê presente alteração em 03 (três) vias

Ivaipora, 02 de §etembro de 2015

&,* {l

I

IO MARTINS DA CUNHA

- t; i
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REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo oa penníaa

cARToRto RzevÊoo BASToS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBTTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
rnrenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÃo pESsoA

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

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

CERTTDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DrcrTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial 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 João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0210612016 às í6:05:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94rc57f2d69fe6bc05bÍ51 e1c33ca0c42b4d8999627d868e645391 00e4e098387ca1 c1a1b720'í
fl/e1 55853bb47a93581 ead37b1 bcd749d34787cbb302ccb9€09578464e45c5a73eab

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para CUNHA E PRACZUM LTDA -
ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal
em vigorArt 1o. e 10o. § 10. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validad e até:24110/2016 às 03:05:28 (Dia/Mês/Ano) 
Ú

Código de Controle da Certidáo: 443017

Código de Controle da Autenticação:

556423í 0í 510241 40625-1 a 5564231015'10241406254

A autenticldade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http :iiwww. azevedobastos. not. br
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CNPf: L0.69?^ü5510001-63 i,',*G)Z ;\
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Pregão Presencial n".45/2üL6 .->-1 ; I
' ,' .;>- .'

DECLARAÇÃO 
"'-'

A empresa CUNHA E PRACZUM LTDA, inscrita no CNPJ/MÊ ns. 1CI.692.055/00CI1"-63, sediada em

CARLOS GOMES 2A6, JARDIM AEROPORTO, CEP 86.870-000, por intermédio de seu

representante legal o (a) Sr. DOUGLAS ANTONIO MARTINS DA CUNHA, da Carteira de ldentidade
ns.90042424 e do CPF ne.0428994L990, DECLARA, sob as penas da Lei que:

o Não há o seu quadro de sócios, dirigentes ou técnicos responsáveis, servidores públicos;

o Que está ciente e concorda com o disposto no editah

Nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou ínsalubre e não

emprega menor de dezesseis anos, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei ns

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei ne. 9.854, de 27 de novembro de 1999;

Para atendimento ao § 2s, do Artigo 32, da Lei ns. 8.666/93 que, até a presente data,

inexistem fatos supervenientes impeditivos parâ suâ habilitação no presente processo

licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

r Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer

de suas esferas.

r Recebeu os docunrentos e tomou conhecimento de todas as informações e condições locais

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.
o Atende as rêgras de sustentabilidade ambiental definidas pela lnstrução Normativa

U2arc.

Terá a disponibilidade, caso venha a vencer a licitação, do fornecimento, NO PRÂZO

PREVISTO, dos produtos elou serviços licitados.

( ) Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*

lVAlP0RA, PR, 24 de julho de 2016. I

CUNHA I ppJ{CZUM t'fDA -ME - CNP, 10.692.055/0001-63 - End. Rua Carlos Oomes N: 206 -Bairro: fardirn Aeroporto -CtiP 8ó870"
Cel.{4319910-4318 ' E-tnail:000 - Cidade: Ivaiporâ - Pr

r:unhapraczum@hotmail.com
fone: 1,43)34722847

1

ANTONIO MARTINS DA CUNHA

soclo-GERENTE RG 90042424 - CPt 042.899

,A
L',/ t



CUNHA & PRACZUMLTDA_ME
CN PJ : 10.692.055/0001-63

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Pregão Presencial n". 45/2OL6

Declaracão 4e oue cumpr.e ole4amente gs feqqlsitos de ha,bilitacão

Em atendimento ao previsto no editatde PREGÃo PRESENC|AL, DECLARAMOS que
cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçâo no presente

certame

DOUGLAS ANTONIO MARITNS DA CUNHA

RG90042424

cPF 042,899.419-90

lloogzos5'ooot:l-: 
'

'ãu-ffi:.TâEÍ:-
*'f 

""n";^ngg"; i,'.8? o'o t',,
Jardim AeroPorto I ü

CUNHA E PRACZUM LTDA {,tE - CNPJ 10.692.055/0@1-63 - End.
lvalporã - Pr

cunhapraczum @hotmall.com

lvAlPoRÁ'PR 
s*

Rua Carlos Gomes N: 206 -Bairro: Jardlm Aeroporto -CEP 8687O{DO -

fone: 143134722847 Cel.(43)9Í,1G4318 -
Cldade:

E-mall:

íJ

24 de julho de 2016.

A
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Cun tre & PRAczuM--' LTDA- - M'E'
Rua c arlos GTr"Ê'rã!? 

o -o o o
Jardim AeroPorto'

I

CUNHA E PRACZUM LTDA+4E - CNPJ 10.692.055/0001-63 - End.

lvaiporã - Pr

cunhapraczum@ hotmail.com

CNPJ : 10.692.055/0001-63

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Pregão Presencial n". 45/2QL6

DECLARAÇÃO OE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO

PORTE

CUNHA E PRAczuM LTDA, CNPJ/MF no.10.692.05s/0001€3, R. cARLos coMES, N 206, J.
AERPPORTO, IVAIPORA, PR, 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 Lei Complementar
12312006, de 14 de dezembro de 2006.

RG90042424

cPF 042.899.419-90

IVAIPORÃ'PR

fone: 143l,347228É.7

L

24 de julho de 2016.

DOUGLAS ANTONIO MARITNS DA CUNHA



GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

JUNTA COMERCIAL DO PARANAr s§TeuR]NTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

'4

Páqina: 00í / 001CERTIDAO SIMPLIFICADA
Cêrtiricamos que as informações abaixo constam dos documentoe arquivados nêsta Junta Comercia! ê são vigêntês
na data da sua expêdição.
Nome Empresarial
CUNHA & PRACZUM LTDA. ME

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Número de ld€ntiÍicaçáo do RegiltÍo de
Empresas - NIRE (Sede)

41 20úABt2

Para verificar a eutenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o númêro 163807353 na Consulta dê Autenticidade

Consulta disponívêl por 30 diss

Obieto Social
COMERCIO A VAREJO DE PNEMATICOS E CAMARA DE AR
coMERCtO A VAREJO DE PEçAS E ACESSORTOS PARA VEICULOS
_T.EAN§-LO-BIES RODOVÉR|O OE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS
TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS

Sócios/PaÍticipaçáo no CâpiteuEspóca€ de Sócao/Administrador/Tármino do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ

OOUGLÁS Al,lTONlO IiARTINS DA CUI{HA
042.899.41$90

GLÁUCIAPRACZUM

046.767.589.95

Esoóclê dê Sócio

Úftimo Arquivamento

Data: 08/09/2015

Ato: ALTERAÇÃO

-E--v_e!!!-o*I9I._AL-TERACAODEDADOS(EXCETONOMEEMPRESARIAL)
coNSoLlDAçÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

r6/38073fi

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

CNPJ

1 0.692.055/0001 -63

Data dê AÍquivamenlo do
Ato Constitutivo

Í1103/2009

Data de lnício
de Atividade

1 í/03/2009

PÍazo de Duração

lndêtêrminado

Témino do
Admini$radoÍ Mandato

Mministrador nü)ü)ü)(xx

xxn«xxxxx

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

I

25.000,00 soclo

25.000,00 soclo

Número: 20155865498

o

Y

(

/?
Documento Assinado Digitalmente 06107 12016
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968.í 70/0001-99

Você dêve instelar o certificado da JUCEPAR
www. juntacomercial. pr. gov. br/cêrtificado

Endereço Compbto (LogÍadouro, Nr e Complemento, BairÍo, Cidade, UF, CEP)

Capital: R$ 50.000,00

(crNouENTA MrL REA!S)

Capital lntegÍalizado: B$ 50.000,q,
(crNouENTA MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/200G)

MicroompÍe9a

CURITIBA - PR, 06 de julho de 20'16

I
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA.ME
CNPJIMF . 07 .287 .798/000 1 -43

NIRE: 4120543581-9

;i;ffi iõfrae-irscAl'+iawrotl; secuádarias; comercio varejiita de brinquelot,: (
,rtigo, recreativos (CNAE-FISCAL 4763'610l) comergig varejisu especializado de U

.q,ip.r.nto, " ,rpii*entos de informática ( C].IAE-FISCAL 4751'2/01); comercio

uà.jirtu de outros artigos de uso pessoal e domestico (CNAE-FISCAL 4759-8199)|

com'e.cio varejista ae oritros produtos (CNAE-EISCAI 4789'0199); comercio varejista de

cosméticos, pioduto, de perhrmaria e de higiene pessoal (CNAE-FISCAL 4772-5100);

ámercio varejista de artigos de cama, mésa e banho (CNAE'FISCAL 4755'sl03);

comercio varejista especiai'izado de eletrodomésticos e equipamentgs-d9 -{dio 
vídeo

(CNAE-FISCÃt Alsi-9/00); comercio atacadista de embalagens (cNÂE-llqAL 4686-

ítaz); comercio varejista de doces, balas bombons e semelhantes (CNAE-FISCAL 4721'

l/6aii comercio ,arej-ista de suvenires, bijuterias e artesanatos (CNAE-FISCAL 4789-0/01)

comercio varejista áe produtos saneantes domissanitários ( CNAE-FISCAL 4789-0/05);

comercio ,urjlirtu dc artigos do vestuário e acessórios (CNAE-FISCAL 41814100\;

,ãr.r.io u"r.;irt de tecidol ( CNAE-FISCAL 4755-5/01); comercio varejista de calçados

(4752-2l1t); óomercio varejista de artigos dc armarinho (CNAE-FISCAL 4?55-5102)

comercio varejista de móvcis g?sa-Tl}licornercio varejista de artigos esponivos (CN+:,Ê'-"4

u 1. | ^ "?lBtF"qtl9,*ç.H$3,t*?,LHu*?S,:}f#i*:t /-7/ tsü Jl irtf,rttÍulu. 
- 

lutintico a pr?scíltc íotocopia por coníerÍ com oíiglna' qur ,./ ,r'

QUARTA ALI'ERAÇÃO DE CONTRATO SOCTAL

CECILIACRoCETTAsCHRAIBER,brasileira,empresária,casadaem
regime de Comuúão Universal de Bens conforme certidão de casamento n.o 1.288, as fls. : '

n.í z3zdo liwo n.o B-I0 de 18/04/1.985 do Registro civil da comarca de Manoel Ribas Pr.

residente na Rua. rrincipat S/n.o. - arto iageaão - Mun]9rpio de Arapuã-Pr. cEP' 86'884-

000, portadora da cédula de Identidade n.o í.214.525-6/SSP-PR, expedida pelo Instituto de .:'
Identificaçao do Estado do Paraná em tJ2lo5l1.989 e CPF n.o 531.766.50949 e --

FERNANbA cRocETTA sCHRq,lBER, brasileira. maior, estudante, solteira conforme

certidão de nascimenro n.o 7.016 as. fls.20 do livro 77 do cartório de registro Civil da

Comarca de Manoel iiU"r pr. lavrado em l8il0/1.985, residente Rua. Principal S/n.o. -
Àt,o t g*ao - Münicípio de Arapú-Pr. CEP. 86.884-000, nascida em 07/10/1985,

óãa.rã da Cédula de identidade n." 8.521.941-6/SSP-PR, expedida Pelo Instituto de

íJàtincaçao do Estado do paraná em r8/11n.998 e cPF. n.o 050.582.639-98. socias

componentcs da sociedade empresfuia limitada que gira sob a denominação comercial de:

cnocerrA & SCHRAIBER LTDA-ME, estabelecida na Av. Paraná n.o80 - centro -
Ivaiporã- Pr. CEP. E6.E70-000 coln seu contrato social arquivado na Junta Comercial do

Estâdo do paraná sob n.o 4r2054359r-g por despacho em sessão de2310312.005 e ultima

Alrcração de Contrato social arquivada nã J*tt Comercial do Estado do Paraná sob n'o

iõogiigogsl por despacho em sessão de 27t0812009. Resolvem por este Instrumento de

Àtte.açao moaincar o're, Cont 
"to 

Social Primitivo de acordo com as cláusulas seguintos:

cl.fdsur,A PRTMEIRA: Fica alterado o ramo de atividade da empresa que antes era:

ATMDADE PRINCIPAÚ Comercio varcjista de artigos de papelaria ( CNAE-FISCAL

4761-0103); secundiírias: comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos (CNAE-

FISCAL 4763-610l,) comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de

informática ( CNAE-FISCAL 475i-2/Ol); comercio varejista de outros artigos de uso

pe*soal e domestico (CNAE-FISCAL. 4759-9199\; comercio varejista de outros produtos

(SNAE-FISSAL 47gà-0/99) para: ati...idade principal Comercio varejista de artigos de

{@ J;flmffi; n;



o

CROCETTA & SCHRAIBE'R LTDA-ME

CI'IPJ/IvÍF' 07'287'798/000 1 43
MRE: 4120543581-9

euARrA arreü-çAó ú coNrRATo socIAL'

FIS.AL 4763_6roz)comercio varejista_de riwos ( cNAg:lIscAL 4761-0i01); comercro

vareiista de equipam;;, d.';r..i Orio lCr.ree-frSC tL 4789-0107);

CLAUSLJLA s,Cüi.ii;À; iú alterado o endereço residencíal da sócia CECILIA

cRocETTA S.HRAIBER que ant*;.[;' -ii;:{ srn'"' - Àrto Lageado - Município

de Arapuã-pr. cEp. ãã.ge+j0oo ,o**. ar'werpbn'r -PR para: Rua Bandeirantes n'

Akgr*r+ltl"rtXX[Tiôti11t*1-*.residenciardasóciaFERNANDA
cRocErre sc,úrnÉn q'" §fj'";' 

-il;'tti*i9ãi 
s/n'o' - Alto Lageado -

MunicÍpio o. nr.pu;pltàp] g-o sg+-ô,ó;*"tà ae ryeiponÃ -PR para: Av' Paraná

[ifrÍmttm:Xi::-l'::"" o estado civ, da sócia: FERNANDA cRocErrA

scHRAIBEn' que*àn;;; t;; solfi11 ;ãüü conforme certidão de casamento n'

08465?0155 2ol4 ztôõti'ioi oibsrzfrj tão'io a. ãgi'r'o civil da comarca de

;;ilri n- w*ao em l0/05/29Y:* 
^-irr cm consôÍrârcia com o quc determina o art'

cl,AusuLl quiío"'õóxsol'tolÇÃo em con-son&tcia com o que deter

2.031 da t ci nr,m"rà-ió'+ósnoo'' "'S}tifüót'Ytú;;;t 
este instrumento' atualizar

e consolidar " ""J;t;;;ili;-a" 
*Iit' ** 'rtit9 " 

óttti' desta data as cláusulas e

condições .ontiouJno :9nryto 'Tf:lÉ;ti:3;;1-1":u'"Jo 
as disposições da referida

Lei n. 10.406/200 z, aplicçveis a este tifi-societáriá patsa a ter a seguinte redação'

CRÔCE TA & SCIIRAIBER L'TDA-ME

CNPJ/]\{F' 01'2E1'7 9tt0001'43

NIRE:-41205$ry12-

euARrA el,rnú?iôõÉ coNrRAro socrÀL IJ

o CECILIACRoCETTASc}Ifuq,IBE&brasileira,empresária"casadaemrogimede
comunhão unir.rruiiããrir-.ã"f"rr" .ãiáao dc casamento n'' 1'288' às fls' n'o 232 do

rivro n.o B-10 de ,gr'oiÁ.-qáía" neeistroôú, da comarca de Manoel Ribas pr' residente

na Rua Bandeirante, "!ãrt, 
.fl"iozli.'ôtlo" i"ip"tí'Éi ' portadora da Cédula de

rdentidade n.. 3.2r+]sà!-elssp-in, .*páia" 
"il-rrrt::t 

ae-táentincação d-o-Estado do

paraná em o,or)i.rái'ã--cbr o.;*d;.ffi5õq-+q "- 'Ê*NANDA 
CR.CETTA

SCHRAIBEn, u'usitá'í *p"ta'in "ulJau'"* "gi"" 
de comunhão parc!{ de bens

conforme certidão 
,;;';;;nio 

n.ó.. íffi2óiii ãor+ á ooooz 164 0008772 33 do

cartório de registro üriãô;*"u or"iàióã ir.lu*uao em t0/05/2'014' residente na

Av. paraná 
". 

zoo-.pi;. it em rvaipoiliil'êÉi, -a^o11ohõ0, 
nascida em o7l10/1e85

oortadora da cédur;*J. iãí"álo, "ií.sii.üI-sns_p_-pn, 
.*p.aida pero 

-rnstituto 
de

identificação do EsãÃ áo pro'a.., ;siilll'óg' " 
cpr' n'' dso'saz'ors'st' sócias

componente, a" '*iã"a"'*ft*f: 'r*"'a" 
á" 4T *b a denominação comercial de:

cnócerrn a sõiiürsÉc r,moirrü,ãr.i.iõloa na Av. paraná n.o B0 - centro -

Ivaiporâ- pr. cEp. gã.azo-ooo ,"I^r:";nt*o social ttouütao na Junta comercial do

Estado do Parana sob n'o 412054358'-: iigil;;;'*"o: :'::.:"5 
e urtima

2o CaÉÔf!oíqJgq*s,.*fil,'#3'"*s;H*S3g:[*l,,z -- ã\ybnom.Cm-r:f

\ ffi sELo rir'àn'*atótna I



/í'\

i o'*(o./ n'\

cRocErrA& scHRAIBERLTDA-ME i-f.1/
cNpJ,ilrF .07.287 198/0001-43 \*-l;r'

NIRE: 4120543581-9

t'v)t'vwizvvLt' 
âg*IHp*q.Hm'**tmmm*ffi ,r' 4/

'f er/r ^ ;
.í

=ffi"::^',fr ffi

euARTA ALI-ERAÇÃo pB coNTRATo soclAI.'

Alteração de contrato social arquivada na Junta comercial do Estado do Paraná sob n'o

ZOOg47BOg.5l por despacho em sessão í, iilOgngg9'Resolvem por este. instnrmento de

Alteração cor.rsoiióan o seu cont ato social Primitivo de acordo as cláusulas

seguinies: , --L ^ ^^*o.nial de. cRô(
CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de: CROCETTA &

SCHRAIBERLTDA-ME r r----:^:,:^ -^ a., Daar
CLÁUSULA SECúNi1: A sociedadc tcm §ua sede e domicilio na Av' Paraná n' 80 -
i;;tã- [t. CEP. 86.870-000' (art' 997'Il'CCnW»

ãilffi;;.q,-í;'RcuRÂ: o capitat r*ia continua sendo R$10.000,00 (Dez mil reais),

dividido em 10.000 (dez mil) qrrotas ná valor nolninal de R$l'00 (hum real) cada uma'

integalizadas neste uio.'n mo"du corrente do País ryl*-*:.t"tt
sÓctos. QUorAs PARTo/o cAPITAL

CECILI"A CROCETTA SCHRAIBEi 9.500 95'OO 9'5OO'OO

FERNANDA cRocETTA SCHMIBER 5@ -is 100'00

TorAL. 
"""-'-- 

- ^:- ^^,"toffi 
100'00 10'000'00

âil-rJtl,cc tzooz (ART. I'0 5 5, ccaaa»'
CLÁUSI LA QUARTA: O objeto sociaí da empresa-é: ATIVIDADE PRINCIPAL:

Comercio varejista de artigos a" pupiuria ( CNÁE:II!^CAL 4761-0/03); Secundarias;

oomercio varejista de brinquedos e artigoi ...t 111r: 
(CNAE-FISCAL 4763-6/01)

comercio varejista especialiTado de e-quipamentos e suprimentos de informática ( CNAE-

FI5CAL 475t-Ztot\; comercio ,uejittiãi-out'ot *iigot de uso pessoal e domestico

(CNAE.FIS C* q)ig-íi'iõiiãrnr*ío "úita de outroJprodutos (CNAE-FISCAL 478e-

0/99); comercio ,*r.iiJá.át;;ey., ;*dutot d3 nerfrrmuia e de higiene pessoal 
I

(CNAE-FIS CAL 4;ii-,/00); comerrio intíitt"ãe tttigot de cama" mesa e banho (çNAE- I

FIscAL 47s5-5t03): comercio varejistrip".i"rià" ãe eletrodomésticos e equipamentos , I

de áudio vídeo rcr.íie-frscAl 4753-ôloõ» .o,nercio abcadista de embalagens (CNAE- í í

FISCAL 4656-9/02): comercio varejista à.'ào'"', balas bombons e semelhantet iCNnf'- l\ /

FIscAL 47zt-tto4); comercio ,a.qiJu-át t'"tni*t, bijuterias e.arte1a1$os (CNAE- rv/

FIscAL 47g9-0101) comercio varejista de produr.os sâÍreanres domissanitários ( GNAE- v
FISCAL4789.0/05);comerciovarejistaoeartigosdovesnrárioeacessórios(CNAE.{\.
FISCAL 47814/00); comercio varejistaãoi*iáo.-r cNAE-iiaô AL 47ss'sl01); comercio

varejista ae 
"açaáos 

(ilgz-ztorl;-*r.r.io .r*+rt .{g artisos de armarinho (gNAE-

FrscAL 47ss-s6;; ;";;;" íat .iit " 
a. mo'eis (4754-7lOD comercio varejista de

artigos esportivos-(cNÀÉ_FiscAl ..na-aoz) comeicio varejista de livros ( .NAE-

FIscAL 4761_0/01),;;;; vuejista de equipamentos de escritório (CNAE-FISCAL

ffffi§JIAQI,IINTA:Asociedader-n-r^ci91.suasatividadesem0|t04l2005eseuprazode
Outtçao é indetcrminado (art' 997,Íl'CCn0A2)' - ranãa oar aantirtcc orr
CLÁUSULA SEXTA: As qu,tas srÍo indivisíveis e úo poderão ser cedidas ou transferidas

a terceiros sem o 
"onr"itirri"nto 

da 
",,iã 

J.i", 
" 
q'"* fica assegurada em igualdade de

condições. pr.ço,-àir;ilà; pr.frenci";;;. aquisição se poú à venda' formalizando

s€ rcatizada . ;;;- J.râr, a atàáiao contratual pertinente. (art. l'056 e art'

\@ SELO nd última'rolha 

^



§,6/
CROCETTA & SCHIIAIBER LTDA'ME

CNPJ/IVÍF . 07 .287 .798/000 1 -43

NIRE: 4120543581-9

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

Ct ÁUSU1 a SÉtf1yU: A respr.rnsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas

quotas, mas todas ,.rpnnaem solidariamente pela integralização do capital' (art' l'052

cctzooz).

CLÁUSULA OITAVA: Ao termino do exercício social em 3l de dezembro' a

administrado* pr.r,io lurtift.utiuas Ce sua administração' proccdendo à elaboração do

invcntário, do bafançã 
"putti1noniul e do resultado econômico' cabendo as sócias na

pr"úrçer'ae suas qrotu, o,lucros ou perdas aptnadas. (art. 1.065 CCl2002).

CLÁUSULA NONA: Nos quatros meses seguintes- ao termino do exercício as sócias

deliberarão sobre ascontas e designarão admínistradores quando for o caso. (art. 1.071'

1.072,§ 2.o e art. 1.078 CCl2002)'

CLÁUS1 LA DÉCIMA: A sociedade pdeú a qualquer tempo, úrir ou fechar filial ou

outra dependênciq mediante alteração càntranral assinada por todas as sócias'

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: As sócias poderão de comum acordo fixar uma

retirada mensal .-iúlo, a. pró-labore, observadas as disposições regulamentares

oertinentes.
ãiiürLA DECIMA SEGUNDA: Pernranece na adminisração da sociedade a socia:

gESILIA cRocETTA scFfRAIBER com poderes e atribuições de administradora

autoriza o uso do nome enpresarial indivlduaimente, vcdado no entanto em atividades

:#r#,üE'tri:iÍ *,?iHl:Tâ'§:'ffi,::*;:**;'l:iiT,H":ffi I(art.997,Vt, 1,013, I,015 e 1.064 CC/2C02)' I

.LÁUSULA OÉCUVr.t TERCEIRA: Falecendo ou interditada qualquer socia' ^ [r l
sociedade continuará sua atividade com os herdeiros, sucessores e inôapaz' Nâo sendo I "
p"*ir.f ou inexistindo interesse deste ou das sócias rcmanêscentes' o valor de seus haveres

Lã-"prãa" . d;iú; com base.na situação parimoniar da sociedade, à data da 
Y

[rofria", verificada em balanço especialmente levantado 
,§ câsôs em oue a sociedade se 0

§ ÚNrcO: O mesmo procedimento-será adorCo:T.:^"JTt casos em que a s(

iesotva cm relação a súa sócia. (art. 1.o28 e I .03I ccl2002).

clÁUst LA DÉSIMA euARTA: A administradora declara sob pcna da Lei que não

esU impedida de exercer a administração da sociedade, por Lei especial' ou em virtude de

.ãnaáãçao criminal, ou por se encontrar sob os efeitos delq a pena que vede' ainda que :'
temporariam.n,r, o-ãrrrro 

".*gos 
Públicos, ou por crimes falimentares' de prevaricação'

peita ou suborno, concussão ou confia a economia popular, contra o sistema financeiro

Nacional, contra nà*"r de defesa da concorrência, c-ontra as relações de consumo' fé

Pública ou a propriedade. (art' l'01l, § l'o,Ccl20[2)' //an. l.ul l, § I.-, wwtar 'tlr. 
,/

Cartôrio de tlloüas !.r Ernu!1g1q!q-!. E Eht '/ 'ffiuo-cÉ!-irl.rt.n-r!5-lítl*nitíÉrisl'rl,.ÍLril'd*trntci@.ú - / /

-'/(
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA.ME
cMJ/IvÍF . 07 .287 .798/000 1 43

NIRE: 4120543581-9

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL.

clÁusuL,A DÉcrMA euINTA: Fiça cleito o foro da Comarca de lvaiporã -Pr. para o

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ins{nrmento de

contrato.
E, por estarern assim justos e contratados, assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

IVAIPORÃr"R. 06 DE JUI{HO DE 2.014

Y, Ú"-,*^ e.il., ,1x-
CECII,TA CROCETTA SCHRAIBER

O.-

| _.,

FERNANDA CROCEfi 'A SCHRAIBER

Ht :z
| Ênpresa:{1 2 05{3581 9

I croctr:i r sCHRÀIBEF :.:oÀ - xE
\

SECRETARIO GERAL



CISSÁ PAPELAIIIA I: PR[.9ÍiNTb.S
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .7 98/000 I -43

INSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33559-95
AVENIDA PARANA, SO.

FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ - PARANA

ANEXO VI

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N" 4512016

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

O signatário da presente, a senhora CECILIA CROCETTA SCHRAIBER, representante

legalmente constituído da proponente CROCETTA E SCHRAIBER LTDA, declara sob as

penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de microempresa, confonne
conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Cornplementar no I 23, de l4 de dezembro de 2006, serrdo que:

a) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I (ME)
e II (EPP) do art.3'da Lei Complernetttar no 123 de l4 de dezernbro de 2006;

b) não tem nenhum dos irnpedirxentos do § 4" do art. 3o, da mesma lei, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Ivaiporã, 24 DE JULHO 2016

&*J"^
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

SOCIA ADMINISTRADORA

07.287.798/0001'43
CROCEÍTA & SCHRAIBER LTDA

l^j
l

I
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CISSÁ PAPELARIA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

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

AVENIDA PARANA, 80.
FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ . PARANA

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N'. 45/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÁo PRESENCIAL no.4512016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçáo no presente
certame.

IVAIPORÃ,24 DE JULHO DE 2016

é"-l*
CECI LIA CROCETTA SCH RAI BER
SÓCIA ADMINISTRADORA

J
l
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CISSÁ PÁPELÁRIA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .7 98t 0001 -43
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33 5sg-95

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

PREGÃO PRESENCIAL N" 4512016

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de procuragão e pela melhor
forma de direito, a empresa CROCETTA E SCHRAIBER LTúA- ME, com sede na Rua
Avenida Paraná, no 80 centro em Ivaiporã - Pr, devidamente inscrita no CNpJ/IyÍF, sob no
07.287.79810001-43, representada, neste ato, por sua Sócia Administradora a Senhora
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER, brasileira, casada, empresiíria, residente e
domiciliada nesta cidade, nomeia e constitui seu representante, O SR. SEBASTIAO
GILMAR SCHRAIBER, brasileira, casado, agricultor, portadora da cédula de identidade,
RG n"3.210.194-1,CPF 409.886.009-00, a quem são conferidos poderes para representar a
empresa outorgante no Pregão no 4512016, instaurado pelo município ae CÂNOIDO DE
ABREU -PR. em especial para firmar declarações, átas 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, 22 dejulho de 2016.

:§

$.P
&"e^". O

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
RG no.3.2 I 4.525-6-SSP/PR

SOCIA ADMINISTRADORA

fl,rL^ I
Bel. llamiftor lhcr Ghares da

Dtrn6,tYiCB,Cv7M2, Controle! P6ZmD.CmPS

SCHRAIBER.'0003' FCHPWKPTT-62946D-í3.. Dou
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pRocuRAÇAo

Por este instrumentü pârtiiulàr de Proruração a Empresa Â.C.5 de Almeida tôrrnereio e
Serviços Me, com cede à Rua Matô orogso 2187 centro Gmpo Mourâs inseÍitâ no CNPJ

20.934.892/000L:.05 neste ato repre§êntadâ pof §êu proprietário ; §râ, Andréià Cardeal

Santana de Almeida portadora da RG S.3S8..275-S e ePF ü23107.d9S-Se nomÊiâ ê êônstituiseü
bastante procurâdor a Sr. Valdir Antunês Teixeira ft§ 41029.158-0 CpF 734.523,009-00

ResÍdente rua Santos Dumont 1951 CEP87303-250 Cêntro Campo Mourâo -Fr a quem coníere

amplos poderes pãra representar A.C.§. de ALMEIDA COMERCIO E SEftVtÇOS ME,perante as

Prefeituras Municipais e órgãos municipair , estaduais e federals no que se referir a Pregões

presencias e online com poderes para tomsr qualquer decisão durante todas as fases da

Licitaçã0, inçlusive apresentar proposta e declaração de atendimênto dos requisitos de

habilitação êrn nornÊ do outorgante formqlar verbalmente novas propostas de preços nas

etapas de lances, desistir *xprêssamente da intenção de interpor recurso admínistratívo,

manífestar-se imediata e mqtivadarnentê a intgnçãq de interpor recurso administrativo ao

fÍnal da sessão, interpor recurso administrativo, assinar a Ata da sessão, prestar todos os

esclaresimentos solicitados pelo pregoeíro, enfim prâticar todqs as dernais atos pertinentes ao

§'i:\
;§r,"(:_1,\

,o ; t.l\6v

{

ai'l
. 'q!

Campo Mourão 29 de Abrilde 20L5

Andreia

êi;8iÔftoAcn " r8ü. Jl)lrô C4Br,1â
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§ântãnã de Almeida

(A.C.S. de ALMEI§A côMERCIO E §r*VlÇOS Mt)



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL. ESTADO DA PARAIBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMEIRO REGISTRO clvlL DE NASCIMENTo E óBtros E pRtvATtvo DE cAsAMENTos,

turenorçôEs E TUTELAS DA coMARcA oe uoÃo pe-sõõÀ -

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 59030-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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 e
Óbitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçOer 

" 
Tutelas com atribuição de autãnticaie

reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autentiôiáade através do'Códig'o
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em23l0l12016 às 11:34:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

â fl'qyq 9lSitql acima, _gar,ante que este documento foi gerado para A. C. S. DE ALMETDA -
COMERCIO E SERVICOS - ME e emitido através Oo éite do ôartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp z2oolo1.

Esta certidão tem a sua validade até: 14t11t2016 às 03:30:55 (DIa/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:4S094S

Código de Controle da Autenticação:

55951 2 1 í I 5 1 620220890 -1

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

[qE
l )lÍ;}iflr-

00005b1d734Íd94f057f2d69Íe6bc05b1 531dc796ab407d8d47d31íaOÔcagt eet cgbr76ee"4d91oú-i;ãmã
4821 1 80f1 507aba9fc82ffa7cc7373c58f8a6í 351 8ed380bí 51 0391 O87afeea90dc6ab2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGlsrRo clvlL DE NASCIMENTo E óBtTos E pRtv-ATtvo DE cASAMENTos,
INTERDTçÔEs E TUTELAS DA coMARcA DE JóÂo iesSõÀ-.--

Av. Epitácio Pessoa, í 14s Bairro dos Estados sgo30-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Óbitos e Privativo de C^asamentos, lnterdifões e Tutelas com átriouiçao de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que_o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fteldo original que me foi apresentado e neste ato cônfiràó sua autentiôiáade através do'Códigt
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em z3tort2o16 às 1 1:36:40 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

â gl,gyq digital acima, 
_g?r_ante que este documento foi gerado para A. c. s. DE ALMETDA -

coMERClo E SERVICOS - ME e emitido através oo ãite do bartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e .Í0o. 

§ 1o. da Mp 2zooto1.

Esta certidão tem a sua validade até: 14t11t2016 às 03:30:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 4S0g40

Código de Controle da Autenticação:

55951 21 1 I 51 61 9370875-1

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

00005b1d734fd94f057f2d69Íe6bc05b1531dc796ab407d8d47d31fa69cast""@
9a6af,/df1 507abagfc92ffa7cc7373c58f8a61 3385458dfaSf1 dd65ee5d61 20c8c446e6
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PRCALNPü I,ífiURAO

declârâ,
rêquer á

^TO080

§ôb as pênas da lei. nâo estar impêdido ds exsrcer âlividrlds ên]prê,Êária, gue náo possui outro rÊgistrÇ dÉ empresário
Junta Comerctâl do E§tado dô Parâná:

tilFE€9ÀÍ114t

A, O, §, NÊ ALIriE,MA " COMÉRCIO E §ERVIÇOS

i"OOíi^00i.,80 i.:ra B! elc.)

^\lENIDA 
[4AÀJÕEL MENDES DE CA\,IARGC

I i]árqqú
CENI RO

BRASIL

OE§CRIÇÁO OO

COMÉRCIC' VAREJI§ÍA Êg EI{INâUÉDO§, JO§O§ §L§TRÔNICOS OU NÃO.
PARA ôS MÉS§10§ rNOLU§|VS ERTNQUÉooS pÉDÂ6ÓêrCô§
COMEftCIÕ VAREJISTA âL,§TRODOI,IÉSTICO§.

PEÇÂS ã ACE§SÔRIO§,

COMÊÍ?CIO VARÉJISTA E§PECIALIZAOO D§ EQUIPAIúENTO§ E SUPRIMENT§§ OE II'IFÔRMÁTI
COMÊ}TCIÔ VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E- MATERIÂL D§ EXPÊDIENTE
toMÉkcto ATAcÀDtsTA DE PRODUTO§ DE HrCrÉNE, tlMp§tÁ ã CON§ERVÀÇÂO DOMICI
COMERCIO VAREJISTÀ DE ÂRTIGO§ DE ÀRMÂRINHÔ
COMÊRCIO VAREJISTA DÊ FÉRRAGÊNS E FERRÁiJI§NTA§
COMÉRCIO VÂREJISTA DE ARTIôÕS üÔ VE§TUÁRIO Ê ÀÕÊ§SÔRIOS
COMÊRCIO ÀTÀCADISTA NE ROUPÀ§ E ÀCÊ§§ORIÕS PARÀ USO PRÔFISSIONAL § DE §ÊGURA
DO TRÀBÂLHÕ
(côNT{NUA NA P&ÔXt'\,tA pÁG'NA}

DÀJ I l§ ltircli) DÂ& Ài'tv!i-1{n!$ ffiínã§ã, nf UAif,f f t,-, . u * rRÀNqFFRFIJCIA CE
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d76360 1

4753ç00
47§1 201
-{761003

4?55§02
4?836ô2
4754701
4756300
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RUÀ TEODORO METCFIKÔ

JARDIM COPACÂBANA
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FÀÍIN4A SUELI SANTANA
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63ts827s5 lssp lpnII

CPP Inúlrc.o!
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CÂ[{PO MOURAO Ipn
I

declâra, sob âs penas da lei, nêo eslar impedido de exgrcer atividade empresárla, que nêo possui outro registro de empresário, e
requer â Junta Comerclsl do Estado do Paraná:

^I() i DESÇ:llÇÀO DÕ ÀÍ()
o8o lrruscerceo

êvE'rr?ôl OÊSCRrÇÀô Oô ÉVENIO

r' É{tôl OÍiSaRiÇÁô lô q\€NTr) F\,fNrOI DESCeIÇÃO D0 EVENÍO
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À, c. §, §g À11,1ÊtoÀ - côMÉRclo Ê §ERVtÇos
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AVEII{í0A MÀNOEL MEN§ES DE CAMARGo
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1517
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87303000

À.lustciPrâ

CALIPO MOURAO
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oríicelors@hotmêir.õom. br
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30.c00,00

.R§ VAL0H n{} CÂFITAI. lÊcr Br14

TRINTA MIL §EÂIS
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4763601

4789007
4744001
4754702
4755503
478 1400
4642702
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COMÉRCIO \IAREJI§TÂ DÊ ART§Ô§ ESÊORTIVO§
COMÉRCIÔ VARÊJISTA PÊ MÔVÊI§
coMÉRcro vAR€Jl§TÂ DE ARTTGOS DE rApEÇARtA. CORTTNAS E PERCIANAS
COMÉRCIO VAREJI§TÂ §E TINTÀ§ Ê MÀTÊRIA.§ PARA PINTURA
COMÊRàO VÀRÊJI§TA §ã EOUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
COIi,IÊRCIÔ VÀREJI§TA E§PECIALIZÀOO DÊ PEÇAS E ACESSÔRIOS PARA APARE.LHO§ EI
TRÔNICoS pARA LJSo DoMÉsTIco, ExCÊTo INioRMÂTICA E CoMUNICAÇÃo
REPÂfiAÇÀO E MANUTãNÇÃO DE COMPUTAOÜRE§ E DE EOUIPAMENTOS PCNITÊRiCOS
sERV.rÇOS DE ACABAMENTOS GRÁFrCOS, ExCETO ENCADERNAÇÃO E pLASIFtCAÇÃO
COMERCIO VAREJiSTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS
ÇOMÉRCI0 VÂREJI§TA DE ARTIGo§ DE CAMA, I\,ÊsA Ê §ÂNHO
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4!]GUELD-§-APÁI.E.L|o§9!FI-Ea§!í1s9!{í9o,§:*-..':''-.--''.....__'-, {
Capltal: R$ 30.000,00

(TRINTA MIL REÂI§}

Uliimô Arqulvsmsnto

»atat 231§112016

ÂtÕ: ÀLÍâÊAÇÂO
§vanlo (e}: ÂLTERA0Ao DE DADoS (ÉxCETo NoME EMPÊESARIÂL)

r Hcma ds §ntprosárío
] ÂHDREI"A çÂROEÁL §^NTÀ.NA OE ALMEIDA

I ldontÍdadar 63882?5§,§§P/PR

i §§tâd§ clvil: casado

i Mícrqâmprsqâ üu
i Ernprêsâ dd PçquüÍo Fsrt$
i {lst nq 1§1200§}
I littcrosmpÍEsa

§íturçâo de Emprees
RE€I8TRO ATIVONúrnero: 201 §0667027

Rsslmo ds B0n6; Comunhão

cAMpO MOURÀo . pR, 08 tte Junhu d6 2016

llillffiIIfi$IHltflfffiüt
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

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

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

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

GERTTDÂO DE AUTENTTCAÇÃO DrGrrAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reproduçâo
flel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçâo abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 18/06/2016 às 11:41:31(hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bcO5b249d33ad42e51 aab76e308dd9Ot2b6972bcÍ4e10ec114022956d4f920d
075d39f1 507aba9Íc82tÍa7cc7373c58f8a61 3aaÍ0831 4a1 61 Íc2bb7d59e37eef29fde

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para A. C. S. DE ALMEIDA -
COMERCIO E SERVICOS - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o, da MP 2200101.

Esta ceÉidão tem a sua validade até: 1810612017 às 03:03:12 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 548449

Código de Controle da Autenticagão:

559517061 60843560203-1 a 559517061 60843560203-2

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

Ftlaü|rcl da nffiüllü,ir.clrl
àar.il* rbilá.l l{r 2.IO0nünrd.ffiíI2ml.
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::iijfTr-: !i: i: jIg.r"çôes abaíxo constam dos documentos arquivadoe nosta Juntâ Comercial s sào vigenro§
na data da sua expedição.

Nomê Emprosarial
A. c. s. DE ALMETDA - COmÊRCiO E §ERV|ÇOS - ME

Nâturêza Juridica: .ÊtUPRESÁR|O

Número de ldôntiflcação do Rsgistro ds
Empresas. NIRE (Sede)

41 I 076ô086-0

§NPJ

20.§34.892/0001-05

Data ds Arquivamenlo
do Ato de inacrição

22108'2§14

Deta de lnício
i de AtÍvidaa"

2qt08t2§14

§ituaçáo da Emproaa
RÊGI§TRO ATIVO

coÍvlÉRclo vAREJtsrA oE BRtxeueDos, Jocos ELETRôNtcos ou NÃo, pEçAs E AcEssóRros, *tt - 
'

PARA OS MESMOS INCLUSIVE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS r Ír, ,/ I
couÊRcto vAREJtsrA ELETÊoDoMÊsrrco§, t 

1:_1
coMÉRclovAREJlSTAÉsPEclALlzÀ0oóeeàutpamENTo§EsuPRli,EuToSDElNFoRMÁncA
coMÉRclo vAREJrsr/q DE ARirGos DE piqpELÂRrA E MATERTAL DE ExpEDiEúÉ - 

J-
COMERCIO ATACADISTÂ DE PRODUTOS DE HIGIENE, LI$PEZA E CONSERVAçÃO:DOMICIuIR Y-
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO - 'i)I iCi

Endereço completo (LogradouÍo, No a Gomptemento, BalrrorDistrtto, úr;i;ÍelolUF, cEp)
aujMÂTo GRO§§O' 21ô7 - LOJÂ 0!r,,CEÍ{rRO, CAMpü Í*ouÊÃo, pR. 87.303:160

i ouiero o lr

COMÉRCIO VAREJISTA DE FERRÂGEN§ E F§RRÁMENTAS
cOMÉRcIo VAREJISTA DE ARTIGoS oo vEsTUÁRIo E AcEsSÓRIos
coMÉRclo ATAcADtsTA oE RoupAs E AcEssóRlos nARA uso pRoFtssloNAL E DE SEGURANÇA
DO TRABALHO

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS EEPORTIVOS
COMÉRCIO VAREJISTA DE MÔVE§
COMÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, GORTINAS E PERCIANAS
COMÉRCIO VAREJISTA OE TINTA§ E MATERh.S PARA PIIITURA
coMÉRcIo VAREJISTA DE EOUIPIIIÊNTog PARÂ E§cRrÓRIo
COMÉRCIO VAREJISTA E§PECIALIZÂDO DE PEÇA§ E AcEssÓRIos PARA APARELHos ELETR,oÉLE ,/

(TRINTA MIL REÂIS}
Empresa dê Fsquens Portê

{Loi no 123J2006)

Microempresa

Ultimo Arquivamento

Data:23i01/2015

Ato: ALTERAÇÃO

EYÔNIO (S): ALÍÊRACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Nome do Emprêsário
ÂNDREIA CAROEAL SANTANA DE ÀLMEIDA

ldentidade: 63882755,SSP/PR

Estado Civil: Caeado

16í557263-9

ffi$ütll§|ffiilrffiflffiilillffiI
LIBESIAD BOGU§

§ET§ETARIA GFRAL

COMERCIO VAREJISTA E§PECIALEÀDO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA APARELHOS ELETR,OÉLE ,/
rRôNrcos eARA uso DoMÉslco, ExcETo tNÉoRÍüÁncA E coMUNtcAçÃo ,//
REP,ARAÇÃO E MANUTENÇÃO OE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOd peRrrÉnrCOs ,4
sERvrços DE AcABAME,{ros GRÁFtcos, exCeió,exúóÊnxnçlõ E Pú§r 

-rcÀçÃo / /
comÉRcto vAREJrsrA EspECtALtzÂDo DE tflsrRUMENTos rúus-tcAts E AcEssóRios / i

/',
t/

fu, .

; COMÉRCIO VAREJI§TA DE ARTIGO§ DE §AilIÀ ['E§A E BÂNHO / /
. COMÉNCIO VAREJISTA DE ARTIGoS DE GoLcHoARIA I , i
: conrÉRcro vAREJtsrA DE EoulpAuExros pÁRÂ EscRtrôRlo I Á i' couÉncro vAREJrsrA DE LtvRos \ / U
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS RECREÂTIVOS E ESPORTIVOS \ / \

_f!:uG*uEL gE âp4!+lqqllE§gElEr§Qllgot -*---* d
, câpital: R$ 30.000,00--***-^-*- 

*f* 
ÍttiêÍoeme,esa ãr:t

Númaro: 2ü150667027

L.fr,/---)

,(-,/
. r'"-',

,\



mFFfCH h/f,AGAZX}{§
txr*ruraÀricÂ-:)ÂpLLAa j '. \t(r\,'!rs ptR.,\. i-§(.&ru*luü -l].L"rR.oEi..[rRôNICô§

A.c.§. ü§ ÂLMttDA - connÉncto E sEnvtÇü§ * tws eNpJ 20.934.892/0001-0s

44-Bsr,-'srs ,fl:à
,.' >-í)

DEcLARAÇÂgnE[$!!ta$§lt{rR§§A$UÊfi,lFRE§ADEpEQU§ruo,o*àÉ7

üfiÇLÂR.§, i*i: ;ls p*nãs da iei. **m orejuíeçr d*s _sançÕ*s e inuitas previstas nêste âtü"iir,v*ca!Ório. qr§ â effrpresa Â,C.S DE ALMftnR COtr,lÉnCiO Ê 5ERVIÇOS * ME, CNpj n0
:).i.l ü3cii§?lÜOü1-üS Rua Mato Grosso n'2187 Centro Campo Mourão Pr. CEp 81303-16CI émi*r*emprê§a, n&§ termos do enquadramento previuto na Uái tomplemântar no {23, de i4 do
s*lzernbro ds *§§ê, cujos termos declaro conhecer na ínt*gra, ectando apta, portanto, a exercer CIjirerto rtre prefurêncis no piocedirnento licitatório"

-, -.^;' _f)!,_;i /§(:l';::' ;iI;

,. . tl.

'i *-' ' ^('\

I?r
AV

de Almelaa
§ri. s?3,ü?§",sss"s§
a ü.:§ &§,4ffi{§f{r,q tÕ&r§§0ro § §ERryíÇO§ _ ftí§
í.:rJÊJ. 3§, Sâ4. SS§/ü{?ôí.0S

I colre Franciçli
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BR,ASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMETRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
|NTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

cERilDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtctTAL

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 0110712016 às 09:47:í8 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057Í2d69Íe6bc05bb84e9b1 56c9e8628ce692f5f0dd541 c8d06dg1a4235af723df1 4a0b9Í8e
8c4fcf1 507aba9fc82ÍÍa7cç7373c58f8a6 13e87 a2b2b5481 ff888d9de856b91 5eeb4

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para A. C. S. DE ALMEIDA -
COMERCIO E SERVICOS - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de
acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até= 1411112016 às 03:30:55 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:450941

Código de Controle da Autenticação:

5595121 í I 5í 619480781 -1

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



OFFNCE }VIAGAZTNTE
n..rronuÁrrCA-PAPELARTA-MÓVEIs PARA nSCnrrÓNrO -EIETROELETRÔMCOS

A.c.s.DE ALMETDA-coruÉncro E sERVrços - ME cNpJ 2o.e34.8eztoop§5,. à,44-soLt-131s i'9-11,*;;J
Município de cândido de Abreu- Paraná 

ANExo 
" 

\1--

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em

atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social

Garta de Credenciamento

lndicamos o (a) Sr.(a) Valdir Antunes Teixeira , portador da cédula de identidade no. 4.029.1S8-0, Órgao expedidor
SSPR, CPF n0.734.523.009-00 como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar

if;umentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os esclarecimentos de nossa proposta,

Erpor recursos, desistir de prazos e recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do
presente Credenciamento.

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

\

Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.275-5

cPF. 023.073 .499-52

A.C. S DE ALMETDA COMERCTO E SERVIÇOS - ME

CNPJ. 20.93 4.8921000 I -05

$-zoçs fieq?-looql -pj
- rni". Est' 90á73tr?1 -03

A. C. S. de Alrv'l: j"i i'lt':trr:rriio
eServiç:c'-{''

RUA tvlATO GttL):'S'r' 21ilj'

CENTRO. CEP I]73Ü3'160

L- cAN4Po tlsgç1[Q ' PFi

í



OFFNCE IVIAGAZM{E
TNFoRMÁTIcA-rAIELARTA-MóvErs rARA EscRrrôRro -ELETRoELETRôNIC9h;.-

A.C.S.DE ALMETDA-COMÉRCrO E SERVTçOS- ME CNPJ 2O.e34.8eztOOVd+iB 
'' tà

tà- 
'," 4,2? i.44'3o17-131s 

Ç4])
Município de cândido de Abreu- Paraná 

ANExo lv :2"

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/20í6.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em
atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENC|ALno.45t2O16,

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participaçâo no

]ente certame.

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

//

,\ 

ú

rzoçs Asquaoo l -os '
Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.27s-s

cPF. 023.073.499-52

A.C. S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS _ ME

CNPJ. 20.93 4.892 1000 l -05

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitação.

lnsc. Est. 90ó73521'03
A.. C. S. cle Almci,Jr-r CrnrérÔiO

eserviço';-nlt--
IIUA MATO GPOSSO, 2187
cENTRO - CEP 673C3-160

L ãYiHaPO r\4ot,lrnÃo ' Ptr J



OFFNCE IVIAGAZNNE
INFORMÁTICA-PAPELARIA-TVTÓVETS PARA ESCNTTÓNTO -ET.ETROELETRÔNICOS

A.c.s.DE ATMEtDA-coruÉncro E sERVtços - ME cNpJ 20.934.89210o0t-ff

44-so:t7-131s (i. ,"@HANExou \_,hMunicípio de cândido de Abreu- Paraná \-"1'i3;:
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em

atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social

DEcLARAçÃo oe ENQUADRAMENTo couo MtcRoEMpREsA ou EMeRESA DE eEQUENo
PORTE

A.C. S DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVIÇOS - ME CNPJ/MF no. 20.934.892/0001-05, Rua mato grosso n'2187

|lUo Campo mourão PR 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 Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

)

4l
l-, 209348921000I _fi.*.

lnsc. Est. 90ó 7 SS2t -O:i
A. C. S. cie I i,.re i 1": lonlérci.r

eSCi-r,,1-i1 r-.,l:'.
RUA[4,\li ( _tB./

, C::i..lTHa - .ii. -... 1,_r..1,,n
i - ü,/.i\Jí)(-r f.)ütii. :\(f - pR 

I

Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.275-5

cPF. 023.073.499-s2

A.C. S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS _ ME

CNPJ. 20.93 4.8921000 1 -0s



OFFICE IvIAGAZE{E
NTTTONUÁTTCA-PAPEIÁRIA-TUÓVTN PARA TSCNTTÓNTO _ELETROETTTRÔNICOS

A.c.s.DE ALMETDA-coruÉncro E sERVtços - ME cNpJ zo.934.g9zl

44-30L7-1315

ANEXO VII
Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em
atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social

DEcLARAÇÃo oe rnexrsrÊuctA DE rNcoMpATrBrLrDADE FUNcToNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa nâo 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,

fl de membro da comissão licitante, de pregoeiro habilitado ou de servidor encarregado da contratação.
Ur ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

I
((

r
Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.27s-s

cPF. 023.073.499-52

A.C. S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS _ ME

CNPJ. 20.934.8921000 1 -05

rzoqsllg2looo r -or;l
lnsc. Est. 90ó73521-ü3

A. C. S, de Alrneicia Cc;irercio
e Serviços - $,,4E

RUA MATO GROSSO. 2187
CENTRO - CEP 87303-1EiO

CAMPO MoURÃo - PRL

(

J



OFFNC]E }VIAGAZM{E
N.IrONVIÁTTCA-PAPELARIA-MÓYEIS PARA NSCNTTÔNTO -ELETROELETRÔMCOS

A.c.s.DE ALMEIDA-coruÉncto E sERVtços - ME cNPJ 20.934.892/0001-05

44-30L7-r315

DECLARAÇÃO pr rLENO ATEI\DIMENTO AOs REQUISITOS DE HABILrr.q,ÇÃO

Á Prefeitura Municipal de Campo Mourão

REf. PREGÃO PNTSTNCIAL NO45/2016

J
Prezados Senhores,

Pela presente, declaramos para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4.o da Lei Federal n.o

10.520 de 1710712002, sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.275-5

A.C. S DE ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS _ ME

CNPJ.20.934.892/000 I -05

, 2093 49921ü0ü "[ -0s I

lnsc. Est. ÇüóTJSZI_03
A. C. S. de Almeicla Conrercio

e Serviços - M[:
RUA MATO GFIOSSí--) :i17

Í ,IENTRO _ cEP 873u3-160
[... CAtr4pO MoURAo _ pR I

a-

.,

I
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/,/<Data da consulta: 0110712016

r Identificação do Contribuinte
l-; i, - ,. . , ijl:.!.,'. ;..'1,.,.

CNPJ:20.934.892/0001-05 r''
Nome Empresarial : A. C. S. DE ALMEIDA - COMERCIO E SERVICOS - ME

r Situação Atual

Situação no Simple§Nae ,'l:lôpiant. pelo Simples Nacional desde 22108t2frL,4

situaçâo no SIMEI: NÃo ôiiíâútá,íâit§rMEi

s Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem
r Agendamentos (Simples Nacional)

Agendarnentos no Simplei NAô{OirA; rNao Existem

r Eventos Futuros (Simples Naliona!)

Eventos Futuros no Simples Naciônal: Não Existem

/

)

(

4
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E-maÍl: licitacoes.rcs@grnail.com - Caixa postal: 32 
;."; , ^ 

.e\

,"P§^OCUBACÃO ,,j ''!'t-; >t

\>-ãi1y'r,o)Í_ - jz

RICAROO COtOÀJHEZ I§ARÍORI- rdE

cNPJ; 21.952.078/0001-86 t.E: 503,053.36§.118 il\,]: 146950
Rua Nilo peçanha Ne 217 - Centro paraguaçu paulrsta - 5p
CEP: 19.700-ü0ü. TEL/ÍAX: (1.8) 3361-5942 * (14) 99602-8599 f' "à'

08 de Janeiro de 2016. Í

..--3:1
Outorgante: RICARDO COLONHEZI §ÀRTORI - IvtE, conr sede e foro jurídicr: na
Cidade de Paraguaçu Paulista, Estaclo de São Paulo à Rua Nilo peçanhá No 217,
Centro, CEP.: 19700-000, inscrita no CNPJ No 21,952,078/0001-86, representada pelo
Proprietário Sr. RICÂRDO COLOHHEZI §ARTORI, Brasileiro, Casado, Empresàrio,
portador da cédula de ldentidade RG na 34,622.623-s ssp/sp e do cpF/MF. no
227.837.428-L0, residente e domiciliado a Rua Alfredo Della santa No ll2, )d.
Damasco II, na cidade de Marília, Estado de são paulo, cEp.: 17.52t-s77, vem por
intermedio desta nomear e constítuir seu bastante procurador:

outorgado: :oÃo wrLLrAM DE ALMETDA, Brasileiro, casado, Auxiliar
Admi;rrstrativo, portador cJa ceduia de ldentidade RG 40.928.101-3 ssp/sp e do
CPFIMF' na 356.227.378-93, residente e domiciliado, a Rua Pedro Karrer No 1g1,
Eairro Jardim Santa Fé, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São paulo, Csp.:
19,063-760, corn poderes para participêr de licitações publicas, junto a órgãos públicos
federais, estaduais, rnunicipais, autarquias, sociedade de economia mista fundações,
com tambem a qualquer empresa privada (inclusive bancos e assocrações) podendo,
para tanto junlar, retirar, e assinar documentos, contrato de fornecimentos, inclusive
proposta de preços, de produtos, formular impugnações, impetrar recursos, renunciar
ao direito de recurso, tonrar qualquer decisão relativamente a todas as fases do
pregão, inclusive para íormular verbalmente na seção novas propostas de preços,
manifeslar após declaração do vendedor, imediata e motivadamente, a intenção de
recorrer/ contra decisão do pregoeiro, assinar a ata na qual estará registrado o c1a

outorgante constante na procuraçã0.

Para que produza os devidos efeitos legais flrmo o presente instrumento
com validade ate 31 de Dezembro de 2016.
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGlsrRo ctvlL DE NASCIMENTo E óBltos E pRtvATtvo DE cASAMENTos,
trurenorçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe.loÃo pessõa

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERTtDÃO DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraÍba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 0Tl0Tlzo16 às 14:57:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

Ô."!1u_"_Oigital acima, garante que este documento foi gerado para RICARDO COLONHEZI
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azévêdo àastos, de acordo com a À
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 

.1o. da Mp 22OOn1 \

Esta certidão tem a sua validade até: 13l}'lt2O17 às 03:00:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:4T2gO4

Código de Controle da Autenticação:

4625.1 1 01 1 6'1 51 9240 í 89-1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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JUCE§P - Junta Cornercial do Estado de São Paulo
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo
fúinistêrio do 00scnvolvrÍilento, trldústria q ConlerciÕ fxterior
Sedretaria oe Cornercio e Serviços
Depâíarnêr]lo Nacional de Ílügistro dô Ç{iínorcio ' DNRC
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de Sláo Pauio
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PRIMEIRO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL OI Â'".../, 
' 

-),
ESTADO DA PARA|BA l' -*<(- ;

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS \--. .+ ^

rrurenolçÕEs E TUTELAS DA coMARcA oe;oÃo pESSoA

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

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

CERTIDÃO DE AUTENTTCAçÃO DlctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art..7'- inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original gue me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210712016 às 17:26:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94Í057f2d69Íe6bcO5b3f1 3c401 afe4c56921 5e7e9a9f3bdcfcbe477 4b4Z3BSdZg2a543e23S43
2 1 3c86 1 e51 86bca8Í-/Sfca5396OeBcb4a3b973fe1452Oc6ed22e1bb1 fc3eOa7b7816e2

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para RICARDO COLONHEZI
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § '1o. da Mp 22OO|O1 .

Esta certidão tem a sua validade até: 2510g120'16 às 04:55:06 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:417682

Código de Controle da Autenticação:

46252408151 325350786 -1 a 462524081 51 325350786-3

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http://www.azevedobastos. not.br
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REPUBLTCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVTL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE
INTERD!çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

cERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DtctTAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da ParaÍba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei8935/94 - ar1..7o - inc. V, que o(s) documento(s)em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210712016 às 17:26:04 (hora de Brasília).

CHAVE DlGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b3f1 3c401 aÍe4c56921 5e7e9a9f3bdcÍc631 aaac32b98f4e3Íc7b4aZeaÍBZ
25bc1 e51 86bca8f7Sfca53960e8cb4a3b97304e0a822b957449b65363a 1 f4652ade3

A chave digital acima, garante que este documento foigerado para RICARDO COLONHEZI
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10". § 1o. da Mp Z2OO\O1.

Esta certidão tem a sua validade até: 0s10412017 às 0s:27:4g (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:512146

Código de Controle da Autenticação:

46250 40 41 61 509 5 I 0453 -1 t
A autenticidade desta "":ilffu:"oT:il1,fill[[i:;,8?::ffijJi::o"::r,.'e a quarquer momento 
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RICARDO COLO NHEZI SARÍORI _ ME
CNPJ: 21.952,078/0001-86 l,E: 503.053.369,1 18 t,M: 146950
Rua Nilo Peçanha NÍ, 217 * Centro Paraguaçu Paulista - Sp
CEP: 19.700-000 - TEL/FAx: (18) 3361-5942- (74]r 99602-8s99
E-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCTAL No. 45t2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCTAL no. 45t2016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016

RICARDO COLOruHE
SARTORI. frIE

Hb-217
-000

Y

RUA NILO PECA

l*oiiXlT,?;?,i.%

João William de Almeida.
RG No 40.928.101-3 CpF No 356.227.378-93

Auxiliar Administrativo.

ISTA. SP-r*



RICARDO COTONHEZI SARTORI - ME
CNPJ: 21,952.078/0001-86 l.E; 503,053.369,118 t,M: 1469S0
Rua Nilo Peçanha Ne 217 - Centro Paraguaçu paulista - Sp
CEP: 19.700-000 - TEL/FAX: (18) 3351-s942- lt4l 99602-8S99
E-mail: licitacoes,rcs@grnail.corn - Caixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCTAL No. 45t2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa Ricardo Colonhezi Sartori - ME, CNPJ/MF no. 21.952.078/OOO1-86, situada
à Rua Nílo Peçanha no 217 Centro, na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo, 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.

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016

a,.J

\ruaQ vvililam oe Atmetoa. .'.ú
RG No 40.s28101-ãôpi Nr; ããããzz bom.l 21.$52.Üiu,,'.,i,

Auxiliar Adm inistrativo.
RICARDO COLC]Nih{I;

SARTORI . ME
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João William de Almeida.



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

cERTlFlcAMos QUE AS INFoRMAÇÕES ABAlxo coNSTAlv Dos DocuMENTos AROUIvADos NESTA JUNTA coMERCIAL E sÃo vtcENTES
NA DATA DE suA EXpEDtÇÃo.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE-

A AUTENTIcIDADE DESTA cERTIDÃo e R extsrÊruclA DE ARQUtvAMENTos posrERtoRES, sE HouvER, poDERÃo sER coNSULTADAS No
SITE WWW,JUCESPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO

t1EMPBEl§r1§lirrr'l

NrRt 
I 
nr c,srno

351 30043434 I

oATA DA CONSTTTU|ÇÃO 
J 

tNtcto oAS ATt\tDADFS

27t02t2015 112t02t2015

PRAZo DE DURAÇÀo

NOME COMERCIAL

RICARDO COLONHEZI SARTORI
TrPo JURiolco

ETvPRESARtO (M.E.)
C N.P J.

1952.078/0001-86
ENOEREÇO

RUA NILO PEÇANHA
NÚMERo

217

COMPLEMENIO

Fnno

CENTRO
MUNICIPIO

PARAGUAÇU PAULISTA
UF

SP

CE

1 9700-000

MOEDA

R$

VALOR CAP TAL

20 000,00

OBJETO SOCIAL
COMERCIO VAREJISTA DE; EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, MERCADORIA EM GERAL COIV PREDOMINANC'\ EIV
PRODUTOS ALIN/ENTICIOS, MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMMENS, DOCES, BOMBONS E SEMELHANTES, TECIDOS, ARTIGOS DE
ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS, ARTIGOS DE VIAGE[/, COSMETICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS FOTOGRAFICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DISCOS, CDS,
DVDS' FITAS MOVEIS, TAPEÇARIA, CORTINAS PERSIANAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIV GERAL, EQUIPAMENT9S PARA ESCRIT9RIoS,
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, LIVROS, ARTIGOS DE PAPELARIA, SULVENIRES, BIJUTERIAS,ARTESANAToS E ARTIGoS
ESPORTIVOS

EMPRESÁRlo
NOME

RICARDO COLONHEZI SARTORI

ENDEREÇO

ANA ALFREDO DELLA SANTA
NUMERo 

I 
coMpLEMENTo

112 I

t*o
JARDIM DAMASCO II

M UN ICIP]O

[/ARiLIA SP

CEP

17521-577

RG

34622623s
CPF

227 .837.428-10
CARGO

EMPRESARIO
OUANTIDADE COTAS

ULTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO

DATA

27 t0212015

NUMERO

719.031t15-1 )
REGISTRO DA DECLAMÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEIVPRESA (ME)

v

FIM DAS INFORMAÇOES PARA NIRE: 35130043434
DATA DA ULTTMA ATUALTZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 14t06t2016

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização
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Simples Nacional

Consulta Optantes

Data da consulta: L3/O7/2016
I Identificação do Contribuinte

CNPJ : 21.952.O78lOOO1-86
Nome Empresarial : RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME

E Situação Atual

situação no simples Nacional : optante pelo simples Nacionat desde 27 /02/zoLs
Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI

I Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

I Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

n Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

§ Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem

Clique aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI.

t-üC* :

Pâgina 1 de 1
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME
cNpJ 20.5es.374/0001-04 rnsôilçÁô ÉàiÃôunL e0.668.467.s7 6.\,

EMAIL patriciaflfreitas@hotmait.com 
,g'^^glr';\

Município de Cândido de Abreu- Paraná \-- A-=-';)
Licitação Modalidade: PREGÃo rRESENCIAL.N". 4stz0t6. \ãf.-- 1'
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais À-J -
expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e Esportes
e Turismo.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.

4512016, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Lunardelli/Pr, em25 de Julho de 2.016

íiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
CPF: 0 I 6.829.739-64 RG: 6.887. 012-7

Cargo: Sócio Gerente

DISTRIBUIDOhÂ Úd ARTI60S DE

PAPEIARIA TUNARDELLI tTDA ME

a0.595.374i000í-04
R. M!nas Gerais, 950

íl':P' €li: t'rí i'" ' :,':ardulii - PR

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr. CEP 86.935.000
Fone (43)3478.1626

)

Á
/\

(

Rua minas gerais,



DI§ÍRIBUIDORA OE ARTIGOS NH PAFãLÂRIA LUNARDELLI LTDA. ME

§EGUNDA ALTERAÇÃo CONTRATUAL Fls" 01í09
Ç N PJ ?ü.5s§.374/0001 -04
HIRE 41207892532

rEDRO. JO-.§E DE FREITAS, brasileiro, natural de Lunardelli, Estado do

Paraná, casado, conr regime de casalnento de conrunhão parcial de bens,

maior. nascicio eín 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF'

016.829.739-64, e da cédurla de identidade RG-PR 6.887.012-7; expedida pelo

inslitr,rto de rdentificação do Estado do Paraná, emitida em Curitiba - PR, em

3út0711993; residente e domiciliado na Rua, Minas Gerais,950, têrreo, centro

em Lunardelli - PR, CEP. 86.935-000 e PATRICIA FRANÇA LUZETE DÊ

FREITA, brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com

regime de casamento de comunhâo parcial de bens, nascida em 02 de

Deaentbro cle 1980, empresária, portadora do CPF. 032.246.599-04 e da

C,,,.dtil;r dü l{lenticjade RG-PR, 7.575.170-2', expedida pela Secretaria de Estado

de Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR, ern 03/'1212014,

resiclente e domiciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro, em Lunardelli
* PR, eEP S6.935-0001 únicos socios componefttes da sociedade empresaria

ciue gira sob nome etlpresarial de DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS , DE

zuLEEt Azu\ LU.NêRDELLLLTDA - ME, com sede na Rua Minas Gerais, 950,

centro em Lunarçlelli - PR, CEP 86,935-000; consoante ao contrato social

çlevidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob N'

41207892532, por despacho em sessão do dia 02 de julho de zAM e

posteriormente sua última alteraçâo contratual devidamente arquivada na MM.

Junta Comercial do Estado do Paraná sob n" 20147517672 por despacho em

sessão do dia 3Ol12l2AM.
CLAUSULA PRIMEIR,â; A sociedade gira sob o nome empresarial de

ut§lRlBUtpoRA pE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARpEI*-LI LrD+ - FIE

C"I.AUSULA §EGUNDS: A sociedade tem sede e fora na Rua Minas Gerais,

S50, terreo, centro, em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000-

Cl-g§UUA TÊRÇEIBA: O objetivo social é de:
4761-O/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
4701-OIO1 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4T6,I.O/02 CÜMÉRCIO VAREJISTA DÊ JORNAI§ E REVISTAS;
4763-ü/Ú1 COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

RECREATIVOS;

e6T?>
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os ",. 
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l-'[t
lruxrleomr*ctrtlI ÊÕ PÀ144ÀJ

PR160617820. NIRE: 4L207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME I

Libêltad Bosus ll / :-
siõnnrrnie cenar. L4/2

cuRrrrBÀ. 25/02/20L6 (/
m.empresafacil.pr.gov.br t

À valj.dade de9tê Cocumênto, se irnpresso,. fiêa suiêito.? ""^pT?yação.de 
sua-autencidade noa rôsPectivos Portais'
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DISTRIBUlDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'
sEGUNDA ALTERAÇÃO COTITRATUAL Fls. 02/09

cNPJ 2ü.595.3741000í -04
NIRE 412A78s2532.

4762.8100 COMÊRCtO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS H FITAS:

4755.5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ÇAMA, MESA E

BANHO:
4754-7102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;

4781-4/OO COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E
i\ÜESSORIÜS.
4789_Ü/07 COMERCIO VAREJISTA DE

ESCRITORIO:

EOUIPAMENTOS PARA

4759-8/9§ TOMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

PESSOAL E DOMESTICO.
4782-2Íü COMERCIO VAREJISTA DÉ CALÇAnos;
4772-5IOA COMERCIO VAREJISTA DÊ COSMÊTITOS, PRODUTOS DE

P[RFUMARIA E DE HIGIENE PES§OAL;
47211N4 COMERCIO VAREJISTA DÊ DOCES, BALAS, BOMBONS E

SEMELHANTES,
4782-UA? COMERCIO VAREJISTA ilE ARTIGOS DE VIAGEM;

4732-O/OO COMERCIO VAREJISTA DE LUBRIFIGANTES;
8Ü20 ÜIÜÜ ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

SEGURANÇA;
4?56-3/OÜ CCIMERÜIO VAREJíSÍA
ÍV1U SICAIS E ACESSORIOS;

ESPECIALIZADO DE INSTRUMHNTOS

4757-1IOO COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE

ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS
DCIMESTTCü, EXCETO INFORMAT1CA E COMUNICAÇAO;
8219.9/01 FÚTOCÔPIAS;
1822-st01 §ERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃg E PLASTIFICAÇAO;
4741-5/00 ÇoMÉÀCró 

- vÀnrJtsrA Ôr rlNrAs E MArÉRlAls PARA 
YPI NTURA;

4330-4i04 SERVTÇOS DE PINTURA DE EDIF|CIOS EM GERAL;

4744-Arc1 COMÊRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

4744-0rc3 COMÉRCto VAREJISTA §E MATERIAIS HIDRAULICOS;
4712.1/0Ü COMERCIÜ VAREJISTA DE MERCADOR1AS EM GERAL, COM

Pí:lEDOIV]iÍIANCIi\ Dü PRODUTOS ALTMENTICIOS - MINIMERCADOS,

hlERüIARIA;
478g.OIO5 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTTS

DOMISSANITARiOS;

PEÇAS E
PARA USO tl

il

,.,.lyi{

,4
.-r'' 

/

lO : 27 SOB'N)220L6O517 82
cópreo DÊ-vERrFrcÀÇÀo :

PR160617820. NIRE: 4120'1892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÀRIÀ LI'NÀRDELLI

Libêrtad Bogus
secREriúr.à csRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/20L6
m. empresafacil. Pr. gov. br

JtNÍÀ coMERcrÀÍ, Do EsrÀDo oo pananÁ - sEDE

CERTIFICO O REGISTRO E,NT 25/02/2OL6
PRoTocoLO: 160617820 DE 22/02/20L6'

rrDÀ - !áE 

^

7,'
portais.

À vatidade degte documento, se impresso, fica suieito.? cômP:?Yação,de su1-lltencidade nos respêctivÔs



ÜI§TRTBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

sÊüuNDA ALTERAÇÃo coTtRATUAL Fls' 03/09

cNPJ 20.595.37410001 -04

NIRE 412078s253? 
) DE EQUIPAMENT.'47 51-}I01 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADC

§UPft ü ENTOS ÜE INi FORMATICA;
írea a)ôã coúrncto yAREJIsTA DE ARTIG9S ESPoRrlvoS;
B21e_s/ss pnrãnnaÇÂõ DE DOCUMENTOS E sERVIÇos

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS;
qiss-úôs CoúÉncro vAREJlsrA DE ouTnos PRoDUToS;
qtááá,nz óóúrncto VAREJIsTA DE ARTIGoS DE ARMARINHo'

4723-7 rcA CCMERCIO VAREJISTA DE EEBIDAS;

4n30-7103 COMÊtltlü A VAHEJCI DÉ PEÇAS E ACESSÔnIOS NCIVoS

i:ÂRir VEi C U LO§ AUTüMOTORE§:
oróô slss ouTRAs ATIy1DADE§ DH TELECCIMUNICAÇÔES;

1813-0/99 IMPRESSAO OT MATERIAL PARA OUTROS USOS

47s3-s/00 Cóúrncro vAREJ ISTA ESPECIALIZADo DE

Él-Éinõóorvirsrlcos E EQUIPAMENToS DE ÁUDlo E viDEo

4 322. 3 t 02 I N s rA LA-Ç Ãb-E-M A N uJ E N Ç {q ! É^ §§IE MAs c E N r RA I s D E A R

üüNDlüONADO, nÊ vrurlLAÇÃO r irrrntcERAÇÃo
4?54-7/01 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEI§

Bz11-B/0ü srnVtços C9MBINADOS DE ESCRITÔRIO E APolo

ADMINISTR.ATIVCI
êiAüàüiA" àüAn-fn: o capital social de R$ 10.000,00 (Dez rnil Reais)'

dividido em 10.000 (Dez rlil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente

rnlegralizaclr: sm rtroeda çorrerrte do Pais, Íica assim distribuído entre os

ElrEl- *i
5.000,0Ü i

5.000,00

10.000 i tOOoZo 10.000,00

ór-Rusuln QUINTÀ: A adminiinrstração Oa 
-socieOade será exercida pelos

socios PEDROffi ôr rnErrns * pATRI-clA FRANÇA LUZETE DE

I

ú

il

AttI
a\

,/l

/\l

üü12üü21

À validadê dêstê dqcmênto, se imPresso,

,t

JUNTÀ COMERCIÀÍ. DO ESTÀDO DO PÀRÀNÀ

CERTIFICO O REGISTRO EM 25/02/20L6
PRoÍoCoLO: 160617820 DE 22/02/2OL6.
PR160517820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ IUNÀRDELLI

Libertad Bogus
spcnsrÁRrl eeRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/20t6
m. empresaf aciL . Pr. gov.br

fica sujeito à comprovaçâo.de sua-autêncidade

ÉnflÍ de administradores autorizados ao uso

cio nome empresarial, veclado, no entanto em atividades estranhas ao interesse

social oU assumir oUrigaçÕes vela enr favor de qualquer autorizaçáo dos

çotistas ou terceiros, bem conlo onerar otl alienar bens imoveis da sociedade,

sem autorização cios outros socios (art.gg7, Vl; 1.013, 1-015 e'1'064,

Z/)
, -1.l-zt

//
-sEDE . /,//

LOi2't SóB -DI" 20160617820
cóoteo-ía venrrtclçÃo :

LTDÀ - ME

4
JUNTA CÜiáERCTÀI,

ÜÕ FÀftÀNÂ'

no6 resPêctivos Portais.



D|§TRIBUIDORÀ DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA -Mffi or

sÉGUNDA ALTERAçÃo corqrRATUAL Fls- 0410§

eNpJ ?0.5s§.37410001 -04

hfiRE 41207892532 . \'hllRE 41207892532

LLAUsuLASFXTA,osadministradoresdeclaram,S0baSpenaSo"lM
ffiã;="â;*",.u,aadrninistraçãodasociedade,por§1'
especial, ou em ui,rud" de condenação criminal, ou por se encontrar sob os

eÍeitos deia, a pürla que vede, ainda que ternporariamente, o aces$o a cargos

p(rblico CIu pflr crime falimentar de prevaricação' peita ou suborno concus§ão'

peculato ou contra a ÊconCImia popular.conira o sistema financeiro nacional,

contra as norfras de defesa da concorrêncía, contra as relaçÕes de consumo'

Íe publica. ou a pr.opriedade. (art. 1.011 parágrafo 1o e 20, Çc12002).

Ct-AUsUt=A sFTlüÀ, Em consonáncia com o que deterrnina o artigo 2'031, da

Lei numero 10.a0õ/2002, os socios RHSOLVEM, por este instrumento, atr-ralizar

e consolidar o contrato social, tornandç asSim sem efeito' a partir desta data'

as cláusulas " .onãiçáár contidas no contrato social primitivo e demais

aiteraçÕes contratuai* qr*, adequado as disposiçôes da referida Lei numero

10.406/2002, aplicáveis a este tipo societário pas93 a ter seguinte lej3eao' ,
DI§TRIBUID0RADEARTIGo§DEPApELARIALUNARDELLILTDA..ME
sEGUNDA ALTERAçÃo comrRATUAt Fls. 04/0e

Ç N PJ 20.595.374/0001 -04

í{rRE 41207892532
c$r.lsoLloAÇÃo

prDRq Jo§E ÜE TREITAS brasileiro, natural de curitiba Estado do Paraná,

casado, CCIm regirtre de casamento de Comgnhâo parcial de bens' maior'

nascido em 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF' 016'829'739-

64, e da céduta de identidade RG-pR §.887.012-7; expedida pelo instituto de

identificação do Estado do Paraná, emitida em curitiba - PR, em 03/1212A14'

residente e clorniciliado na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro em Lunardelli

PR, CEP.86.935-000 e PATRI§IA FRANÇA LU4ETE DE FREITA$'

brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com regime de

casamento cle comunhão parcial de bêns, nascida em 02 de Dezembro de

1980, empresária, pofladora do CPF. A32246.599-04 e da Ceduta ctre

lclerrtidade RG-PR" 7.575.17A-2', expedida pela Secretaria de Estado de

§eçurarrça Publiça do Estado do Paraná em Curitiba PR, em 0311212A14''

residente e clOrniciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo' centro, em Lunardelli

PR, CEP 86.935-000; unicos socios componentes da-sociedade

empresaria que gira sob nome empre§arial !e pl§TmtHUlD9RA DE

ÀSrrÇoillr irnpÉunln L,pNaRoeUt urn* - rvte, com sede na Rua

O
/)

A
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DI§TRIBUIDÜRA DE ARTIGOS DE PAPÊLARIA LUNARDELLI LTDA - M

sEGUNDA ALTERAÇÃo conTRATUAL Fls. 05109

cNPJ 20.595.374/0001 -CI4

NIRE 412078S2532
Minas Gerais, 950, centro em Lunardelli - PR, CEP 86'935-000; consoante ao

contrato social devidantente arquivado na MM' Junta Comercial do Hstado do

Pi,irana sob N' 41207892532, por despacho em sessão do dia 02 de julho de

2ü14 e posteriornrente sua última alteiaçâo contratual devidamente arquivada

na MM. Jupta Comercial do Estado do Paraná sob no 20147517672 por

despacho eÍn sessão do dia 30/12/2ü14.
clXü§uUr ,fnrúçrn* n sociedade gira sob o nome empresarial de

or*rnteutnonA Dg;àlrccs, ne pnpelantn LuNnnoeuLl uro* - nrc

@, seoe E FoRe: A sociedade tem sede e íoro na Rua

fuf i** Oàràir, g50, centrg, Município de Lunardelli - PR, CEP. 86'935-000'

CL@: O objetivo social é de:

ãffiARHjISTA DE ARrtGoS DE PAPELARTA;

4761-OIO1 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS;
47Ü-ANz COMERCIO VAREJISTA DE JORNA1S E REVISTAS;

4763-6i01 COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

RICTTEATIVOS;
qíaz-titao coMERCto yAREJlsrA DE Dlscos, cDS, DVD5 É FIrAS;

4755-5/03 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E

BANHO;
Ãtsq-ttoz coMERüto yAREJ1STA DE ARTlGos DE coLcHoARlA;
4TB1-4na corvrrnclO VARÉJISTA DE ARTlcoS DO VÉSTUARIo E

ACESSÓRIOS;
478g-O/07 COMERCIO VAREJI§TA DE EQUIPAMENTOS PARA

ESCRITORIO;
4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE

PESSOAL f DOMESTICO;
OUTROS ARTIGOS DÊ USO

47 B2-2t01 COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
qrli 5,rc0 

-Coúrnuo 
vAREJIsTA DE cosMrTlcos, PRoDUToS DE

PTRFUMARIÂ Ê ÜE I.{IÇIENE PES§OAL;
47?1-1t04 corvrÉnclo vAREJlsrA DÊ DocES, BALAS, BoMBoNs E

SEMELHANTES;
4782.2102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;

47 32-6100 COMERC IO VAREJ ISTA DE LU B R I F I CANTES ;

- SEDE

ú

il

LTDÀ - MEÁ(k
/L /(L 

'

nog rêÊPêctivôs Portais.

(JT]NTA COMERCIÀ]- DO ESTÀDO DO PÀRÀNÀ

CERTTFÍCO O REGrSÍRO E,vr 25/02/20L6
PRoTocoLo: 160617820 DÊ, 22/02/2OL6.
PR160617820. NIRE: 4120?892532.
DISTRIBUIDOR.À DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LI'NÀRDELLI

Libêrtad Bogus
spcnsrÁRrl cnR.Ar

cuRrrrBÀ, 25/02/2016
wuw. empresafaci.l' Pr . gov. br

fica sujeito. ? compTlYaçãô,dê su?-?utencídade

1,''.

JIjNTÀ M.MEBCIÀI
ÚO PÀNÀNA



DISTRIBUIDCIRA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'M

§EGUhIDA ALTERAÇÃo cot'tlRATUAt Fls' 06109

Ç hlPJ ?ü.595.37410001 -04

Nlfi,E 41207892532
8O2O-O/OO ATIVIDADES DE

SEGU RANÇA;

MONITORAMENTO DE SISTEMAS

4756.3/0Ü COM§RCIO VARIJISTA ESPÊCIALIZADO DE INSTRUMENTOS

(

Hr?:?â'f 
*Â1?3§3['o?oo=JrsrA 

EspECrALrzADo DE PEÇA* F
niÉssorltos PARA APARELHüS ELETRoELETRÔNICoS PARA USo

ilóMÉbrróo. rxcrio rruroRMATlcA E coMUNlcAÇÃo;
821 9-9/01 FOTOCÔPHS;
1lz2-st1l SERV1ÇOS DE ÊNCADERNAÇÂO E P1ASTIFICAÇAO; 

-
4741-stlo couÉnCto VAREJIsTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA

P I NTU RA:
4-.,-?,ü-4/04 SERVIÇO§ DE PINTURÂ DE EDIFICIOS EM GERAL,

4;'44-ÜiÜ1 COMLRCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;
qiq+ õ)ól c-oüÊnclo vAREJtsrA DE MArERlAls HIDRAULIcos;
471?-1/00 CCIMHnCro VAREJISTA DE MERCADoRIAS EM GERAL, CoM
pREDàúrNÀr.rCln DE PRoDUToS ALIM[NTictos MINIMERCADoS,

MERTEARIA;
478g.ü/OS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

}ÜMI§SAN ITARIOS;
4751-2iÜ"] CÜMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA;
úayarcz CoMERCto VAREJISTA DE ARTIGoS ESPORTIV6S;

B21e-s/es pnrÉnnnçÃo DE DOCUMENT6S E SERVIÇoS

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS;
4789.0/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS;

4?55.5/02 COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO:

4723-7IOO COMERCICI VAREJISTA DE BEBIDAS;
4s30-7/03 corrnÉnCro A VAREJo DE PEÇAS E ACESSÔntos NOVoS

PARA VEiCULOS AUTOMOTORIS;
61 s0-6/sg OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇÓES;
1813.0199 IMPRES§ÃO NT MATERIAL PARA OUTROS USOS

4753.g/OÜ COMERCIO VAREJISTA ÊSPÉCIALIZADO

ültiRüborrÍrslcos E EQUIPAMENTo§ pE ÂUDlo E viDro
432?-3t0z INSTALAÇÃO r MANU_TENÇÃO DE §LS.IEMAS 

CENTRAIS

coNDlcloNADo, OÊ vrrutllAÇÃo r nerntcERAÇÃo

DE

DE AR

*_*u**-*I-III
Iruun cor*e ncnlÍ
I oo PÀftÁt{Â I

,/1

/'
t --''l/ 4

/r./,
JrrNrÀ coMERcrÀr Do EsrÀDo oo panaHÁ - sEDE /t '
cERrrrrco o REGTSTRo E]!t 25/02/20L6 LO:27 SOBv.iri2oL6O61?820'
pRorocolo : 1 60 61? 82 o íi iá' t óz' t zots' cóorco .lSrÍF-ntrucnçÃo :

PR160517820. NIRE: 41207892532'
óiÀtnreurpoRÀ DE ÀRTrGos DE PÀPELÀRrÀ LUNÀRDELLT LTDÀ - ME 7

^*í

Libêrtad Bogus
secngtÁnta ernel

cuRrrrBÀ, 25/02/20L6
m. enpresafacil.Pr. gov.br

À validade dêÊtê documentô, se jmgrelso,, fica suieito.l compT:Yação,de lul.lutencldade nos respectivos Porteas



DISTRIBUIDORA DE ÂRTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL FIS' 07/09
cNPJ 20.595.37410001 -04

sERVIÇOS
NIRE 412078S2532

4"iSA-7t01 COMERÇlO VAREJISTA DE MÔVEIS8211-3/00

COMBINADOS DE ESCRITÔRICI E APOIO ADMINISTMTIVO
õiÀú§úlÀ Ounnfn o capitat social de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais),

dividido em 10.00õ (Dez mil) qr.rotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente

integralizado enr moeda corrente do País, fica assim distribuido entre os

oÇ

socios:

CLRUSUln QUtXfA, A sociedade iniciou suas atividades em 10 de Julho de

2.014 e ser prazo de duração ê indeterminado.

.W,Asquotasãoindivisiveisenãopoderãosercedidasou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

asseEurado, êm igualdade de condiçÕes e preço direito de 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, CC/2002)

CLAUSUL.A-sETlMA A adminlstração da sociedade caberá ao socio "PEDRO

JOSE DE FREITA e PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS" com os

poderes e atribuições de administradores autorizados ao uso individual 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, benr como onerar ou alienar bens imoveis da soçiedade, Sem

autorização do outro sacio, (artigos §97, Vl; 1.013. 1.015, 1-064, CCi200?)

CLAUSULA OITÂVA, Ao têrmino da cada exercicio social, em 31 de

dezernbro, os administradores pre§tarâo contas justificadas de sua

administração, pr.ocedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial

e do balanço de resultado ecÔnomico, cabendo aos sócios, na proporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.065, CC/2002)

CTAUSULA NOIU\, Nos quatro meses seguintes ao término do exercicio

s*cial, os socios rieliberarão sobre as contas e designarão administrador (es)

quancio for o caso. (arts. 1071 e 1072, § 2o e art. 1.078, CCzAA4.

JUNTÀ COMERCIÀI. DO ESTÀDO DO PÀR]ANÀ -

CERTIFICO O REGISTRO EIIT 25/02/2OL6 LO

PRoTocoLo: 160517820 DE 22/02/2OL6. c
PR16061?820. NIRE: 41207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEI.ÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

i
il

Libêrtad Bogus
secRErÁRra eeRÀr

cuRrrrBÀ,25/O2/2OL6
ww. empresaf acil . Pr. gov. br

fica sujeito. ? conP::Yação,de sua-autencidada

4
noa reepectivos

Socio
FÉiino iÕsÊ DE rREirÁs*-*

Quotas % Capital

5.S00 50,00% 5.000,00

PAIN]?1$IT§Ô
TCITAL

lu4B]-ã ?E-ffEI|'A§ 5.000
10 0õ0

50,00%
1 00%

5.000,00
10noop0

,U}"ITÀ C(}MEffiIÀt
0|Õ ÊÀtbHur{

À validade deste documênto, se impresso, portaa6.



DI§TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'
sEGUt'JpA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 08/0s

t NpJ 20.595.374/0001 -04
r.ilRE 41207892532

CLAUSULA DECIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de

suas quotas, ma§ todos respondem solidariamente pela integralização do

capilat social. (art. 1.052, CC/2002).

CLAU§UL{ DÉÇ"IMA PRIMEIRA., Os socios poderão de comum

uma retirada mensal, a titulo de "pro labore", observadas as

reg u lanrentares pertinentes.

/1

\

CLASULA pÉCl"MA §EGUNDA, Falecendo ou interditado qualquer

sociedade continuara suas atividades com herdeiros, sucessores e o

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s)

í'elnanescertte(s), o valor de Seus haveres será e liquidado com

situação patrirnonral da sociedade, â clata da resolução, verificada em

especialntente levantado.

Parágrafo unico - O mesmo procedirnentÕ §erá

que a sociedade se resolva em relaÇão a seu

acord0, fixar

disposiçÕes

socio, a

incapaz.
socio(s)
base na

balanÇo

adotado em outros casos em

socio (ar1. 1.28 e art. 1.031,

,L

cü12CIü2)

CLAUSULA DÉCIMA TÊRCEIRA, O administrador declara, sob as penas da

lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade'

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por Se encontrarem

sob efeitos dela, a penâ que vede. ainda que temporariarnente, o acesso a

carEos públicos; ou por crinre falinrentar de prevaricação, peita ou §uborno,

concussâo, peculaito, ou Cotrtra a ecollolxia pOpular, contra O Sistema financeiro

nacional, corrtra ngrnla5 de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de

consumo. fé publica, oü a proprierlade. (art. 1.011, § 'lo ccl20o2l.

Ç.LAUSULâ DEÇIMA QUARTA, Üs sÓcios poderão de comum acordo' abrir e

feclrar ou outra dependencia, nrediante alteração contratual, assinada por

todos os socios.
CLAPSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foto da comaroa de São João do

lvai * Paraná para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações

resultantes deste contrato.

JIrNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo po pmnnÁ - sEDE

cERrIEIco o REGISTRo E;vr 25/02/20L6 Lo:27 rÔB N" 20L6O6L?820
pRoTocol.o : L6O6L782O DE 22/ 02 /2OL6 - CODawDÊ vERrFrcÀÇÀo :

PR160617820. NIRE: 4L207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LUNÀRDELLI LTDÀ - ME

Libertad Bogus
secngtÁRra cuRÀL

CURITIBÀ, 25/02/20L6
www. empresafacil .Pr. gov. br

fica suiêito. i ""*P:?Y1ção.de 
su1-1utêncÍdade

/
il,\

, *ü-.""--,
l-ÍIl
IJUa+IÂ co',ÂERCtAL I
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À validade destê doqumênto, sê impresso, noa rêspêctívos Portâls.



DISTRIBUIOORA DE ARTIGO§ DE FAPELARIA LUNARDELLI LTDA. ME

sEcuNDA nurennÇÃo coNTRATUAL Fls. 09109

cNPJ 20.595.374/0001 -04

NIRE 412A7892832
E por estarem assinr justos e contt'atados, levram, datarn e assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igualteor e forma.

PR160617820. NIRE: t11207892532.
DISTRIBUIDOF"À DE ÀRTIGOS DE PÀPELÀRIÀ LUNÀRDELLI LTDÀ - ME

Libertad Bogus
SECRETÀRIÀ GEIIÀL

cuRrÍrBÀ, 25/02/2016
www. empreeafacil . pr. gov. br 1"

racPêc

á
l--

,/'l

1
tivoB portâis.

O JOSE DE FREITAS

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS

ZJrrNÍÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do pÀRÀNÁ - sEDE 
,a-/..r,

cERTIEIco o REGISTRo 8n,25/02/20l.6 LOt21 soB l{" 2|L$O6L1A20
pRorocol.o : 1 60617820 DE 22'/ O2'/ 20L6 . CóOrCO OÉ-Wírrrc.e'çÃo :

À validad. dcfEc 4eÇpnlnto, as



r
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTOA * ME

cNpJ20.595,374/0001.04 tNSCRtÇÃOESTADUAL90,668.467-57

EMAIL patriciaf lf reitas@hotrnail,com

PR0CUttAÇÃO

OUTORGANTE:

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA MÉ, fiTMA EStAbEIECidA

NA rUA MINAS G.ERAIS.N" 950, NA OidAdE d,E I-U'NARD'ELLI, EStAdO PARANA, iNSCTitA NO CNPJ

sob no 20 595.374/0901-04, corn seus atos arquivados na JUNTA COOMERCÍAL DO

PARANA - AGÊNC|A NACIONAL DE tVAtpORÃ sob no 20147517672 do dia 3o11212a14

neste ato represeritada por sêu sócio gerente PEDRO JOSE DE FREITAS. BRASILEiRO

CASADO, EMPRESARIÕ, CPF rro 016.829.739-64, Céduta de l.dentidade no 6 887 412-"/,

SSPPR residente e domiciliado na rua MINAS GER.AIS, ng 950 na cidade rie LUNARDELLI,

Estado do PARANA

OUTORGADO:

NERTON COF(DEIRO; BRAS;LE1RO, SOLTEIRO, VENDED9R, CPF n' 556.853.669-49,

cêduta de tdentidadg n"4.1 01 .777 -5 SSPPR residente e domiciliacío na RUA

APARECIDA DALCOL No 164 na cidade <ie LUNAROELLI, Estado do Paraná

OBJETIVO e PODERES:

pot este lnstrumento pariicular e na melhqr forma de d'ireito, a outorgante nomeia e constitui

seu bastante pr,ocurador, o outorgado, para o Íim especial de' promover a participaçáo da

outoÍgantê ern licitaçôes:públicas, ooncordar córn todos os seUS terrnos, ássistif a abertura ele

propostas, Íazer impugnaçÔes, reclamaçÕes, protestos e recur§os, fazer novas propostas,

rebaixar preços, conceder cjescontos, pretar caução, levantá-ias, receber as importâncias

caucionadas ou de:positadas, transigir, desistir e praticar todos os atos necessários ao

cumprimento do 'presénte rnandaió, oonstituir procurador com pocleres 'aci judicia' e

substabelecer corn ou sem reservg d.e poderes.

Lunardelil, 20 de março de 2015

ôe Freitas

F: 016,82

Rua minas gerais, 950 terreo - centro - L
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRo cryr-L-D-E !\r^53ilr?t?3 E%l?+à. E pRrvAnvo DE cASAMENros,
rrureRorçôEs E TUTELAS DA COMARCA Oe UOÃO pe-SSõÀ -'

Av. Epitácio Pessoa, ll4sBairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

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

cERT|DÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtctTAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnteúições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecerfirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 22t07t2016 às 11:39:s7 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A_cha_vg digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME é emitido através do site do Cartório
Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e í0o. § ío. da Mp
2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 01/09/2016 às í3:01:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:421498

Código de Controle da Autenticação:

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

00005b1d734fd94Í057f2d69fe6bc05b3f1 3c40'l afe4c56921 5e7egagf3bdcfc871f4egSt enO't ZOaZ.l c9d96Se34
c3111240ac9371ec2671aegg847c3ae2e63847ce8101 98bÍa772af4e2e53944Íb93c1
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{,REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DA PARAíBA
CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

FUNDADO EM 1888
PRIMETRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE

TNTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, í 145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

500301 091 5í 25500092í -1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA- ME
cNpJ20.595.374/0001-04 TNSCRÇÃoESTADUAI90.668.467.57

EMAIL patriciaflfreitas@hotmail.com

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modalidade: pREGÃO PRESENCIAL N". 4512016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de
expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de Educaçáo e Cultura e Esportes
e Turismo.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI
LTDA ME, CNPJÀ4F no. 20.595.37410001-04, RUA MINAS GERAIS, 950, cENTRo
LLTNARDELLI/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 beneÍicios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

Lunardelli/Pr, em25 de Julho de 2.016

)

( Nome: Pedro José de Freitas, casado, empresário,

- 
domiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr

CPF: 0 I 6.829.739-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

#í§T*iUt;r00RA 0E ARTIG0S 0E
PIIPEI.ÂMIA TUNARI}EILI LTDA ÍÍIE

2S.S#S.37419001.94
iq 'tiinas Gerais, 9S0 ./

CEF:.ri ir-.Í1í,r. .I unar6elli -r*rrr/

,/t(t
I

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr. CEP 86.935-000
Fone (43)3478.1626

Rua minas gerais,
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CERTIDÃO SIMPLIFICADA páqina: 001/ oo2

Certiflcamos que as informaçõês abãixo constem dos dooumentos arguivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na datâ da sua expedição,

Objeto Soclal
4761{/03 COMÉRGIo VAREJTSTA DE ARTTGOS DE PAPELARIA;47ô1-0/0'l CoMÉRclo VAREJISTA DE LIVROS; 1761-0t02
COMÉRGIO VAREJTSTA DE JORNAIS E RÉVISTAS; 4763.6101COMÉRC|OVAREJISTÁ DE BRINOUEDOS E ARTIGOS
RECREATIVOS; 4762-8/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS; 4755-5103 COMÉRCIO VAREJISTA
DE ARTIGOS DE CAtJtA, MESA E BANFTO; 4754-7IO2COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTTGOS DE COLCHOARIA; 47814/00
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DOVESTUÁRIO E ACESSÔruOS; 4789.0/07 COMÉRCIO VAREJISTA D€
EqUIPAMENTOS PARA ESCR|TÓRIO;4759-8/99 COMÉRCIO VAREJISTA DE OUTROS ARÍIGOS DE USO PESSOAL E

DOMÉST|CO; 4782-2tO1COMÉRC|o V,ÀREJ|STA DE CALçADOS;4772-5t00 COMÉRCIO VAREJISTA DE COSMÉTICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E QE HIGIENE PESSOAL; 4721.1104 COMÉRCIO VAREJISTA DE DOCES, BALAS,
BOMBONS E SEMELHANTESi 4782.21,02 COMÉRC|o VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM; 4732-6/00 COMÉRCIO
VAREJISTA DE LUBRIFICANTES; 8020-0/00 ATIVIDADE§ DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGUMNçA; 4756-

3/OO COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE INSTRUMENTOS MU§ICAIS E ACESSÓRIO§; 4757-1/OO COMÉRCIO
VAREJISTA ESPEC|AL|ZADO DE PEçAS E ACESSÓRIoS PARAAPARELHOS ELETROELETRÔNICOS PARA,USO

DoMÉsTtco, ExcETo |NFoRMÁTEÁ E coMUNlcAçÃo; gzrg-sror Forocópns; 1822-stol sERVlços DE
ENCADERNAçÃO e plaSrrflCAÇÃô; 4741-5tOO COMÉRC|O VAREJTSTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PTNTURA; 4330-
4/04 SERVIÇO§ DE PINTURA DE ÊDrFiCrOS EM GEML; 4744,Ot01 COMÉRC|o VAREJiSTA DE FERRAGENS E
FERRAMENTAS; 4744.0/03 COMÉRCIO VAREJISTA OE MATERIAIS HIDRÁULIÇOS; 4712-1IOO COMÉRCIO VAREJISTA DE
MERCADORIAS IEM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA OE PRODUTOS ALIMENTíCIOS . MINIMERCAOO E SIIERCEARTA;

47E9-O/05 GOMÉRCIO VAREJI'§TA DE PROOUTÔS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 4751.2/01 COMÉRCIO VAREJISTA
ESpEC|AL|ZADO DE EQUTpAMENTOS E SUpRIMENTOS DE INFORMÁTICA 4763-6102 COMÉRCIO VAREJISTA DE

ARTIGOS E§pORTIVOS; 8219.9/99 pREpAMçÃo DE DOCUMENTOS E SERVIçOS ESPECIALIZADOS DE APOIO

ADMTNTSTRATTVOS; 4789-0/99 COMÉRC|O VAITEJTSTA DE OUTROS PRODUTOS; 4756-5/02 COMÉRCIO VAREJI§TA DE

ARTIGOS DE ARMARTNHOi 4723-7tg0 COMÉRC|O VAREJISTA DE BEBIDAS; 4530-7/03 COMÉRCIO A VAREJO DE PEçAS
E AcESSóRtos Novos PARA vÉícuLos AUTOMoToRES; 6190-6/99 ouTRAs,ATtvtDAoES DE TELECoMUNICAçÔES;
1 813-0/99 IMPRESSÃO DE MATERTAL PARA OUTROS USOS; 80204/01 - ATIVIDADÉS DE MONITORAMENTO DE

stsTEMÀs DE SEGURANçA ÉLEÍRÔMCO; a753.9/00 COMÉRC|O VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETROOOMÉSTICOS
E EQUIPAMENTOS DE ÁUPIO E VÍDEO; 4322.3102INSTÁLAÇÃO E MANTJTENÇÀO DE SISTEMAS GENTRAIS DE AR
CONDICIONADO, DE VENTTLAÇÃO E REFRIGERAçÃO; 4754-7l0l COMERC|O \íAREJISTA DE MOVEIS; 82íí-3/00
SERV|ÇOS COMETNAOOS DE ESCRITÓRiO E APOIO ADMINISTRATIVO

Capital: R§ 10.000,00
(oEz MIL REAIS)

Capital lntegralizadô: R$
(DEZ MIL REAIS)

10.000,00

Eãcb./P"rtí"lparão no Capital/Espécie de Sóciô/Administradorll
Nome/CPf ou CNPJ

no do Mandato
Eóoécle dê sócio

161444373-A

tililililililililililflililililItilt

rvArPoRÁ - PR. 01 dê jutho de 2a16

LtBERTAD.B.O.GU§
SECRETÂRrA qEPÂr:

Í

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARTA LUNARDELLI LTDA. ME

Número de ldentificação dô Rêgistro de
Empresas . NIRE (Sode)

41 2 0789253-2

Data de Arqgivamento do I Data de lníclo

Ertdereço Completo (Logradouro, Nc e Complêmento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA MINAS GERAIS,95O.TERREO TERREO, CENTRO, L

Prazo de DuraçãoMicroempresa ou
EÍnpresã de Pequeno Porte

(Lei no 123/2006)

Microempresa
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REGrsrRo^.gy!_L D_E_ryd3,Tr'=f;r8 =.%li+ô"r pRrv_Arvo DE cASAMENros,rrurenorçÕEs E rurELAs DA couencÀoÊ iõEo ;,8éõõi^-'
Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo3o-00, João pessoa pB

Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) SZq+_S+Aq
http :i/www. azevedobastos. not. br

E-ma i I : cartorio@azevedobastos. not. br

cERTtDÃo DE AUTENTTCAçÃO DtctTAL

9.?"t' Váber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e Privativo de casamentos, lnterdições e Tutelas 
"o, 

ãtriorição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de Jrcão Pàssoa capital do rstaoo da paraíba, em virtude etc...

certiÍica com base na Lei 8935/94 - art.70 - 
inc. v, que_o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmó sua autenticíóade atraves do Códigode Controle e Autenticação abaixo.

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em22tort2o16 às í1:35:33 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

l-"!:lq digital acima,.sirlante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDoRA DEARTIGOS DE PAPELARIA LUI\iARDELLI LTDA - ME ; 
",itiJo 

através do site do CartóríoAzevêdo Bastos, de acordo com a Legisração reaeral"r riààin.t r". e rú. § r;. oã Hrrp2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 01to7t2o17 às í6:55:42 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 555925

Código de Controle da Autenticação:

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

00005b 1 d734f d94ÍOSTÍ2d6gteOOcOSOgfl 3c4O 1 ar"+"SO
6648240ac937 1ec2671aegg847c3ae2e638443af0O4izo7àooca"r 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

cARróRto azevÊoo ÀÃs-ros
pRrMErRo REGrsrRo,g'y'_LfjrdS,ir:S,'r8 =.%li+ô.._=_rl!r=1rLv_o 

DE cASAMENros,rrurenorçôEs E rurELAs DA cóúÃiicn o1'ióío i,!-sõõo-^-,
Av' Epitácio pessoa, ll4sBairodos Estados sgo3o-00, João pessoa pB

Tet.: (83) 3244_s404 / Fax: (8à) iiii_sqaq
http ://www.azevedobastoé. not. br

E-ma il: cartorio@azevedobasto". r,ót.0r.

50030í 071 61 6291 5067í -1 a 50030í 07í 61 6291 S O6t,l-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a quarquer momentoatravés do site: http://www.azevedobastos-not.br
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Ar§§se§ §.,, r. §âIffIOS & CrA LrDA-](E
c.N.P.J. 3oe 1q o :§J .2L3.924/0001-15

QUÃRTIL AJ,§§RAÇãO DE CONTRATo SocrAÍ.,

Â!§ssolÍ EDÜA&N flga§rna §ã§ro§, brasileíro, solteiro' natural
de Telêmaco Borba, Paraná, nascido em lg/A2/1982, empresário,
portador da Carteira de Identiclade Civil RG"sob n. " 1.21"0 '866-
:/pn, cPF sob n. o 030..383 .p39/24, residente e domiciliado em

Telêmaco Borba - Paraná, na Rua Henrique Dias, n.o 1,43, Bairro
CEP 84.261-5/t0, e ERãIVCÍI{E §ERREÍIAA §ÀIvrO§,

brasileira, sol-teira, natural de TeJêmaco Borba, Paraná,
nascida em 2L / 03 / 1'gB9 , empresária, portad-ora da Carteira de

Identidade civil RG sob ri.o 9.899.853-5/PR e CPr sob n.o
071. 395. 849-90, res|ciente e domÍciliada em Telêmaco Borba
paraná, 08 Rua Helrique Dias, n. o l-43, Bairro Centro/ CEP

84.261-540, socios componente§ da sociedade empresaria
limitada que gira sob o nome empresârial de âIIESSON E. f.
SâNÍO.§ §r Cf.A LfDJN-ME, com sede e foro na Rua Henrique Dias,
143, Centro, CEP no 84.2.61-54Ü, em Tel-êmaco Borba Paraná,
Côm contrato social- arquivado na Junta Comercial do Est'ado dO
paraná sob n. o 412054 0?.2-01, por despacho em sessão de

04/02/2.005, resolven nodificar o contrato sociaf de acordo com

as cláusulas seguintes:

CfÁUSUf.a PRIMEfRA: Fica alterado o ramo de atividade parâ:
Comércio atacadista de equipamentos de informática, comerCio
varej ista especializado de equipamentos e suprimentos de
informática, serviços de recarga de cartuchos para
equipamentos de informática, comércio atacadista e varejista
de artigos de escritorio e de papelaria, comércio atacadista e

varejista de matérias de construção, comércio atacadista e

varejista de ar con'dicionado para uso comercial e domóstico,
comércio varejista de veiculos automotores.novôs ê usados.
comércio atacadista de 'roupas e. acessóríos para u§o
profissiOnal e de seguranÇa;,do trabalho, comércio varejista de
equipamentos eletroacústicos, e1étriços e eletrônicos tais
ccmo: aparelhos de som, caixas acústibas profÍSsionaiS, mesAs
de somr amplificadores, mj-crofones, alto-falantes, apa::elhos
de CD e DVD, televisores. alarmes para automÓveis, locação de
automóvej-s, aluguel de máquinas e equipamento§ para escritório
e de áudio e video, instalação e manutenção de sistemas de ar
conclicionado, de verrtiiação e de. re{rigeração, reparação e

manutànÇão de col1ttutadores-. -'ê de equipamentos perif éricos.
ImportaÇão e expoftação de equipamentos e suprimêntÔs de
informátÍca, cartuchos, artigos de escritorío e papelaria, ar
condicionado, equipamentos de áudio e video, êQUipamentos
eletroacústicos, e1étricos s eletrÔnicos tais como: aparelhos
de som, caixas acústicas profissioRais,, mesas de som,
amplif icadores , mj"c::of Õnes, .alto-f alantes / aparelho§ de CD e

DVD, televisores, alarrnes para automÓveÍs.

/

Eni decorrência da
termina

fere cgnr o Ori

modifícação
o Artigo'
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CTAUSULÀ §EGUNDA:
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ÀTESSON E. F.
c.N.P.J. SOB

§A!{ro§ & §rA r,rDA-ME
§ o 0"7 .2L3.924/ OA01-15

QUâRTâ Ar,rERnÇáo DE COhITRAEO SOCTAL i

Ig§g}ggr-Por este instrt{oê
côntrato- social- e alteraÇão, tot,iàatualizar e'consolidar o

assim sem efeito, a

condições contídas no
disposiçÕes da referida

10. 40 6/2002, os sÓcios

partir desta data, âs cláusulas
contraLo primitivo QUê, adequado

Lei 10.406/2002 aplicávei.s a estê tip
societário, passa a ter a seguint^e redação:

lItESSOr{ §. r. §À§ro§ e crÀ LgDA-}lE
CO§r§À,§O §OCIâL C§§ISOÍ"IDâDO

c.N.p.J. §oB §. " §?.213 .924/AÜ§1-15

.a-LES§OIr EDoARp mRRgffi^e, SA§IÍ]OS, brasileiro, solteiro, natural
de Te1êmaco Borba, Paraná, nascido em.19/02/L982, empreeário,
portador da Carteira de ldentidade Civil RG sob n.o 1.210.866-
3/PR, CPf sob 1.o 030.383.939/24, residente e domÍciliado em

Telêmaco Borba - Paraná, na Rua Henrique Dias, o.o L43, Bairro
Centro, CEP . 84.261-540, e ,ERÀ!íCflYE ERREÍ§Ã gru§:rÓ§,

brasileira, solteira, natural de Telêmaco Borba, Paraná,
nascida em 2L/03/1989, empresária, portadora da Carteira de
Identidade Civil RG sob n. o 9.8,99'.853-5/PR . e CPf sob I}', Ô

071.395.849-90, residente e d6mj.ciliada em Telêmaco Borba
Paranár Dã Rua Henrique Dias, n. o 143, Bairro Centro, CUip

84.261-540, sócios componentes da sociedade empresaría
limitada que gira sob o nome e§tpresarial de AI,ES§ON E. f.
SA}(TOS & CIA LfDÀ-ME, com sede e foro na Rua Henrigue Dias,
143, Centro, CEP. no 84.261-540, em Telêmaco Borba - Paraná,
Com contrato Social - arquivado rta Junta Comercial do Est.ado dc)

Paraná sob n. o 4L2A54A2207, por despacho em sessão de

A4/O?/2005, resolvem coneolidar Õ contrato social, dÊ acordo
com as c1áusulas a seguir

CfÁUSUf.a PRI!ÍEIBjà: A socieêade gira sob 'o nome empresarial de
*âL§SSON E. li|. SÀIITOS e CIA LtD&-Ug,"com sede e foro na Rua

Henrique Dias, I43, Centro, CEP no 84.26L-540t em Telêmaco
Borba - Paraná.

cúusur,a SEGUNDA: o capitâl social é de R$ 70.000,00 (Setenta
Mil Reais), ctividido em ?0.000 (Setenta Mil), quotaor rIQ vô]"or
nomina! de RS 1,00 (Um ReaI) , cada, já integralizado em moêdâ
corrente do pais Pelos sócios:

![OME QT'q§L§ cAPmÀr-Rs t
AT,ES,EÕUIEDUARDO FERR§IRA §ANTOS 69.300 69. 300, 0o 99,'00

FERRERIA SANTO§ 700 ?00. 0ü 1, 00
70.000 70. 000, 00 r00. §0'I()'J*q&

IRCEIRã: O râmo :§e atividade da .slnpre§a é '" de:
acadista de equi.pâmestús de lnforrsátiça, comérciofi ;;K\TJ;;" tr

\ var

\"';6;-9S

,,1 I t/tt u4tctl, tl L1à

)",s-j[,"t

*rorr*w {\€
-"^á(^^t

[.-4*s's§ 
fu



o

o



TTTfiSSON §; tr. §A§TOS & CIA I,TDâ.}-&
c.N.P. ü. §oB N " 07 .2L3.924/oa0L-15

QUÀRTA Aer§§&§ãO DU CONÍRAIO SOCrAr,§
*'

inf ormática, serviços de recarga de cartuchos.i,r 'rpdtê"'
equipamentos de inf ornlática, comé'rcio atacadista e vafQffi§g1 ,

de artigos de escritórj"o e de papelaria, comércio atacadisbã--é;
varejista de matérj-as de construção, comércio atacadista filo

profissíonal e de seguranÇa do trabalho, comércio varejista
equipamentos eletroacústicos, elétrÍcos e eletrônicos tai
como: aparelhos de somf caixas acústicas profissionais, fitssâÊ
de som, amplificadores, microfones, alto-falantesr- aparell:os
de CD e DVD, televisores, alarmes paxa âutomóveis, locaçâo de
automóveis, aluguel de máquinas e equipamentos para escritório
e de áudio e vídeo, instalação e manutenção de sistemas de ar
condicionado, de ventilação e de refrigeraÇâo, reparaçâo e
manutenção de computadores e de equÍpamentos periféricos.
Importação e exportaÇãÕ de equipamentos e suprimentos de
informática. cartuchos, artigos de escritório e papelaria, ar
condicionado, equipamentos de áudio e video, equipamentos
eletroacústicos, e1étricos e el'etrônicos tais como: apârêlhos
de som, caixas acústicas profissionals, mesas de som,
amplificadores, microfones, alto*falantes, aparelhos de CD e
DVD, televisores, alarmes para automóveis.

crÁUsULÀ QUÀRIÀ: .A sociedade iniciou suas atividades em 26 de
Janeiro de 2005 e seu prazo é indeterminado

CIÂUSI LÀ QUINÍâ: As quotas são indivisiveis e não poderão ser
cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio,
aos quais ficam assegurado, em igualdade de condições e preço
direito de preferência para suâ aguisição se postas'à venda,
formalizando, se realitdda a cessão delas, a alteração
cont.rat-ua 1 pertinente

cúUstlÍ.A SEXIFâ: A rêsponsabilidade de cada sócio é restrita ao
valor de suas quotas, mâs ambos respondem solidariamente pela
integralização do capital social

CrÁUsUr,A sÉtnal: A admiriislração da sociedade caberá ao sócio:

com poderes e atribuiçÕes de Administradores, aos grlâis
competem, iirdivJ-dualrnent.e, a reprêsentação ativa, passlva, J

" judicial e extrajudi"cÍal da sociedade, autorlzado o uso do 
í1

nome empresarial, ved.ad.o, no entanto, em atividades estrânhas u

ao interesse social ou assurnir obrigaçÕes seja en favpr de
qualquer 

.dos 
quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou

alienar bens imóveis cla sociedade, selyr autorização do autro

DÊ

ere com o
soc10.
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§L§S§ON E . F. §À§§O§ & CTA I.TDâ.M§
c.§.P.J. SOts N o o?.213.g241OA01-15 :

errâRrA ArrtsEnaçÀo »n côNrn;âTo socrars

g.fufSUf,e O§tlLV&: Ao término de cada exeroício eocial, éq.-31 'd"

dezembro, ,o administrador prestará contas justificadas dé sUa§'"
administraçÕes, procedendo à elaboração do inventário, "'
balanço patrimonial e do balanço de resultado econÔmi
cabendo aos sóci.os, na proporção d-e §uas quotas r os lucr
perdas apurados
crÁusur.e NoNA: Nos quatro me§es seg'uintes ao
exercicio socíal, os sÓcios deliberarão sobre
designarão adminÍstradores quando for o caso.

término
as conta§

CúUSUf.a OÉCnaR: A sociedade poderá a qualquer tempô, abrir ou
fechar filla} ou outra dependência, mediante alteraçáo'
eontratual assinado por ambos o§ sócios-.

CfÁUSUf.n DÉCIM1 PRIIv1SIRÀ: Os sócios poderão, de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labaÇQ",
observadas as dis'posiç-Ões pertinentes.

CIÁUeUtr;f DÉCIMA SEGUNDÀ: Falecendo ou interditado qualquer
sócio, a sociedadê continuará sua atividades Com os herdeiros,
sucessores e o incapaz Não sendo possivel 'oú inexistindo
interesse deStes ou dos sÓciOs remane§Cente§, o vatror de seu
haveres será apurado. e Jiquidado com base na situação
patrimonial da sociedade, à data da resoluçâo, verificada êm

balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: 0 nesmo procedimento será adotado em ouLros
casos em que a sociedad,e se resolva em relaÇão a seu sÓcio.

CfáUSUf.e OÉCfUn fERCEI§.L: Os administradores declaram, sob â§
penas da lei, gue não estão impedidos de êxêrcer a

administração da sociedadei pCIr lei especial, ?" virtude de

ôondenação criminalr olt por §e enopntrarem sob os efeitos
<íela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a

calgos púbticos; ou por crirne falimentar, de prevaricação,
peita oU Suborno, COnCuSsãO, peCUlator oU contra a ecOnOmia
popular, contra o sistema financeirO nacional, ContrA nOrmas

da concOrrênCia, contra as relaçÔes de cipn§umo, fé púbJ-icar ou
a propriedade.

CúUS§LA nÉCfUn QUâRTA: Declaraai sob as pena§ da Lei que se

enquadra como Microempresa conforme Lei Complementar 123/2006. V-0
CrÁusulrl DúCIIIA QUINTA: Fica e]eito o foro de Tel.êmaco Borba t
Paraná, para o exercicio e o cumprimento dos direitos ê

obrigaçÕes resultantes deste contratô:

J

E, por estarem
insLrumento em

assim justos e contratados
três vias, de igual teor e

.: "ot o Originol
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ÀLESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA-ME
c . N. P. J. SOB N " 07 .2L3 .924/OOO1-15

eurNrA ar,tgRAÇâ,o DE coNTRATo socral

ÂI,ESSOI, EDüAlcDo IERRE.ISÂ SÂIrIfOSl brasileiro, solteiro, natura]-
de Telêmaco Borba, Paraná, nascido em 19/02/7982, empresário;
portador da Carteira de ldentidade Civil RG sob n.o 7.210.866-
3/PR, CPF sob n.o 030.383.939/24, residente e domiciliado em

Telêmaco Borba Paraná, na RUa Henrique Dias, n.o 743, Bairro
centro, cEP 84 .261-540, e IiIiAIICII{E I:ERREÍAa §Ãilro§,
b,rasileira, solteira, natural de Te1êmaco Borba, Paraná,
nascida em 21/03/1989, empresátLa, portadora da Carteira de

Identidade civil RG sob n. o 9.899.853-5/PR e Cpr sob rr. o

0?1.395.849-90, resi.dente e domicítiada em TeLêmaco Borba
Paranár flâ RUa Henrique Dias, n.o 743, Bairro Centro, CEP

84.261-540, sócios componentes da sociedade empresaria
Iimitada que gira sob o 'n,ome empresarial de ÂLESSON E . E.

SÀNIOS t CIÀ LTDÀ-ME, .com sede e foro na RUa Henrique Dias,
143, Centro, CEP no 84,267--540, em TeIêmaco Borba Paraná,
com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado do
paraná sob n. o 412054 O220L, por despacho em sessão de

04/02/2005, resolvem modificar o contrato social de acordo com

as cláusulas seguintes:

CIÁUSUIÀ PRIMEIRA: Fica alterado o endereço para: Avenida
Marechal Eloriano Peixoto, n. o 1195, Bairro Alto das
oliveiras, cEP no 94.266-01-0 em Telêmaco Borba - Paraná.

CfáUSUf.a SEGUNDA: Fica alterado o ramo de atividade para:
47.51-201- Comércio varejista especializado de equipamentos e

suprimentos de informática.
46.51-601 Comércio atacadista de equipamentos de informática,
41 .5L-202 Recarga de ca'rtucho6 para equipamentos de

informática,
4?.89-007 Comércio varejista de equipamentos para escritório,
47.61-003 Comércio vareiista de artÍgos de papelaria
46,41-BO1 Comércio atacadista de artigos de escrÍtório e de

papelaria.
47.52-100
telefonia
4'7 .42-300
43 . 2 1-500
61.10-802
.' SRTT,
42.27-905

/ ,.--?/,.' '/
,//-,-V-/

- wlllrÀ coMERcfÀL Do EsrÀDo oo plnÀttÉ-- ssDs

CERTTEICO O REGISTRo ÉM 28/09/20L5 11:58 SoB N'
20154377 562 .
PROTOCOLo3 L54377562 DE 28/09/20]-5. NIRE: 4L2054022OL.
ÀLESSON E. F. SÀNTOS & CIÀ LTDÀ

comércio varejista especializado de equipamentos de

e comunicação.
Comércio varejista de material elétrico
Instalaçáo e manutenÇão elétrica.
serviços de redes de transportes de telecomunicações

ManutenÇão de estaÇões e redes de telecomunicações.

IV

Y

(.i,"n,;,;iu 1.. - '..,.., ,i..,l .:'l.ii.,

": 

) u ! ", 
l trg :L=r,' *.,.;n.t l,.,'

()à.,1i3^;),.riin,,,

À vaLidadê deÉEe documenEo, Êe imPreaao, fica
ww. emPreeafacil.pr. gov.br infomando o

I LiberEad BoguE / \
SECRETÀRIÀ GERÀL / \

cuRrrrBÀ, 28/09/20L5

BuJeica à comprovação de sua auEênEicidade no gice
segnrinEe código de werificaçãor PR154377562
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AI"ESSON E. f . SATiITOS & CIA LTDA-üIE
c . N. P . J. §OB N o 07 .2t3 .924/0001-15

QUTNTA AT,TERAÇÃO DE .CONTBATO SOCrÀI.,

46.69-999 Comércio atacadista de outras máquinas e'

equipamentos não especificados anteriormente; parte e peÇas
qi.Sg-ggg Comércio vareiista de outros artigos de us6 pessoal
e doméstico não especificados anteriormente.
4:6.79-699 Comêrcio atacadista de mateliais de construção êm

geral
Ál.qa-099 Comércio varejista de mAteliiAis de construção em

geral A6.4,9-,4,.AL Comércio atacadista de equiparnenrtos e1étricos
de uso pessoal e doméstico.
47.53-9-00 Comércio varejista especializado de eletrodomê,sticos
e equipamentos de áud*,o e vídeo;
46.42-702 Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso
profissional ê de seguranÇa do trabalho,
47.54-701 Comércio varejista de móveis
??.1l--000 Locação de automÓveis sem condutor,
7?.33-100 AIugueI de máquinas e equipamentos
43,22-302 InstalaÇão e manutenção' de

condicionado, de ventilação e de refrigeração,
95.11-800 ReparaçãO e manutenção de computadoles e de

equipamentos Periféricos.
gd.Z-0-OO1 'AtÍvidades de monitorament,o de sistemas de seguranÇa

eletrônico.

CfÁUSUf.n IERCEIRA: Retira-se da sociedade a sôcia ERÀÂICr!ÍE

IISRREÍRA siÂI\r:rosl, a qUal posSUi na so,ciedade 700 (setecentas
quotas, totalmente integralizadas no valor de R$ 700,00

lsetecentos Reais), cedendo e transfe.rindo a totalidade das

suas quotas ao sôcio remanescente à.tESSOl, tDt'IIRm ÍE:RRSIR'â

SÀIflfOS acima qualif lcado, dando plena, geral e ra'sa e

irrevoqáveI qüitaçâo das cot,as 'oIa cedidas. Declarando nãda

mais haver a receber ou reclamar dessa sociedade a gualquer
titulo ou direit.o..

CfÁUSfff.a eUARfA: O capital social no valor de RS 70 . 000, 00

(Setenta Mi1 Reais), rJivicJiclo em ?0.000 (setenta Mi1), quot'as'

no va.Ior de R§ 1,00 cada, fic'a assim distribuido:

para escritório,
sistemas de atr

CLÀUSUIÀ QUII{TÀ: DissoLve-se
falta de pl-uralidade de sócios

a soci,edade quand6 ocorrer
não'reconstituidos no PTazo

d.

deI
t\

Às cÀPrrÀI. (R§)

ffiffi eouanro EERRETRA sêuos 70'00'0 70 . 000, 00
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ÀI.,ESSON E . F. SÀTiIIOS & CIA LTDA-ME
c.N.P.J. SOB N o O?.213.|24/OOO1-15

eurNTA er.rgRAÇÃo pe coNfRaro socrÂr,

180 dias, conforme art. 1033, inciso 04 da Lei 10.406
rc / At /2A02 do Códiqo Civi.l .

CIÁUSUI.A SEXrâ: A aaministração- da Sociedade caberá ao sócio,
AI.ESSON EDUARDO FERREIRA SANTOS, cabendo-lhe todos os poderes
necessários para individua.lmente administrar os negócios com a
cláusula "ad negotia". observado o disposto neste instrumento,
podendo ainda representar a pratÍcar todo e qualquer ato de
gestão no interesse da Sociedade.

Parácrrafo Prjmeiro: O administrador declara nesta ocasião que

não esta impãaiao de exercer a administração da sociedade nÔ8

termos da legislação apLieável, não estando incurso em pena

gue vede, ainda que temporariamente a cargos públicosr ou por
ãrime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculator ou contra a economia popular, contra o

sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da

concorrência, contra aS relaçÕes de consumo, a fé pUblica ou a

propriedade.

trÁusur.e sÉrrue:
demais cláusulas
colidirem com
instrumento.

Permanecem inalteradas e em pleno vigor as

do contrato social primitivo que não
as disposições expressas no presente

E, por estarem assim lustos e contratados assinam o presente
instrumento em via única, a fim de que se produzam os dpvidos
efeitos legais e .juridicos.

Telêmaco Borba, 24 de Julho de 2015

Sócios:

^4J.rcr r^,"W .J"^ ^;ERANCINE TERREIRA SANTOS

\

ÀIJESSON E. F. SÀ§TOS & CIÀ IJTDÀ

LLbêrEad Bogus
secnsrÁnrl GpRÀL

cuRrrrBÀ, 28 / 09 /20L5 /\
i

à valldade desEe docu€nEo. ae Lmpreaao. flca eujeita à comprovação de sua autênElcldadê no alte - t

w.enpreaafacll.pr.gov.br Lnfomando o seguinte c6dlgo de verJ-fLcação: PR154377562
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âI.§§§O!{ § . §. §âN§§§ & CIII I,fD&-!dE
c"l{.F.J. §OB N o 0?.2X3.§2it10001-15

§EXrÀ §Lr§§,L§s D§ CO§rRAryO SOCrât

ÀLE§SOIV EIIUÀ.RDO f§§X§IlIã §ãlflIlo§,' brasileirr:, soltei::ç, nâlurâi dÉ

Telêmaco Borha, P*raná, nascid() eili L9/A2ii§82, enprtsár l;,
portador dâ c*rteira de Idenridade civit RG s*b Ê.o 1.2iCI'866-

ilpR, CPt' sob n. o Ü3Ü.383 .939/24, residente e domieii- iado em

Telêmaco Borba - Paraná, na Rua iie*rique Dias, n'o 143' Êairro
cenLro, caP 84.261-540, unicc sóeio da socÍedade empresaria
Irrni"tada que gira s*b o Í]ome srnpresarial de ÀI;§§§O§ §. r' §âIem§

§ cI§ LllÍDÀ-!E, com sede e f ors na Avenida Marechal Florrano
peixoro, no 1395, BaÍrro Àlço das oliveiras, ctP no §4266-010, êm

Telêmac.o Borba * ?ar:aniâ, cüm conlrato s-ocial arquivado n;l JuRla

*rmercial do Estado do Paraná sob n.o 412054U2201, por despacho

em sessáo .d* 041t? /.t.*ç,, resolve rnodif rca r o cÔntrâtê social de

acsrdo ccil"t â§ cláusuia* seguint*s:

CIÁUstÍÍÂ gRXM§Xe§r llca aiLerado ô ramo cie alividêde pâre:

{?.51-20i C,:mércio varej iela *specia}ieado de equipamenios *

suprinrentos de infçrmátÍca' 
Ce informáLice,46.5L-601 Comêrcio atâcadi§ta de equipãmentÕ§

47.51-202Recarqadêtârtüehosparaequipâmentosdeinf,ormática,
q?.89-0CI?Comêrciovarejistadeequipam*nf,c§,paraescritorio'
41.6:-003 Com&rcio riareiista âe ârt'iços de papelaria
46.4?-801 Comêrcio atjcadista de arcigos cie escriLÓriÕ e de

papeiaria '
4?.52-1"§0Com*rciovar*irsrâespecialieadode*quipamenrosde
lelefonia e comunicaçáo'
{?.42-3S.0 Comérc.io vgrej isLa de materia} e}étrico
43.21-100 Insralaç§o e $ànutanÇão e1étritâ'
Si.iü-Sil:.5erviçosderedesdc[§§nsp§Íiê§dete]ecomunicaçÔes
§RTT.
s2.21-905 l{anuienÇáü d* esráàÕes
{6.69-999 Comêrcio at'acadist'a de

e. redes de reiecomunicaçÕes'
*uttra§, máquinas e equiPamentos;

parte ê peçê§', 
-..ri-&- !* ^!!iy^§ :rt-inr al e{?'59-899Comêr*ioVârejistâde§utro§artiqosdeus§pe§§Õ,

ciomésiico.
46.?9-699 Comérçio aI'acadi.st'a de materiais de co;:rgtrução errt geralá:

{j'44-099Comárei§varejistademaLeriaisdecÔn§truÇêÔeÍnEerâ}
46.qg_4CI1-comêrcio atacadista de squrpaÍsêntos elétricos d* u§ô

pessoar * doraêslico ' *let«:tlunrásticr;s Êqf . S:-gOO Comêrcio var*i !st'a especial-izado cie

eqxiparnenLos do áuriio e videcr;

)

JurrrÀ cotaÊ§,crÀÍr D§ §BtâD§ re pruuÍ

c§nrlrrco o nBor6Íx.o E{ 1{/03/2016
pnoiõcor,g' x6o0ra6t{ Dr 10/03/2016'

'í

§§16083{6tt. l§[§; {r?05{03101'
Àr.Bsaox E. 9. eà§f§§ & CÍÀ 

'rIDÀ 
- xB

Lib.rt.A Bog1l!
rscBmÁnrr ê8§t.

§JrIrIâr, l4lOZ/70L6
ffii. &IÊGr.f rcll .Pr' gw'br

/7,K

A
*r*trrfi

t vrllihôr ó..t4 docu.Dto, t. hPr...o, f,íc. ruj'lto I cqlrwlclo dr lu rutrrclÀrdr nor rulrrctlvol

ruÍomrndo liL-tárli"trv"t ãcatgót dr vrrtÍlcrç§o
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.*tr.§§§ô!r E. tr' . §ãW§'§, CIâ I{fDA*ll§
C.![.p. ü. -§OB s o' â?:;§âsrg2tt/0001-15

§§xrÀ âÉm§ãçãs. u§ caxl§RârQ §OCrâ&

{§.4â*?s2 cornárcio atacadista rde rsupas e acessários para usc}profiesional e de segurança do trabalho,
{?.5{-701" Comêrcj.o varejista de môveie
?7.11-000 Locação de automóveis, s*m condutor,
??-33-L00 àluguer de máqr:inas e eqrripamentos parê eseritôri*,43,22'302 rns't.al ação e ruanutenção de sistemas de ãrcondicionado, de v*ntj"leçss s de reirigeraçâo,
95.11-8CI0 Êeparaçâ* ã rnanütenÇão de computadores
equipamentos periféricos .

80.20-001 Àtividad*s d* mçrlitorament,o de sistemas de seqflrfenÇa
eletrônico.
46.39-?CI1 ComércÍo abacadista
geral.
47.23-700 Comércio varejista de
d7.72-500 Comércio varejista
parfurnaria e higiene pessoal.
{?.63*6§1 Comóreio varejista
re*r*aLivo§.
{?.ii}*60? Comêrcio varejistâ de artigoe sspsrt.ivos,
{1.§§*5*3 comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho.
4?.8g*üS5 Comêrcio varejisLa de prod*tos saneant.es
domissani"tários
45. 3S-?0§ Cornércio
45.30*?03 Comércic:
vei cu I os

cúusl,IÂ SEGu§DR,:
demais cláusuIas.
colidÍren com
instrurnento.

de p_rodutos alimentlclos e§

bebidas.
de cosméticos, produtos de

ds brinqr:edos á art-igos

à varejo de pneunáticos e câma:as de ar.
à vareJo de peças e aseEaórios noveq pÕxÕ

Fermanecenn inalteradae ê êm pleno vigor ê.§
do .cont,rato social prlmitivo que não

âs dlsposlçôes expressas no prâ§*§t§

crÁgs(Ir^â rERcErat: Fica ereito o Foro da comarça de Telêmaco /
Borba, Paraná, par4 cumprirnento dos direitos e obrigacôes A /resultantes deste contralc, renunciando-re, expreõõamünLe, a / | /qualquer sut,ro, por raais privS.leqiado que eeJa. ' r-/

§f ppr estarem assim justos e eontratad,os assinatu o preeen.te
in*ttruxrento sm via única, a fim de $J€ §* produ*am os devidos
efe§tss legais e jurldicos.

§óç{tr*:

ca}tlrlrlcs ô §§ôx.a:f*o w, ta/o"lzol"a
§§Ô!§§$Í"{}: 1§0á1a6E{ D-E 10,/03/.2016
Pn160S3469/a- NIII: 11205{02201,
Àrr8§§§ §, F. grilmÉ . ctl LIDI -

.&ib.!trd EoEu!
çscnmlxlr cúnu,. ctir?rBt, r*larÍzsl§

Í!{s. c*!8êir.trcil. pr. $rÍr. br

x

?
ft

t vllidldr darta

Te]êmaco Borba, 22 de Fevere ?81 6

.§§llll C§I,A§IãIJ DO AttlDo DO PÀruUrá - §fDf

Aosr&!§to, rc 1E1rrÊrao, flcr ruJc{to I coeçrrorçío êü aur rtrlasêL{rdç u,lrc ?.rsürqíi.ôa portrl!.
tntor:narrdo .!ur raap.ceivoa cêdLgor dr vrrlf,LorçIo
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Macro
Svstems

'lnformática

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Lícitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45t2016.

ALESSON E. F. SANTOS.& CIA LTDA ME
CNPJ: 07.213.9241000L-L5 lNS. ESTADUAL: 90330967-95

FON E/FAX: O42 327 2-!056

E MAIL; macro-svstems@hotmail.com

Objeto: Registro de preços parq futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

Declaração de que cumprê plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCIAL no. 45t2016. DECLAMMOS
que cumprimos plenapente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

Telêmaco Borba, 25 de julho de 2016.

ALESSON E. E, SANTOS & CIA. LTDA.
Ci\rp.r : 07 .?L3.924/000 1_1 s

zA
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1195 - Alto das Oliveiras CEP: 84.266-010 Telêmaco Eorba - Paraná, /'f

MAaRo sysrEMs mronuÁnca f4O

,(

í

IRA



o

o



ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.213.9241000L-L5 lNS. ESTADUAL: 90330967-95

FO N E/FAX: O42 327 2-1056Macro
Svstems

'lnformática , rO, r' r..ro-rr*.*rr.d?,.,-.-
,"/Z'r=i

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 45t2016.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MIGROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

iil

M

a ALESS.N E. F. sANTos & crA LTDA - ME cNpJ/MF no. 07.2í3.sz4tooo1-í' AVENTDA
MARECHAL FLORIANO PEIXOTO No í195 SALA 02 ALTO DAS OLIVEIRAS GEP: 84266-0í0
TELÊMACO BORBA - PARANÁ. 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 Lei Complementar
12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Telêmaco Borba, 25 de julho de 2016.

\

(

Avenida Mareihal Floriano Peixoto, 11ss - Alto das oliveiras CEp: *.r6;:l?J1;Jl}ffirr,"J:; 
;r;;lià /h.

7"

(l

IRA

/r/
YÁuessoN E, F, sANTos & cIA' LTDA'

í'rrnl : O7 .2t3'92410001"- J' 5
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Oata de Arquivamento do
Ato Constitutivo ,. i

a4$il20a3 I'I

Endereço Completo {Logradouro, No e Cornplemento, Bâirro, Cidade, UF, CEp)
AVENIDA Marechgl Flofiano f.ellglgiu§q14[g-.9"í"§"9!y9iÍas, TELÊMACO BORBÂ, qR:! B4]2gq:ql0 _--
Objeto Social

I Comércio varejista especializado de êquipamentos e suprimentos de informática. Comércio atacadista de êquipâm6ntos
de inÍormática. Recarga do cartuchos pâra âquipamontos de inÍormática. Comércio vare.jista de oquipamgntos para
escritório. Comércio varêjista de artigos de papolarla. Comércio varejista de artigos de escritórlo e de papelaria.
Cornércio varejista especializado de aquipamentos de telefonía e comunicação. ôomárcio varejista de mâtoÍial elétrico.
lnstalaçào e ntanutenção elétrica, Serviços dê redes de transportes de telecomunicaçÕês - SRTT. Manutonção de

, estâçôes e redes de telecomunicaçÕes. Comérclo atacãdista dê outras máquinas e equlpamentos; partes 9 peças.
i Comércio varejista de outros artigos dê'Uso pêssoal e doméstico. Comércio atacadisia ds mâteriais de constrüçâo em

' 
garal' Comárcio vareJista de ntaterlais de construção êm gêrâ1. Comércio atacadista de equipamentos etétriços de uso

I pessoal e doméstico. Comércio varejista ospecializado de elétrodomésticos o ogulpamentos de áudlo e vídeo. Comércio
I atacadista de roupas e aiessórios para uso proÍissional o de segurança do trabálho. Comárcio varejísta ds móvels,
Locação de âutomÓveis sem condutor. Àluguel de máquinas e equipamentos para escritório. lnstalaçâo e manutenção de
sistomâs de ar cond_icionadg, !9 vontilação e de refrigeração, Reparaçâo e manutenção de computadores e de

i oqiiipamontos periÍéricos. Atividades de monitoramento de sistsmas de eágurança eletrônico. Comórcio atacadista ds I

lFrodutos alimentícios êm gêral. Comércio varejista de be bidas. Conêrcio vãrejisía de cosméflcos, produto; ã - -- 
,

lperlamaria e higiene pessoal. Comércio varejista de brinquedos ê artigos re_crealivos. Comórcio vaiejista de artigos 
i

i esportivos. Comércio varejista de cama, mesa e banho. Comércio varãlista áa produtos saneantes dámissanltários. l
: Comércio à varejo de pneumáticas e câmaras de ar. Comércio à varejo de peças e acessórios novos para veiculos :

i autornotoreS

Número de ldentificação do Registro de
Empresas - NIRE {Sede}
41 2 0540220-1

r Çapital: R$ 70.000,00

I (sETÉNTA MrL REATS)

Capital lntegralizado: R$
(SETENTA MIL REAIS)

NomelCPF ou CNPJ

ALESSON EDUARDO FERREIRA SANTOS
030.383.939-24

CNPJ

I 07.2{3.924/0001-15
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sóciosi Participação no capitauEspócie de sócio/Administrador/Tárminô oô Manáato

Microemprssa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lel no 12312006)

Microempresa

Prazo d6 Ourãção

lndetsrmlnado

Tármlns do
Adíllnl§trâdoÍ Mafdâto

Admlnlstrador

Pârticioacqo no caoilal (R$l ÉspéciÊ dê Sóclo

70.000,00 soclo

lUltimo Arquivamento

I Oata, $fi3t20't6 Número: 201 §0834694

Áto: ALTERAÇÃO

Evento {o}r ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

16/439328-O
TELÊMACO BORBA - PR, 29 de iünho de 2016
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CARTUCHOS E TONERS

WP DO BRASIL LTDA.EPP

AV. AMAZONAS Ne 2270 -Centro - CEP 86975-000

Mandaguori - Poroná. FONE/FN* 44-3233-6400

CN Pt 04.483.808/0001-28 - e- mo i I : w pdobra si I @w pd o b ra si l. co m. b r
t.E. 902.36707-70 í;:)-

ANEXO II

MUNICíPIO DE CANDIDO ABREU - PARANÁ
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENclAL No 45/20í6.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

CARTA DE CREDENCIAMENTO

lndicamos o Sr. RODRIGO DA SILVA GEREMIAS, portador de cédula de ldentidade RG
No. 7.343.675-3, orgão expedidor SSP-PR, devidamente inscrito no CPF sob o no

045.256.229-54, brasileiro, solteiro, representante comercial, residente e domiciliado a Rua
Rene Tácula no 485, centro - CEP 86975-000, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná,
como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo rubricar ou assinar
documentos (habilitação e proposta), manifestar, dar lances, prestar todos os
esclarecimentos de nossa proposta, interpor recursos, desistir de prazos e recursos, gnfim,
praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente Credenciamentd

M
Candido Abreu-PR.,22 de julho de 2016.

,ffi**rffi
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WP DO BMSIL LTDA.EPP_ CNPJ - 04.483.808/0001-28
Carla Cristina Pedrone Fachini
Socia-Administradora
cPF - 024.538.179-14
RG - 2.152.87 8-1 -SSP/PR.

Uz
oÉo
TU
o-

z.

\J1/ P DO B§,ASIL LTDA,. EPP

Av' Amazonas' N'2270

L c[P869i5'000-[rndrgurri'?l

Empresa Licenciada Produtos em Constantes testes Destinaçáo Correta de Resíduos
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SOUZA & PEDRONE LTDA

CONTRATO SOCTAL

JOSE MARIA ALVES DE SOUZA, brasileiro, casado, do comercio, residente e

domiciliado na cidade de Mandaguari, Estado do Paranâ à Rua Rene Táccola" n.o 52,

centro, portador da cedula de identidade - RG - n." 2.072.103, expedida pela Secretaria de

Segurança Pública da Estado do Paraná e CPFÀ{F 355.179.309-30 e CARLA CRISTINA
PEDRONE FACEINI, brasileir4 casada, do comércio, residente e domiciliada na cidade

de Mandaguari, Estado do Paraná; à Rua Manoel Antunes Pereir4 n.o 735, apto 701, centro

portadora da cedula de identidade - RG - n.o 2.152.878, expedida pela Secretaria de

Segurança Pública do Estado do Paraná e CPFMF 024.538.179-14, RESOLVEIvÍ, por este

instrumento particular de contrato, constituir uma sociedade por cotas de responsabilidade

limitada que se regerá pelas clausulas seguintes:

CUÁUSUI A PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome comercial de *SO,UZA &
PEDRONE LTDA,, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua
Rene Taccol4 n.o 52, centro.

CLÁU§IILA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto a exploração do ramo de
*Indústria e comércio de máquinas, equipamentos e materiais para informática e
scritório". l

CLÁUSUIÁ TERCEIRAz O prazo de duração da sociedade é por tempo indeterminado,
iniciando suas atividades e partir de 1l de junho de 2001.

CLÁU§ULA QUARTA: O Capital §ocial inteiramente subscrito e realizado na forma
prevista neste ato, é de R$ 3.000,00 (Três mil reais), dividido em 3..000 (Três mil) cotas no
valor de RS 1,00 (Um real) cad4 ficando assim distribuído entre os sócios:

- JOSE MARIÂ ALVE§ DE SOUZA - 1.500 (Um mil e quiúentas) cotas no valor de
R$ 1,00 (Um real) czd4 perfazendo um total de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos
reais), integralizados neste atq êm moeda nacional.

- CARLA CRISTINA PEDROI\IE FACHINI - I.500 (Um mil e quinhentas) cotas
valor de R$ 1,00 (Um real) cad4 perfazendo um total de R$ 1.500,00 (Um mil
quinhentos reais), integralizados neste ato, em moeda nacional.
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NOME COTAS .. VALOR o/o

Jose Maria Alves de §ouza I.500 ,' '1':500,00 
50,00

Carla Cristina Pedrone Fachini 1.500 1.500,00 50,00

, 3.ooo , s000,sq._. 1oo,o0TOTAL
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SOUZA & PEDRONE LTDA

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios e limitada a importância do Capital

Social, nos termos do Art. T da Lei n.o 3.708 de l0 dejaneiro de I919.

CLÁUSULA SEXTA: O sócio que desejar transferir suas cotas de capital deverá notificar
por escrito ao socio rÊmanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento,
para que este exerça ou renuncie ao direito de preferênci4 o que deverá ser feito dentro do
prazo de 60 (Sessenta) dias contados do recebimento da notificação ou em maior pÍazo a
critério do sócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de

preferencia as cotas poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA SÉfnvfA: As cotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser

transferidas ou alienadas sob qualquer pretexto ou rnodalidade a terceiros sem o

consentimento poÍ escrito do sócio Íemânescente, ao qual fica assegurado o direito de

preferencia em igualdade de condições.

CLÁUSULA OTTAVA: A sociedade será administrada pelos sócios JOSE MARIA
ALVES DE SOUZA E CARLA CRISTINA PEDRONE FACtllNI, na qualidade de

sócios-gerentes, aos quais competern, sempre em conjunto, ou individualmente, o uso da

firma e a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicial, sendo

entretanto vedado o seu emprego sob qualquer pretexto ou modalidade em negócios ou

operações estranhos ao objeto social, especialmente na prestação de avais, endossos,

fianças ou cauções de favor.

CLÁUSULA NONA: Pelo serviços que prestarem a sociedadg perceberão os sócios a

titulo de remuneração "Pro-Labore", a quantia mensal fi,xada em até os limites de dedução
fiscal, prevista na Legislação do Imposto de Renda, a qual será levada a conta de'Despesas
Gerais"'.

ClÁUSUr-a nÉCffue: O ano social sempre coincidirá com o ano civil, devendo a 3l de
dezembro de cada ano? ser levantado um balanço geral da sociedade obedecida as

prescri@es legais e pertinentes a matéria. Os resultados serão distribuidos entre os sócios
proporcionalmente as cotas de capital, podendo a critério dos socios serern distribuídos ou
ficarem em reserva de capital da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIllA PRIMEIRA: Os sócios declaram que não estão incursos em
nenhum dos crimes previstos em Lei, que os impeçam de exercer atividades mercantis.

cLÁuSuLA DECTMA sEcuNDA: DECLARAÇÃo MTCRoEMPRESA - Dectaram
para os efeitos de enquadramento como Microempresa que o valor darecei'ta bruta anual da
ernpresa não excederá , no ano da constituição, o limitg fixado no inciso I do artigo 2" da
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SOUZA & PEDRONE LTDA

Lei Federal n.o 9.841 de 05i1011999, e que a empresa não se enquadra em qualquer das

hipoteses de exclusão relacionadas no artigo 3o daquela Lei.

E por terem justo e contratado, lavram, dataln e asslnam
juntamente com 02 (duas) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma,
devidamente rubricado em todas as §uas folhas, obrigando-se por si e por seus herdeiros a
cumpri-lo em todos os seus termos.

Mandaguari (Pr), 24 de maio de 2001.

rdrlrr0a. t*'. I /nlt^.i-i
CARLA CRISTTNA PEDRONE FACEINI

R.G. - 2.102 310 Pr
cPF 436.448.219-68 t/
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escnttônro nÉarôúãu DE APUCARÀNA
cERrrFlco o REGISTRO EM: 04 / 06 / 200L
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Protocolo: 0l / 132809- 6
TUFI R.AME

SEcRETÁRIo GERAL
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e ESCRTTónE neatouAL DE APUcARANA
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TUFI RAME
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W P DO BRASIL LTDA - EPP
CNPJ 04.483.8081OO0L-28 - NIRE 4L2.0458t323

8! ALTERAçÃo conTRATUAL

CARIÁ CRISTINA PEDRONE FACHINI, brasileira, casada em regime de
comunhão universal de bens, sem pacto anti nupcial, do comércio,
residente e domiciliada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua

Manoel Antunes Pereira, n.e 735, apto 701, centro nascida em 25/O2h969,
portadora da cédula de Ídentidade - RG - n,e 2.152.878 SSP-PR e CPF/MF

O24.538.L79-L4 e

CAMILLA PEDRONE FACHINI, brasileira, soltelra, maior, do comércio,
residente e domiciliada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua

Manoel Antunes Pereira, 1.e 735, apto 701, centro, nascida em
0t104/1986, portadora da cédula de identidade - RG - n.e 8.378.727-9 SSP-

PR e CPFIMF 060.615.699-20;

Únicas sócias da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação comercial de

W P DO BRASII LTDA - EPP, estabelecida na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à

Av. Amazonas, n.e 2.270, centro, inscrita no CNPJ sob n.e 04.483.808/0001-28, com

registro na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n.e 412.04581323, em sessão de

A4|O6/2OOL, RESOLVEM, por este instrumento particular de contrato, modificar o seu

Contrato Social, pelas clausulas e condições seguintes:

PRIMEIRA: Altera-se o objeto socíal para "Fabrlcação de periféricos e insumos para

eguipamentos de informática (cartuchos de ünta e toner para lmpressoras a jato de tinta
e a laser) (CNAE 2622-LlAOl; Recuperaçâo de cartuchos de impressoras a tinta e a laser
(CNAE 38394/991; Comércio atacadista de suprimentos, insumos e equipamentos de

informática (cartuchos de impressoras a jato de tinta e a laser, Remanufaturados,
originais e compatíveis e fitâs matricieis; computadores, impressoras e scanner) (CNAE

465L-6|OZ e 4651-61O1); Comércio atacadista de aÉigos, equipamentos e móveis para

escritório e papelaria, aparelhos telefônicos e calculadoras {CNAE 4647-8lOLl, Comércio
vareiista de suprimentos, insumos e equipamentos de informática (cartuchos de

impressoras a jato de tinta e a laser, Remanufaturados, originais e compatíveis e fitas
matriciais; computadores, impressoras, scannerl (CNAE 47St-ZlOtl, Comércio varejista
de artigos, equipamentos e móveis para escritório e papelaria, aparelhos telefônicos e

calculadoras {CNAE 47.6L{.103 e 47,89-OlO7} e Recarga de cartuchos para equipamentos
de informática (GNAE 47.stzlozl.

SEGUNDA: À vista da

seguinte redação:

À validlade éêste docuDêato, sê i.mpresso, fica
IEfolmardo aêus

modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social,

W P DO BRASIL LTDA. EPP

CNPJ 04./r83.808/m01-28 - NIRE 412.A4581723
8I ALTERAçÃO CONTRATUAL

CARIÁ CRISTINA PEDRONE FACHINI, brasileira, casada em regime de

comunhão universalde bens, sem pacto anti nupcial, do comércio, residente e domiciliada

irlrllTÀ cot[ERcrÀÍ, Do EsrÀ.Do m puewÁ - sEDE

CERÍIFICO O REGISTRo sM.24lLLl20LS 07237 gOB ÀIe 20157391590.
pRorocoÍ,os 157391590 úE 23tLLt2OL5. CóDrGO Or VenrrrCeçÃO:
PR157391590. NIRE: 41204581323.
W P DO BR.ASII. I,TDÀ EPP. - EPP

Libertad Bogrua
sncnmánrl cpner.

qI,RITIBÀ, 24ILLI2OL5

eujeito à cq»rovação dê sua auteucidad
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W P DO BRASIT LTDA - EPP

cNpJ 04.483.8081OOOL-28 - N|RE 412.04581323
8A ALTERAçAO COI{TRATUAL

na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua ManoelAntunes Pereira, n.e 735, apto

701, centro, nascida em 25/OZ|L969, portadora da cédula de identidade - RG - n.s

2.752.878 SSP-PR e CPFIMF 024.538.179-14 e

CAMlLt-A PEDRONE FACHINI, brasileira, solteira, maior, do comércio,

residente e domiciliada na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Rua Manoel

Antunes Pereira, n.s 735, apto 701, centro, nascída em 0L104/L986, portadora da cédula

de identidade - RG - n.e 8.378.727-9 SSP-PR e CPF/MF 060.615.699-20;

Únicas sócias da sociedade empresária limitada, que gira sob â

denominação comercial de W P DO BRASII LTDA - EPP, estabelecÍda na cidade de

Mandaguari, Estado do Paraná, à Av. Amazonas, n.9 2.270, centro, inscrita no CNPJ sob n.e

04.483.808/0001-28, com registro na Junta ComercÍal do Estado do Paraná sob n.e

412.04581323, em sessão de 0al}6/2001, CONSOLIDAM o contrato social como segue:

CÉUSULÀ PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de W P DO BRASIL LTDA -

EPP, com sede e foro na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, à Avenida Amazonas,

n.e 2.77O, centro, CEP 86975-000.

CúUSUIA SEGUNDA; O objeto social é "Fabricação de perlféricos e insumos para

equipamentos de informática (caÉuchos de tinta e toner para impressoras e iato de tinta

e a laser) (CNAE 26?l2-tl}Ol; Recuperação de cartuchos de impressoras a tinta e a laser

{CNAE 3839-4/99}; Comércio atacadista de suprimentos, insumos e equipamentos de

informática (cartuchos de impressoras e jato de tinta e a laser, Remanufaturado§,

originais e compatíveis e fitas matriciais; conlputadores, impressoras e scanner| (CNAE

46SL-6IOZ e 46516/011; Comércio atacadista de artigos, equipamentos e móveis para

escritório e papetaria, aparelhos telefônicos e calculadoras (CNAE 4647'BlOLl, Comércio

vareiista de suprimêntos, insumos e equlpamentos de informática (cartuchos de

impressoras a jato de tinta e a laser, Remanufaturados, originais e competíveis e fitas

matÍicaaisi computadores, impressoras, scanner) (CNAE 47i1'2l0t)' Comércio varejista

de artigos, equipamentos e móveis para escrltório e papelaria, aparelhos telefônicos e

calculadoras (CNAE 47.61-0lA3 e 4?,8941O7) e Recarga de cartuchos para equipamentos

de informática (CNAE 47.5L21O21.

CúUSUIA TERCETRA: A sociedade iniciou suas atividades em 11 de junho de 2001

prazo de duração é indeterminado.

CúUSU está istribuído socr

)
\i

)
-l
(

J

LÂ OUARTA: O Social assim cl entre as as:

NOME qUOTAS VALOR %

Carla Cristina Pedrone Fachini 99.000 99.000,00 99,00

Camilla Pedrone Fachini 1.000 1.000,00 1,00

TOTAL 100,000 100,000,00 100,00

,UNIA COMERC|^T
OO PARANA

À validaôe dlêstê docllDêlto, Ee
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cúUSUUA QUINTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas

ou alienadas sob qualquer pretexto ou modalidade a terceÍros sem o consentimento por

escrito do sócio remanescente, ao qual fica assegurado o direito de preferência em

igualdade de condições.

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas guotas, mas

todos respondem solidariamente pela integralização do capital social,

CúUSULA SÉftUA: A sociedade é administrada pelas sócias CARIÁ CRISTINA PEDRONE

FACHINI e CAMILLA PEDRONE FACHINI, na qualidade de administradoras, às quais

competem, INDIVIDUALMENTE, o uso da firma e a representação ativa e passiva da

sociedade, judicial e extrajudicial, sendo, entretanto vedado o seu emprego sob qualquer

pretexto ou modalidade em negócios ou operações estranhos ao objeto social,

especialmente na prestação de avais, endossos, fianças Ou cauçôes de favor.

cúUsuLÁ SITAVA: o ano social sempre coincidirá com o ano civil, devendo a 31 de

dezembro de cada ano, ser levantado um balanço geral da sociedade, obedecidas as

prescrições legais e pertinentes a matéria. Os resultados serão distribuídos entre os sócios

proporcionalmente as quotas de capital, podendo a critério dos sócios serem distribuídos

ou ficarem em reserva de capital da sociedade.

CIÁUSUI-A NONA: Pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios a titulo

de remuneração "Pró-labore", a quantia mensatfixada em até os limites de dedução fiscal,

prevista na Legislação do lmposto de Renda, a qual será levada a conta de "Despesas

Gerais".

CLÁUSUIÁ OÉCtnnR: Declaram os administradores não estarem impedidos, por lei

especial, e nem condenados ou encontram-se sob efeitos da condena çáo, a pena que vede

ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou crime falimentar, de

prevaricação, peita ou suborno, concu5são, peculato; ou contra a economia popular,

contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade.

cúusuLA oÉgrrle PRtMEIR/A: Nos quatro mesês seguintes ao término do exercício social,

os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso-

cúusulÁ DÉqMA SEGUNDA: A sociedade possui uma filÍal de ne 01, estabelecida na

Avenida América, ne 4.555, centro, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, CEP 87200-

000, CNPJ/MF sob ne 04.483.808/0002-09, NIRE 419.0083371-1'

CLAUSUT-A DÉCIMA TERCEIRA: As deliberações sociais inclusive quanto a alteração

contratual, transformação do tipo jurídico, designação de administrador não sócio e

JIrNrÀ co!íERcrÀr, Do EsrÀDo Do pÀRalrÁ - sEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM 2lllLl2OLS O7t37 SOB ÀIe 20157391590.
pRorocoLo: 157391590 úE 2ttLL|2OLS. Có»ICO DE VERTFTCÀçÃO3
PR157391590. NIRE: 41204581323.
W P DO BRÀSIL LTDÀ EPP. - EPP

rJibêrtad Bogus
SECRETÀRIÀ GERÀI,

crrRrTrBÀ, 24lLrl2ol5
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se irglreeso, fica sujeito à coq»rovação de gua auteac
rufotraDdo EêuE reBDoctivos códigos de verificação /l

6ç' DFà
l? '.-

À validadê êêste docuDÊato, rêsD€ctivoa Dortaia.
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exclusão de sócio por justa causa, serão tomadas observando o quórum mínimo exigido na

Le! 104O6 de 1010t/2002, e quando não o for exigido, as deliberações serão decididas por

quotistas que representem mais de 50% do capital social, correspondendo cada quota e

um voto, obedecidas as disposições legais em contrário.

CúUSULA DÉclMA QUARTA: Fica eleito o foro da cidade de Mandaguari, Estado do

Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste

contrato.

E por terem justo e contratado, assínam o presente documento,

devidamente rubricada em todas as sues folhas, obrigando-se por si e por seus herdeiros a

cumpri-lo em todos os seus termos.

Mandaguari (PR), 16 de novembro de 2015.

vtox!.c. ,,t- / /o^-{*
Carla Cristina Pedrone Fachini

flrlmÀ co!íERcrÀr Do EsrÀDo oo penlui - SEDE

-V--- 

cERTrFrco o REGrsrRo wr 24lLLt2oL5 o7:3? soB Ne 20152391590.

-YIr 

pRorocoLo: 157391590 DE 2gtLL/20L5. cóDrco pr venrrrclçÀo:
,UNTÀCOMERCI^Il pR157391590. riIIREs 4f2O458L323.

DOPÀRANA I w p Do BRÀSIL LTDÀ Epp. - Epp

Libêrtaal Bogus ,/t,,
,7Á/'

,,$

Camilla Pedrone Fachini

srcnptÁnr.u cener. /,'/ ./
À valióadrê ôêsre .rocu.8aaro, sê i#:ffi:á"t::i"':3:;::.i":ffiã!§3:""""",:Iiri::;ncida6!z:ros 

resD€ctivos portais.



WP DO BRASIL LTDA.EPP

AV. AMAZOíVÁS Ne 2270 -Centro - CEP 86975-000
Mandaguori - Poraná. FoNE/FNC 44-3233-6400

CNPI 04.483.808/0001-28 - e-mail:
t.E. 902.36707-70

ANEXO IV

MUNICíPIO DE CANDIDO ABREU _ PARANÁ
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENclAL No 45/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, êm atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGAO PRESENCIAL no 4512016,
DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para
participação no presente certame.

Candido Abreu-PR., 25 de julho de 2016.

\,/%xjl,.- &. : /,r l-

ffi
CARTUCHOS E TONERS

WP DO BRASIL LTDA.EPP- CNPJ - 04.483.808/0001-28
Carla Cristina Pedrone Fachini
Socia-Administradora
cPF - 024.538.179-14
RG - 2.1 52.87 8-1 -SSP/PR.
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Empresa Licenciada
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Produtos em Constantes testes Destinação Correta de Resíduos
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CARTUCHOS E TONERS

WP DO BRASIL LTDA.EPP

AV. AMAZONAS Ne 2270 -Centro - CEP 86975-000

Mandaguari - Paraná. FoNE/FAX: 44-3233-6400

CNPI 04.483.808/0001-28 - e-moil:
t.E. 902.36707-70

t

ANEXO VI

MUNICíPIO DE CANDIDO ABREU - PARANÁ
Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENctAL No 45/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

WP DO BRASIL LTDA.EPP, CNPJ/MF no. 04.483.808/0001-28, situada a Av. Amazonas no

2270, Centro, CEP 86975-000, na cidade de Mandaguari, Estado do Paraná, 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 Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de
2006.

Candido Abreu-PR.,25 dejulho de 2016.

vüô,tjr,. i,' : /t-r-L
WP DO BRASIL LTDA.EPP_ CNPJ - 04.483.808/0001-28
Carla Cristina Pedrone Fachini
Socia-Administradora
cPF - 024.538.179-14
RG - 2.1 52.87 8-1 -SSP/PR.

W P DCI tsRí\SIt [TDA. . EPP

Av. Anrzonas, N'2270

L ClPSó975'000'rrnrlrgutr:'13

lor,4B3BoB/ooo r-zil
,4
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Empresa Licenciada Produtos em Constantes testes Destinação Correta de Resíduos

GrriitP I
INMETRO
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CERIDÃO SIMPLIFTCADA 6-i?-'
Páqina: 01 / 001

Certificamos que as informaçÕes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e
na data da sua expedição,
ttome Êmpresãiiat
W P DO BMSIL LTDA EPP.. EPP

§glgreza Jurídica: SOCTE DA
, Número de ldentificação do Registro de i Cnp.l i Oata Oe Arquivamento d" j;;mlEmpresas - NIRE (Sede) | I o. Constitutivo 

'- 
I .ãilüã;

lllootttlr-1_ioltlgogooo,"rloaosnoorlruosrzoor
IAVENIDA AMAZONAS, 2270, CENTRO, MANDAGUART, pR, 86.975-000 

i

Objeto Social

i tlP.ll_c1919 DE PERIFÉRtcos E tNsuuos eARl EeurpAMENTos DE tNFoRHAncA (cARTUcHos DE TtNTAs E
i I9IIILPIF4^IMPRE_S-SORAS A JATo DE TINTA E A LASER). REcUpERAÇÃo DE cÂRrucHos DE IMpRESSSRA5 A
i U$.ij.!lSF!..q9lERclo ATACADISTA DE suPRlMENroS, lNsuiio§ e eoutpeuENros DE TNFoRMAIçA
I (canrucno§óe rnÉÀÉssoRAs A JAro oe rrrurI il'ilãà,'Fiàirr-il.iir'r-uãiliü-o;iüi*;=" EL"ffiiiê,. 

=I lll:_Yl§l_cltll cgMPUrADoRES, IMPRESSoRAs e sceNúen), comERcto ATAcADtsTA oE ARlcoS,
EQUIPAMENTOS E MovEls PARA EscRtrónto e pApELARIA, ApARELHos rELEFôNtcos E cALcuLADoÉAS,
coMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS, INSUMOS E EQUTPAMENTOS DE TNFORMATTCA (CARTUCHOS DE
IMPRESSORAS A JATO DE TINTA E A LASER, REMANUFATURADOS, ORIGINAIS E COMPATíVEIS E FITA§ MATRICIAIS,
COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SCANNER) E COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS, EQUIPAMENTOS E MOVEIS
PARA EscRlrÓnto e PAPELARIA, APARELHos rELEFôNtcos E cALcuLADoRAS E RECARGA DE cARTUcHos pA^o
EQUTPAMENTOS DE INFORMÁNCA.

Capital: R$ íOO.OOO,0O i .. T
(cEM MrL REArs) 'uu 

| =.r*T::?31i.,"j.1'".n" I 
Prazo de Duração
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Enlerego C-ompleto ltogradouro, ru. e Cornpt"r*ntoffiro, Cidade, UF, CEp)

I AVENTDA AMAZONAS, 2270, CENTR9, MANDAGUART, pR, 86.97il)OO

(Lei no 123/2006)

Capital lntegralizado: R$ íOO.0OO,0O | ,-^. -- á^ áâ^..^-^ -^r^ | lndeterminado
(cEM MrL REÂ|S)

Empresa de pequeno porte

'Sócios/Participação 
no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Termino Ao Mandato

t,;

)
!t
i

r Nome/CPF ou CNPJ

i clnu cRISTINA PEDRoNE FACHINI
I OZC.S38.tZg-rC

I cnruru-e PEDRoNE FAcHrNt

Participacão no capital (R§) Esoécie dê Sóclo Adminlstrador

99,000,00 SOCIO Admintstrador

í.000,00 socto

Término do
Mandato

xxxxxxxxxx

Administrador xxxxxxxxxx
060.615.699-20

Último Arquivamento

Data: 2411112015

Ato: ALTERAçÃO

Número: 20í57391590
Situação

I REGISTRO ATIVO
'\,, 

í

l*i
úi' .it

tii
,'.{l

iii
ui
\l

:.dli

t'l

Íj':l
'-a

.::.,..::

r Evento (s): i

ALTERACAO DE DADOS (EXCETONOME EMPRESARIAL) 
i

rFilial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela

1 - NIRE: 4't I0083371-1 04.483.808/0002-09

Endereço Completo (Logradouro, No e Complemento, Bairro, Cldade, UF, CEp, pais)
AVENIDA AMERICA. 4555. CEN

16/5539554

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

ilililrilililililililtililililililt

Lei; 13.228 de 1U072001

ffir,f;iffi*
TAEELJÉINA

NOTAS
-1 í1ft

JANDAIA DO SUL - PR, 21 de jutho de 2016
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coMERctAL MS r-íclt* LTsÂ - M§
SETIMA ALTERAçÂo coTTRATUAL Fts. 0i/07
cNPJ 12.sO1.SZl taaat -gz
NIRE 41206864250

ã.otãf o* *p,tãIffi
nhecerem a situação econômica e

§I-ÊBFR qlLYERlo slMAo, brasileiro, natural de são Joâo do tvaÍ, Estado doParaná, casado, com regrrne de casamento comunhão parcial de bens, nascidoey.0.4 de agosto.de 1985, empresário portador áá Cpr, 045..,t 77.619-40 e dacédula de tdentidade Rc_pR B.413.bgB-s; 
"rúeãioa 

pela Secretaria desegurança Publica do Estado do Paraná em curitiba pR em 05106/1ggg;residente e domíciliado na Avenida são João, 321, Apartamento, centro emsão João do tvaí - pR, cEp. 86.930-000, e DANTELA Dos REts ÇaBRETA§MARÇELINO, brasíleira, natural de Sáo J raná,casada,. com_ regime de casamento separaçáo de bens, nascida em 0g demarço de 198í, eTpresária portadora do cpÊ: 006.0s6.4g9-7g e da céduta deldentidade RG-PR 6.679.30r-4; expedida pera secretaria de segurançaPublica do Estado do paraná em iuritiba pR, 
"r 1olosie000; rásiõÀnte edomiciliada na Rua Bonifacio paschoal Frez, 143, térreo, centro, em são Joâodo lvaí - PR, CEp. g6.930_000; únicos sócios'.oÀpon*ntes da sociedadeempresarialquegirasobonomeempresariald*.,@

!TD,q - ME", com sede e foro na Avenida curitiba,J23B, térreo, centro, em§ão Joáo do lvaí - pR, cEp g6.930-000, consoante ao contrato socialg:y,*gqtte,arquivado na MM. Junta comercial do Estado do paraná sob no41206864250, por despacho em sessão do dia 0g de setembro de 2010 eposteriormente sua {timq alteração contratual deyidamente arquivada na MM.Junta comerciat do Estado do pâraná sob nô 20132236796 d; d;ú.ío ",sessáo do dia 30/A4/2A13. 'i

cLÁusuLA PRIMEIRA: lngressam nâ sociedade neste ato srs. MARIA
fLtUg, brasiteira, naturat oe Sáo tãa" ooJrai

Estado do Paraná, solteirá, nãsõiãa em 14 de maio de 1997, emaÀcipaoa
conforme escritura publica de,emancipação do livro n' 1Og-E folhas 1g0
expedido em o4t1zlz014, empresária portádora do cpF: 0g1.750.15g-26 e dacédula de ldentidade RG-PR 'i3,oz'e.osa-g; expedida pela secretaiia de
segurança Publica do Egtado do paraná em curitiba pR, em 241ügi2a1z;
residente e domiciliada np Rua Bonifacio paschoal Frez, 143, térreo, centro,
em São Joâo do tvaÍ * pfi,,'Cfp. g6.§30-000;
CLÁUSULA SEGUNDA: A *0.i, DANIELA DO§ REIS CARRETA§MARÇE|JNQ, que possuia inteiramentiliT@'jjãrE na sociedade s.000
(cinco mil), cotas no valor de R$ 1,00 (um reali cada uma, perfazendo o total
de .5,000,00 (cinco. mil reais), retira-se da sociedade e da administração
cedendo e transferindo suàs cotas de capital pelo valor original a socia
rngressante: MARTA pAULA cARREtns ruÀncrll§o, a quantú de 4.000,00
lcugtro mitl mit reais) e ao sócio
Ç!§§§§ $l!-vrnlo slrtlÃo, a quantia de 1.000 (mil) cotas no vator de R$
1.000,Ü0 (mil reais), cujo pagamento e feito neste ato em moeda corrente deste
pais.
CLÁU§ULA TERCEIRA: A SÓCiA rEtÍrANtC OANIELÂ DO§ REIS CARRETAS
EIS§§E!|No d, 1§ .srilios CLçFES sit-
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coMERcr,AL Ms tictre LTBA - ME
SETTMA ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fts. 02/07

reais), dividido em 10.000 (dez mil) cotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada
uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do paÍs, e
neste ato aumentando paia R$ 40,0CI0,CI0 (quarenta mil reais), dividindo em
40.000 (quarenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o
aumento de RS 30"000,00 (kinta mil reais) é totalmente subscrito §
integralizado neste ato pe[oq ç.§cios em moeda corrente deste país da seguinte
forma. 1) o socio CLEBER,§llVgnlO SIMÃO, subscreve e integraliza neste
ato em moeda corrente do pals R$ 18^000,00 (dezoito mil reais) totalizando o
capital de 24.00CI,00 (vintei .quatro mil reais); 2) a sócia MARIA PAULA
CARRETAS MARCELINO,,: .sq.ibscreve e integraliza neste ato em moeda
çorrente do país R$ 12:000,00;1doze mil reais) totalizando o capitaí de R$
1 6.000,00 (dezesseis qf! regls),,'
ÇI.AU§ULA QUINTA: O câpital soôial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil
reais), dividido em 40.000 (quárenta Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um
real), cada, totalmente integr4lizado', em moeda corrente do País, fica assim
distribuído entre os sócios: ' ''

UARTA: O capital social que erâ de R$ 10.000,00 (dez mil

§ócios Cotas otto Caoital
CLEBER §ILVERIO §IMAO 24.0CI0 60,00 24.000.00
MARIA PAULA CARRETAS' MARCELINO 16.000 4CI.00 16.000.00
Total 40.000 '100,00 40.000,00

O objetiyo social da empresa é de
CNAE 47.13-A/A2
magazines

Lojas de ,Variedades, exceto lojas de departamentos ou

financeira da
decorrentes do

perif*rico*
cNAE 4763-6102
CNAE 8219-§/01
cNAã 8219-9/99
administrativo
cNAE 1822-9t01

cNPJ 1 2.501.677/0001 -92
NtRE 41206864250

sociedade, ficando sub-rogados
presente instrumento.

nos direitos e obrigaçÕes

artigos do vestuário e acessorios
especializados de equipamentos e

CNAE 47 .81-4100 Comérq,ro §rejista de
CNAE 47.51-2101 Camét§.lb'"varejista
suprimentos de infcjrmátiôh -,, :r"

CNAE 47.53-9/00 ComércÍ0" vârejista especializado de eletrodoméstico e
equipamentos de áudio e, vidêo,.;,;;.
CNAE 47 .62-810CI Comércio vdrejista de discos, CDs, DVDs e fitas,
CNAE 47.52-110A Comércio ,vdiêjí§ta especializados de equipamentos de
telefonia de comunicaçã0,
CNAE 47.61-0103 Comércio varejista de ar'rigos de papelaria
CNAÊ 47.89-0107 Comércio varejista de equipamentos para escritório,
CNAE 95.11-8/00 Reparação e manutenção de computadores, equipamentos

l/
í

.:1 .2'

./,'/,/' .

/t'
,/í

Comérciü va.rejista de artigos esportivos 'i

Fotocópiási,i 
^

Preparação üe documento e serviços especializados de apoio 
{

Serviços de encadernação e plastificacão
iista de madeira e artefatos

Ç,
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Comércio
de eventos esportivos
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COMERCIAL MS T|CITN LTDA - ME
SETTMA ALTERAçÂO CONTRATUÂL Frs 03/07
cNPJ 12.501.677t0001 -92
NrRE 41206864250

CNAE 7733-1rcA Aluguel de rhaquinas e equipamentos para escritorio
CNAE 1413-4lAZ Confecçâo, sob medida de roupas profissionais
CNAE 9521-5100 Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos
de uso pessoal e domestico .

CNAE 4759-8/99 Comercio varejista de outros artigos de uso pessoal e
doméstico
CNAE 4712-1lOO Comercio varejista de mercadorias em geral, cCIm
predominancia de produto§ alimenticios - mínimercado e mercearia.
CNAE 4789-0/05 Comerc,i§,,1Vájejistâ de produtos saneantes domissanitarios
CNAE 4754-7l01Comércio Va§isla de Moveis
CNAE 2622-1100 Fabricgçág de'Perifêrico para equipamentos de informática
CNAE 4751-2t02 Recat.§a d§"çdrtschos para equipamentos de inforrnática
CNAE 4651-6101 Comércio atacàdista de equipamentos de informática
CNAE 4647-\lU Comércio atâbaçiista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0/99 Brinquedo§ hpdagógicos
CNAE 3230-2/00 Fabricação de à*efatos para pescâ e esporte
CNAE 1412-610l Confqcçâo de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as
confeccionadas sob medida
CLÂSULA SÉTIMA: O endereço passa a partir deste ato para Avenida São
Joâo, 145, Térreo, Centrô, Municipio de Sâo João do lvaí - PR, CEP 86.930-
000.
CLÁU§ULA OITAVA; A administragão da sociedade será exercida pelos
sócios CLEBER SlLYEnlO, §f MAO e MARIA PÀULA CARRETA§
MARCELINO, com podergs q atribuiçÕes de administradores autorizados ao
uso do nome empresarial, v.qdado, no entanto em atividades estranhas ao
interesse social ou assumii obiigaÇOes veja em favor de qualquer autorizaçâo
dos cotistas ou terceirqp;. b"b,qn como onerar ou "alienar bens imoveis da
sociedade, sem autorização'dos outros sócios (art. 997, Vl; 1.013, 1.015 e

CLAUSULA NONA, Os'administràdores declaram, sob as penas da lei, de que
não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, aind6 que,temporariamente, o acesso a cârgos público, ou
por crime falimentar delprevalicáçâo, peita ou suborno concussâo, peculato ou
contra ã economia pgpular 'corltra o sistema financeiro nacional, contra as
normâs de defesa da Çôncorrônôia, contra as relaçÕes de consumo, fé pública,.z
ou a propríedade. (art.'1.011 parágrafo 1o e 2o, CC/2002).
CLAUSULA DECIMA, Em consonância com o que determina o artigo 2.431, da
teMb2'q=sociosREsoLVEM,poresteinstrumeÀto,atualizar
e concolidar o contrato scicial, tornando assim sem efeito, a partir desta data,
as cláusulas e condiçoes contidas no contrato social primitivo e demais
alteraçÕes contratuais qu.â adequado as disposiçÕes da referida Lei numero
10.406/2002, aplicáveis a êste tipo societário passa a ter seguinte redaçâo.
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COMERCIAL MS LíCITA LTCIA - ME
SETTMA ALTERAÇÃO COTTRATUAL Fls 04/07
cNPJ 1 2.501.677/0001 -92
NtRE 41206864250

brasileiro, natural de §âo Joâo do lvai, Estado do

6LÁUSULA PRIMçlRA, a sociedâde gira sob nome empresariat de:
ffiLTDA-ME,,.,nt

Paraná, casado, com regime de casamento comunhão parcÍal de bens, nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portadordo cpF: 045,117.619-40 e da
cédula de ldentidade RG-PR 8,413"298-5; expedida pela secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/06/1998;
residente e domiciliado na Avenida São João,371, Apartamento, centro em
Sâo João do lvaí - pR, CEP. 86.930-000, e MARIA PAULA CARRETAS
MARCELINO, brasileira, naturat de lvaiporã, ÉstáOo W
nascida em 14 de Maiô- de !f97, emancipada conforme escritura publica de
emancipação do rivro n$11O9-§'.f$.fsas 190 expedido em 04/12naÂ, empresária
portadora do CPF: üB1,zS.ü.199.26 e da cédula de tdentidade RG-pR
13.638.654-9; expedidai pegseôiiítaria de Segurança Publica do Estado do
Paraná em curitiba PR, ?rn 2.41aa12012', residente e domÍciliada na Rua
Bonifacio Paschoal írez, 143, térreo, centro, em são João do lvaí - pR, cEp.
86.930-000, únicos socios componentes da sociedade empresarial que gira sob
CI nome empresarial de'COMER,CIAL MS L|CITA LTDA.-.lUE,', com sede e
foro na Avenida São João, 14§,'.térreo, centro, em §âo Joâo do lvaí- PR, CEp
8§.930-000, consoante ao contrato socialdevidamente arquivado na MM. Junta
comercial do Estado do Paranã'ôob no 412068§4250, por despacho em s*ssão
do dia 08 de Setembro de 2O1O e posteriormente sua última alteraçâo
contratual devidamente !çg,givada na MM Junta ComercÍal do Estado do
Paraná sob nô 20132236796, por despacho em sessão do dia 30104/2013.

USULA tem sede e foro na
João do lvaí - PR.

cEP 86.930-000.
õüúõüiÃ iÉncetna,'iíriôrci DAs AIvIDADES: A sociedade iniciou suas
atividades em 08 de S'àternbro de 2010 e seu praza de duraçâo é
indeterminado. (art. 997, ll, CC/2002)
CTAUSULA QUÂRTA: O obietivo social da empresa ê de:
CNAE 47.13-UA2 Lojas de Variedades, exceto lojas de departamentos ou
magazines

artigos do vestuário e acessorios
especializados de equipamentos

especializado dê eletrodomestico

discos, CDs, DVDg e fitas,
especializados de equipamentos de

artigos de papelaria
equipamentos para escritório,
nção de computadores, equipamentos

CNAE 47.81-410CI Comércio varejista de
CNAÊ 47.51-zl01 Comercio varejista
suprimentos de inform{ticq,..,.,'
CNAE 47,53-9/00 Côm'6rÕid" varejista
equipamentos de áudio e úidêo
CNAe 47.62-81A0 Comércio varejista de
CNAE 47.52-1nA Coqércio varejista

CNAE 47.61-0/03 Comêrcio varejista de

-SEQF E FORO: A sociedade t
Terl{,-Centro, Municipio de São

'r.a! 11 i.r..
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CNAE 47.89-0107 Comêrcio vareiista de
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COMEREIÂI NltS LICITA LTDA - ME
§ETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 05/07
cNPJ 1 2.501.677/0001 -92
NtRE 41206864250

CNAE 4763-6102 Comércio varejistâ de artigos esportivos
CNAE 821 9-9/01 Fotocopias
CNAE 8219-9/99 Preparaçâo de documento e serviços especializados de apoio
administrativo
CNAE 1822-9101§erviços de encadernaçáo e plastificacâo
CNAE 4744-0n2 Comércio varejista de madeira e artefatos
CNAE 9319-1/01 Produção e promoçâo de eventos esportivos
CNAE 9319-1/99 Outras qtividades esportivas
C NAE 7733- 1 /00 Alus ue,l'ijeimaquinas e eq u ipamentos pa ra escritorio
CNAE 1413-4lAZ Confecção, sob msdida de roupas profissionais
C NAE 952 1 -5/00 Reparação e,y$áÍnutençáo de eq uipamentos eletroeletrÔn icos
de uso pessoal e domesticü ,i '' ,

CNAE 4759-8/gg Comercioiitarej'ísta de outros artigos de uso pessoal e
doméstico
CNAE 4712-1100 Comçrcio varejista de mercadorias em geral, com
predominancia de produtos atimentícios - minimercado e mercearia.
CNAE 4789-0/05 Comçrcio varejista de produtos saneantes domissanitarios
CNAE 4754-TtTl Comtrcio Varejista de Moveis
CNAE 2622-1100 Fabricação de PeriÍérico para equipamentos de informática
CNAE 4751-2102 Recarga de cartuchos para equipamentos de informátic&
CNAE 4651-6/01 Comêrcio atacadista de equipamentos de informática
CNAE 4647-8101Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
CNAE 3240-0/gg Brinquedoq pedagógicos
CNAE 3230-2/00 Fabricação'de artefatos para pesca e esporte
CNAE 1412-6101Confecçâó"de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as

confeccionadas sob medida
CLAU§ULA QUINTA:'§ çapitql social no valor de R$ 40,000,00 {quarenta mil

reais), dividido em 40.000 {quápnta Mit) quotas de valor nominal R$ 1,ü0 (um

real), cada, totalmente integr§izado em moeda corrente do País, Íica assirn
údistribuído entre os sócios:

, *,:rí

,tl}*
ê&{i§,:, ,iryw"_

rcelino

Cotas % Canital
24.000 60,00 24.000,00
16,000 40,00 16.000,00
40.000 100% 40.000.00

indivisíveis e nâo poderão ser cedidas ou

transteriOas a t os sem o consentimento do outro sÓcio, a quem fica

assegurado, em igualdade de condiçoes e preço direito de preferência para a

sua aquisição se posta à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a

alteração iontratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, CCnÕA2l
CLAUSULA SETIMA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor

suas quotas, mas em solidariamente pela integralização
capital social. (aÉ. 1, 02)

A âàrninistraçáo da sociedade caberá ao sÓcio

IA PAULA CARRETA§ MARCELINO",

/
de
do

CLAUSULA OITAVA:

inistradores autorizado§ ao uso individual



coMERcIAL Ms l-icIra LTDA - ME
SETTMA ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fts. 06/07
cNPJ 1 2.501,677/0001.92
NtRE 41206864250

do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao
interesse social ou assumir obrigaçôes sela em favor de qualquer
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imoveis da
sociedade, sem autorização do outro sócio. (a*igos gg7, vl; 1.013. 1.01s,
1.064, CCt2002t
CLAUSULA N0NA: os administradores declaram, sob as penas da [ei, de que
não estâo impedidos de exercerem a administraçâo da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de cçndenaçâo criminal, ou por se encontrarem ssb
efeitos dela, a pena que vede,§iç$ê que temporariamente, o acesso â cârgo§
públicos; ou por crime faliméhtar de prevaricação, peita ou suborno,
concussáo, peculato, oti contra a economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra norrnas de defesa da concorrência, contra as relaçÕes de
consumo, fe publica, ou a propriedade. {art. 1.011, s 1o CClZ}}Zl
CLAUSULA DECIMA; PRO-LABORE: Aos socios e outros que prestarem
ffi, estabelecido oe comum acordo entre os mesmo,
observados as disposiçÕes iegulamentares pertinentes.

I DELIBERAÇÕãs SOCIAIS: Nas
do Novo Codigoconformidade dos quoruns especificos previsto no art. lA10

Civil, cabendo um voto a cada quota de capital.
CLAU§ULA DECIMA SEGUNDA: Ao termino da cada exercicio social, e{n 31

s prestaráo contas justificadas de sua
administraçâo, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonral
e do balanço de resultado ecônomico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os.lucros ou pç{.4as apuradas. (art. 1.065, CC/2002)
CLAUSULA DÉCIMA TEHêEIRA: Os socios decidem de comum acordo a

reunião ou assembléia aos sócios, desde
que todas as decisÕes. tomadas sobre as matérias discutidas sejam tomadas
por escrito . '':
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, ahrir
ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada
por todos os sócios.
CLÁSULA DÉCIMA QUINTA: Falecendo ou interditado quatquer sócio, a
sociedade continuará suas ;ptividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz" Não sendo ppssív,ffi inexistindo interesse deste ou do(s) socio(s)
remanescente(s), o valor dd"§àus haveres sera apurado e liquidado com base
na situação patrimonial da socíe,pade, à data da resoluçáo, verificada em
balanço especialmente levantado
Parágrafo Unico - O mesmo procedimento será sdotado em outros casos em
que â sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.,1.028 e ad. 1.031,
cclz§02)

eleito o foro da comarca de São João
cumprimento dos direitos e obrigaçÕesdo lvai -

resultantes r
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E por estarem assim justos e contratados, levram, datam e assinam o presente
instrumento em 04 (quatro) vias de igualteor e forma.
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Sâo João do tvaÍ - lf., i 5 de Janqilo 20,t5.

REIS CAR ETAS MARCELINO
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wREPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRo REGTSTRO ctvtL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

tNrEnólÇóe5írÚrelAs DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404/ Fax: (83) 3244-5484
http://www. azevedobastos. not. br

E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

A chave digital acima, garante que este documento Íoigerado para COMERCIAL MS LICITA

LTDA - ME-e emitido aÍáves do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação

Federal em vigor Art 1e. e 10e. § '10' da MP 2200101.

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

Código de Controle da Certidáo:483526

Código de Controle da Autenticação:

333002021 61 024460 1 51'1 a 333002 021 61 0244601 5í'7

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site : http ://www. azevedobastos. not. br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óOitór e-piivativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de.autenticar e 
.

reconhecer firmas da Comarca de Joáo Pássoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc."

CertiÍica com base na Lei g93S/94 - art. 7a - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

tiel oo original que .e ioi ápreientado e neste ato cônfirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento Íoi emitid o em 04t0212016 às 09:19:15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL
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SISTEMA INTEGMDO DE AUTOMAçÃO OO REGISTRO MERCANTIL. SIARCO \- I_\;.Iw
cennoÃo stMpLtFtcADA páqina: ool / 002certiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nosta Junta,.comercial e são vigentesna data da sua expedição.

Nome
COMERCIAL T!,lS IíCrrE LTDA ME

Número de ldentiÍicação do Reglstro de
Empresas - NIHE (Sede)

41 2 0686425-0

CNPJ ,

12.501.67710001-92

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

08/09/201 0

Data de lnício
de Atividade

08/09/20í0

i

Obleto Social

capitat: R$ 40,000,00
(OUARENTA MIL REAIS)

Capital lntegralizado: Rg
(OUAHENTA MIL REAIS)

Sócios/Participação no
Nome/CPF ou CNPJ

cLEBER stLVERto stMÃo
045.Í 77.61 9-40

MAFIA PAULA CARRETAS MARCELINO
08í .750.í 59-26

Para veriíicar a autenticidadê acesse www.juntacomercial.pr.gov.br
e inÍorme o número 163890960 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponlvel por 30 dias

40.000,00

Capital/Espécie de Sócio/Administradorfférminã do Mãndato
Participacão np capltal (R$) Espécie de Sócio Administrador

lgtls PE CARIEDADES, ExcETo.LoJAS DE DEPARTAMENTos ou MAcAztNEs coMÉRcro vAREJtsrA DE ABTtcos DovEsruAnlo E AcESsÓRlos coMÉRcto vAREJtsrA ESpEcrALtzADos oe eoüipÀü'ÉN1õói óüiiiiüÉruros oelNFoRMArrcA coMÉBclo vAREJlsrA ESpEctAaEADo oEEiÉinóóóúesrcôó'à;ôüpA:tv';Niô§'àe Áuoro e vÍoeo;coMÉRcto vAREJlsrA DE Drscos, cDs,.DvDs r ÉiraÉ;-c-oruÉRôôüÃàãisra rspecraLtzADo DE EoutpAMENrosDE TELEFoNIA DE coMUNlcAçlo;:corrlÉncto vAREJrsrA DE Agncos oE ÉÀÉerÀnlÃiõn?Írãóüneursre oeEourPAMENros PARA EscnrôEP^R_EIII§{oEl!.1Í.lu-rFliçÃo oÉ cbr',rprJiaõõÀüô,-Joüi;iíÉHios pEnrFÉBrcos
coMÉRclo vAREJlsra D_!l[r]g.os espóÉfrvõs;F.orocó-prÁs;pREpÀRÀçÃo DE DocuMENrosE sEBVrÇosESPEclALlzADos DE APoloADMtNtsrRAilvo sEBVtços Dr ENCeoÉnúÁçÀo e pr-e§nÉiôÃçaóóóúÉnôio venelrsraDE MADEIRA E ARTEFATOs;l!9DUçÃo e pnorvrôçÃo DE EVENiotEéÉõÁrrvos ournAs AIvtDADES EspoRTrvASalucuÉr- DE MAourNAs E EoutpAMENros pARÀÊàõnr-onjô;õõür-eüçÍà soe MEDTDA DE RoupAsPRoFlssloNAls;REPARAÇÃo_e rr,tanureHçÃo DE EeulpAMeNfos er-eriioÉie-rnõnrCóêDàü'sã' ^DoMEsrlcocoMÉRcto vAREJlsrA oe ouinó§ aRncos oe uso pã§soÀiã oo'iíiêiic"õc-o-nieicro vAREJrsrA DEMERCADORIAs ena GEneL-, cortapneóortrrruÀnóuioe pRoDUTos ALTMENTíctos - MtNtMERcADo EMERCEARIA;coMEBclp vAREJlsrA DE PRoDUTos SANEANTEs DoMtssAú[ARtos coMERcto vAREJtsrA DEM-ovEls;FÁBRlcAçÃo DE PERIFERIcos PARA EeulpAMENTos DE INFoRMATtcA;RECARGA DE cARTUcHos pARA
EoulPAMENTos DE INFoHMATICA;coMÉRclo ATAcADTsTA DE EoutpAMENTos DE tNFoRMÀnóÀlôbuencro
ATACADISTA DE ARrlcos DE EScBlróRlo E DE PAeELARTA BRtNauEDos peoacócrcos;reentcâ-çÀô óí -ARTEFATOS PAHA PEscA E ESPORTE coNFEcçÃo or neÇas óe vltiuiàlo, ExcETo RoupAs INTIMAS E AsCONFECCIONADAS SOB M EDIDA.

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n! 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

24.000,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX

í6.000,00 socto xxxxxxxxxx

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Y

]üffi;l

CUBITIBA - PR, 21 de jutho de 2016



ffi
GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO.DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSULJUNTA CoMERCIAL Do pnnnruÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAçÃO OO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

Continuação centtoÃo StMpLtFtcADÁ

fffl[H".í:§ilji]§;ieeõps abarxo 
"on.ã, ao. oocumenros arqurvador 1.,".," rrn,"."'r*,i33llX,n""33" oo'

Nome Empresarial
coMERctAL us t_ícna LTDA ME

Número de ldentlÍicação do Reglstro de
Empresas - NIRE (Sede)

41 2 0686425-0

Último Arquivamento- l. '

oaa: zantnoii ,i.'i.

Ato: ALTERAÇÃO

1.2.501.671t0001-92

uairÍ,,1,rrir Númêrolf,i;zÔi 50619147

Evenro (s): ALTERACAo DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARTAL)

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 6/389096{

LIBERTAD BOGUS
SECBETARIA GERAL

i-

.r
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TELEF0NE (43) 3477-1933

EMAIt-: comercialm-slictta@omail.com_.SKYPE: 
"c_-o_fngçj_fln:_lipjJ.g

ANEXO !V

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no

12.501.67710001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à eV. SÃO
JoÃo, N.o í45 - cENTRo, sÃo JoÃo Do lvAi/pR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO StwtÃO, portador do RG no 8.413.298-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.177.619-40, em atendimento ao previsto no edital
de PREGÃO PRESENCIAL No. 4512016, declara que cumpre plenamente os requisitos
de habilitação exigidos para participação no presente certame.

AlI t ãS{t1ffiyP/ffifi0Í
çi,,í:iitrX'i I..:i Jil- n,TS tr-NCl'X, ,"

Lí...:i. -ii'i.E.
.É1"1/{}r i i\Íi? .:Í:lá,l: *.-:.:i a, 1 45
(,.sirtu'o - CiÉP 8693(!-00()

sÃü.,oÃ0 uo rvaí
T-pn-;Ia*

Y

PREGÃO PRESENCIAL NO. 4512016

Julho de 2016.
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ANEXO VI

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
12.501.67710001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à eV. SÃO
JoÃo, N.o 14s - cENTRo, sÃo JoÃo Do tvAí/pR, cEp: g6.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVERIO SIMÃO, portador do RG no 8.4í3.298-5
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 045.177.619-40, declara, sob as penas da Lei, que a
mesma está estabelecida sob o regime legal de MICROEIYI,PRESA, conforme conceito
legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei
Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.
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PREGAO PRESENCIAL NO. 4512016

São João do lvaí, .25 de Julho de 2016.

SESP/PR
5 177.619-40



r§MERATIVA DO §RÂSIL

ABELIONATO DE PROTES
Av, Curitiba, 356. Sala 03, Cenlro. CIlp: g69iü-000

Município e comarca de são João do lvaí * §stado do para
MAI1CO AURELIO GAIICIA

l'abelião Designado

Livro: 91-P
PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ:
coMERCtAL MS LtCtTA LTDA-ME (A)
ADRIANO DUARTE TAVARE§ DA §ILüÁ
E OUTROS, COMO SEGUE ABAIXO:-

Fls.144

SA I B A M quantos a este público Ínslrurnento de procuração bastante virem que
9-o1 .vlnte e um (21) dias do mês de §-etembro (09) do ano de dois mil e quinze
(2.015), nesta cidade e comarca de são João do lvaÍ, Estado do paraná, em
cartórÍo perante mim, Escrevente J.uramentada, compareceu como "rbr;;.I;; ;:cg$l§F.clA!..MS LlclrA LTDA-ME., pessoa jurídica', inscrita no cNpi;;ü'; f
no12,501 .677|AAA1-92, com sede à Àvenída Curiiiba, no423-8, centro, nestá .iããOã l;!

de São João do lvaí-PR., neste ato representado por seu socio/proprietario: Sr. ,r.
Clçber Silvério SÍmão, brasileiro, casado, empresário p"rt"drr dffl-Àô
n"8..413.298-5, expedida pela ssp/pR e inscrito no cpF so'b no045,127.619_40,
reaidente e domiciliado nesta cidade de São João do lvaí-PR. Ficando neste Oficio
9ópia do Çontrato §oçjal, Primelra Alteração Contratual, Uttima Alteracão
Çontratual, arquivada às Fls.l7g a 191; 

" da JuntaComercialdoParaná,expedidaemlvaiporáaos25lmg0,todas
da Pasta de Arquivo de Contratos Sociais no04, deste Oficio. A presente
reconhecida como a propria de mirn, Escrevente Juramentado. Do que dou fé. E,
perante mim, pela outorgante, na forma representada, me foi dito que por este
pÚblico instrumento e na melhor forma de direito nomeia e constitui seus bastantes
procuradores e representantes legais: 1) ADRIANO DUARTE TAVARE§ DAS!l.V4'brasileiro,soIteiro,maior,auxiliarCl-RG
n'9..924.837-8, expedida pela SPP/PR e inscrito no CPF sob n.068.g50.g6g-03,
residente e domiciliado à Rua Antrcnio. Catabriga, n'347 , Lunardelli-pR., ora por aqui
de passagem; 2) RAFAEL DOS SANTOS MÃ,RCEL|NO, brasileiro, sotteiro, maior,
representante comercial, portador da Cl-RG n"8.758.50ô-g, expedida pela SppipR
e inscrito no CPF sob n'061.428.299-30, residente e domiciliado à Rua Aparecido
Bezerra Guedes, n'516, nesta cidade de São Joâo do tvaí-pR; sl l-ucraNb .Jo§É
W,brasíleiro,caSado,representantecomerciár,-ffiiãooroaTr,
RG n"6.2§4.822'1 expedida pela SPP/PR e inscrito no CPF soh n;d+t,016.672-6g,
residente e domiciliado à Rua São Paulo, slno, nesta cidade de sâo João do lvaÍ- t,

PR; . 4) PAULO CÉSAR 
=LÇPE§ IvIARCELLI.{O. brasileiro, casado, auxitür .

administrativo, portador da Cl-RG n'S.S00.616-5 expedida peta Spp/pR e inscrito ',

no CPF sob n"015,917.959-90, residente e domicíliado à Rua Bonifácio paschoal
Frez, n"143, nesta cidade de são João do tvaí-pR; 5) BRANDON FERREIFA Dos ,§|NTos,brasileiro,solteiro,mâior,auxiliaraominiI
n"1.2.334.912-1 expedida pela SPP/PR e inscrito no CPF sob n'084.787,339-06, ,,

residente e domiciliado à Rua Lercio Costa, n"576, nesta cidade de Sâo Joao ào l-,,",
lvaí.PR.,PoDENDoREFERlDoSPRoCURADoRESAGlREMCoNJur'riôou
SEPARADAMENTE, utilizando os PODERE§: a quem confere os mais ,*pior I ,lpoderes para representar a COMERCIAI MS LICITA LTDA-ME, com poder*r ôur*, '.""i-;,;

.'7-'Í
,í\



Município e

(... com poderes para) tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação,
inclusive apresentar proposta em nome da Outorgante, formular verbalmente novas
propostas de preços na(s) etapa(s) de lafioes, desistir expressamente da intenção
de Ínterpor recurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção
de interpor recurso administrativo aCI final da sessão, interpor recursos
administrativos, assinar a Ata da segsão, realizar cadastros, prestar todos os
esclarecimentos soÍicitados pela Pregoeira, enfim praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de
Fornecimento/Serviços e demais compromissos. Assim o disse e dou fé. A pedido
das partes lavrei a presente Procuraçâo, que depois de feita e lhes sendo lida,
acharamina conforme, acêita, e assina a presente dispensando as testemunhas

nos termos
e
do Art, 684 do Código de Normas da EgrégiaINS

da Justiça deste Estado (provimento 24glr}fij.
(Amanda Cristina Dias), Escrevente Juramentada

i e dou fé. Êmolumentos Cobrados: (VRC. 384,62) (R$.64,23à, Seto
t$ 0,69), Protocolada sob no366/15, no Livro no.03, às Fls,025] nesta

Selo
Funàrpén (R$ 0,69), Protocolada sob no366/1S, no Livro no.03, às Fls.O25i
data. Sâo João do lvai,21 de Setembro de 2015. (a.a.) Renresentanrro: ct(a.a.) Representando: CLEBER
SILVÉRIO SIMÃO, e AMANDA CRISTINA DIAS * Escrevenie Juramentada Nada
mais consta, dato, assino em público e raso. -
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE
TNTERDTçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1'145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos. not. br
E-mai I : cartorio@azevedobastos. not.br
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GERTIDÃO DE AUTENTTCAÇÃO DlGlrAL

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

Certifica com base na Lel 8935/94 - art. 7a - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íieldo original que me Íoi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foiemitido em2210912015 às 14:44:30 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734Íd94f057f2d69feGbco5b41 f7d85f3c3ed52ccc84222cÍb47b23t20767e14dt0b82Í2ae3a82503e3e
29082996962656838a97aÍ4c5f926fe6f1 b0b1 cÍ87d1 ef9797957Í6472b41 1 0d9345

A chave digital acima, garante que este documento Íoigerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1e. e 10e. § 10. da MP 2200101.

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

Código de Controle da Certidão: 429821

Código de Controle da Autenticação:

33302209 1 5 09224601 24- 1 a 33302209 1 5092246 01 24'2

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site : http /iwww. azevedobastos. not. br
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ,4§Q.
ESTADo oa panaíaa i'e- '.'

cARToRro ezevÊoo BASToS 'J rrq2o < ,'

) cryrL o, *o§3,[,ol[?3 E%l?i3r E pRrv-Arvo DE cASAr=rr\L ].wrrurenotçoEs E TUTELAS DA coMARcA or uoÃo pESsoA

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

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

CERT!DÃO DIGITAL

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 João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - arl..7a - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fieldo original que me Íoi apresentado e neste ato conÍirmo sua autenticidade através do Código
de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em 28/1 012015 às 07:10:51 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734fd94f057f2d69Íe6bcO5bbcg9Í9cÍa1 cd4068005b91 ad6f9ac94a828d8e890f482dde2d9580833e
4677c52996962656838a97aÍ4c5f926fe6Í1 b026ba35afa4436c34b51 83926f51 5b4b6

A chave digital acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICITA
LTDA - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação
Federal em vigor Art 1e. e 10e. § 1q. da MP 2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 28/10/2016 às 03:44:53 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 443626

Código de Controle da Autenticação:

3330261 01 51 1 0431 01 48-1

A autenticidade desta certidáo poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http//www.azevedobastos.not.br
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nREFEIT(IRA Do ptuytcÍpto DE c,Ly»t»o DE ABREU

Pregão Presencial no. 45/2016

Tipo - Menor Preço Por ltem

DATA DA REALtzAçÃo: zs de jutho de 20í6. 09:00 horas.
LOCAL: Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná.

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital, 60 (sessenta) dias.
PRAZO E LOCAL DE ENTREGA: Conforme Edital, 15 (quinze)dias após a solicitação.
CONotçÕeS E PRAZO DE PAGAMENTO: Conforme Edital, em até 30 (trinta)dias, após a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
GARANTIA: ConÍorme Edital.

f efO, O objeto da presente licitação é o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social, conforme as
especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

,fttr
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\

ITEM QUANT UNID DEScRTçÃo MARCA/ MODELO
VALOR

UNITARIO
VALOR TOTAL

1 INDISPONIVEL R$ R$

2 INDISPONIVEL R$ R$

3 1 UNID

lmpressora Multifuncional Color Laserjet M 477
Laser Color, imprime frente e verso, Sistema de
impressão colorido, Conexão USB, com
Wireless, impressão duplessão automática,
alimentador automático de documento

HPIMATTFDW R$ 5.862,00 R$ 5.862,00

o
4 2 UNID

Tipo de impressora :Laser, lmprime Frente e
Verso, Sistema de lmpressão: Monocromática.
Velocidade em preto:18ppm , Ciclo mensal de
trabalho: Até 5000 páglnas. Capacidade da
bandeja 150 Folhas. Tipo do Papel para
lmpressão Papel (laser, normal, fotográfico, não
tratado, velino), envelopes, etiquetas, cartões,
transparências e cartões postais. Suprimentos
Cartucho preto HP LaserJet (-1.600 páginas),
CE285A. Sistema Operacional: Microsoft@
Windows@ 7 (32 bits/64 bits), Windows Vista@ (32
bits/64 bits), Windows@ XP (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2008 (32 bits/64 bits),
Windows@ Server 2003 (32 bits/64 bits), Mac OS
X v 10.4, v 10.5, v í0.6. 256 MB de RAM, 150 MB
de espaço disponível no disco rígido, unidade de
CD-ROM, porta USB. Voltagem 110V ,Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxP 19,6x
34,9x 23,8 cm. Dimensões aproximadas da
embalagem do produto (cm) - AxLxP 22,8x34,9x
41 cm.

HPlP1102 R$ 1.388,00 R$ 2.776,00
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DECLARO que o preço indicado contempla todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta
proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro ,frete e'lu/ro.proposta rncluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro , frete e iu/ro.
DECLARo plena aceitação das condições estabelecidas no edital e seus anexos, e estar todos os produtos 

"í^ao"de 
acordo

com o Edital. (
DECLARO que o prazo de garantía realdos produtos atende ao mínimo exigido pelo presente edital.- \ .,* "r',>7 )DECLARo que todos os produtos ofertados são novos e sem uso. 

,{' ,! <_,\

l.M;1,t16950
D a Ns zll - çentro Paulista- SP

é" ",)\

30 ^^€QL'

CEP: 19,7oO-000 - TEt/FAx: {18} 3361-5942 - {14) 996o2-8s99
E-rnail; licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

5

o

1 UNID

Laser. Conexões Porta USB 2.0 de
alta velocidade. Características lmpressora Até 1g
ppm / Até 600 x 600 dpi (1 200 dpi efetiva);
FastRes 600; FastRes 1200. Características

. Até 99 cópias; Redução/Amptiação de
30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro);

(qualidade da cópia). Características

lDigitalizadora Digitalização inteligente que

lreconhece a diferença entre texto e imagem.

lSuprimentos Cartucho de impressão preto Hp LaserJet

lCE285A. Ciclo mensal de trabalho Até

18.000 
páginas - O ciclo de serviço é definido

lcomo o número máximo de páginas por mês de
'saída com imagens. Tipo do Papel papel
(comum, laser), envelopes, transparências,
etiquetas, cartão e cartões-postais. Sistema
Operacional Microsoft Windows@ 7, WÍndows
Vista@, Windows@ XP, Windows@ Server 2003,
Windows@ Server 2008: Processador de í GHz, .l

GB de RAM, 700 MB de espaço livre em disco
rÍgido, tela SVGA 800 x 600 com cores de .16 bit,
lntemet Explorer 5.5 ou superior, porta USB ou
Ethemet. Voltagem í 10V. Dimensões
aproximadas do produto (cm) - AxLxp
25x41 ,5y26,5cm. Garantia do Fornecedor 12
meses. Modelo LaserJet Pro Mí 132. Referência
do Modelo Mí132

HP/M125A R$ 1.797,00 R$ 1.797,00

6 7 UNID

Microcomputador com processador lntel Core iS;
08 GB de memória, HD de 500 GB, Windows
original, placa de vídeo integrada, cartão de
memória, entrada USB. Monitor LCD 18.5',
teclado em Português, mouse óptico, caixas de
som, Garantia de 0í ano.

INTEUKINGSTON/SEA
GATE/MICROSOFT/MS
YMYM§íWISECASE/A
OC/PISC/PISC/MULTIL

ASER
t54440iKVR'Í6LNí 18/S
T500DM002/FQC08286
/H81ME33/MCRWIUSB
59/FT4O1/E970SWNUí

81 5/1 807/5P050

R$ 3.109,00 R$ 21.763,00

7 3 UNID
No Break 1000 VA de Potência, Bivott, 04
Entradas para tomada.

FORCELlNEiOffice
Securitv R$ 691,00 R$ 2.073,00

rt INDISPONIVEL R$ R$
I INDISPONIVEL R$ R$
10 NDISPONIVEL R$ R$
11 INDISPONIVEL R$ R$
12 INDISPONIVEL R$ R$
13 INDISPONIVEL R$ R$

VALOR GLOBAL: R$ 34.271,00



RICARDO COLONHEZISARTORI - M€
CNPJ:21.952.078/0001-85 l.E: 503.OS3.369.1t8 t.M; 146950
Rua Nllo Peçanha Ns 217 - Centro paraguaçu paulista* Sp
CEP: 19.7OO{&} - TEUrAx r (18) 3361-5 942 - lt4l 996a2-8S99
E-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 3Z

DADOS BANCARIOS:

BANCO DO BRASIL S/A
RICARDO COLONHEZI SARTORI_ ME
AGÊNCIA: 01O5-B

CONTA CORRENTE: 28659-1

Rua Pedro Karrer, no í91 - Jd. santa Fé - presidente prudente/sp - cEp 19063-760

Paraguaçu Paulista, 25 de Julho de 2016.

A

â/-

)

João William de Almeida



ÍlICÂRDO COLONHEZI §ARTORI * ME
CNPJ; 21..952.CI7810001-86 t.E: 503.053.369.118 t.M: 146950
Rua Nilo Peçanha Àlc ?17 -- Centío paraguaçu pêulistâ - Sp
CIP: 19.700-000 - IEL/FAX: {18} 336,.-S9{2 * ltqt 9960t-8S99
E'rnail: iicitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

PROCURÂCÃO

Ára§
cf

§ rrc.{2,k, r

Outorgante: RICARDO COLONHEZI §ARTORI - ME, com sede e foro jurídico na
Cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São Paulo a Rua Nilo peçanhá No 217,
Centro, CEP.: 19700-Ü00, inscrita no CNPJ No 21,952.078/0001-86, representada pelo
Proprietárro Sr. RICÂRDO COLONHEZI §ARTORI, Brasileiro, Casado, Empresàrio,
portador da céduta de Identidade RG na 34.622.623-5 ssplsp e do cpF/MF. no
277.837.4?,8-10, residente e domiciliado à Rua Alfredo Della santa No 1L2, )d.
Damasco II, na cidade de Marília, Estado de são paulo, cEp.: 17.521-s77, vem por
intermédio desta nomear e constituir seu bastante pro.urádon

outorgado: :oÃo wrLLrAM DE ALMETDA, Brasiteiro, casado, Auxiliar
Administrativo, portador da cedula de Identidade RG 40.92g,101-3 ssp/sp e do
CPFIMF no 356'227.378-93, residente e domiciliado, a Rua Pedro Karrer No 191,
Eairro Jardim Santa Fé, na Cidade de Presidente Prudente, Estado de São paulo, CEp.:
19,063-760, com poderes para parlicipar de licitações publícas, junto a órgãos públicos
federais, estaduais, municipais, autarquias, sociedade de economia mista fundações,
com tambem a qualquer empresa privada (inclusive bancos e associações) podendo,
para tanLo junlar, relirar, e assinar documentos, conlrato de fornecimento§, inclusive
proposta de preços, de prc"rclutos, forrnular impugnações, impetrar recursos, renunciar
ao direito de recurso, lontar qualquer decisão relativamente a todas as fases do /
pregão, inclusive para formular verbalmente na seÇão novas propostas de preços,7/
manifeslar após declaração do vendedor, imediata e motivadamente, a intenção rá
recorrer/ contra decisão do pregoeíro, assinar a ata na qr-ral estará registrado o\e
outorgante conslante na procuraçã0. \.,

/
Para que produza os devídos efeitos legais firmo o presente instrutmegy'

---)

guaçu Paulista 0B de Janeiro de 2ü16,

Ricardo hezi Sartori.
RG N0 34.672.623- cPF No 227.837,428-10

frtpl lr.§§l.o?Eml-tiff
ÂRüO COLOi{t{EZr
§ÀRT§RI . UÊ

tuA xlL0 ltÇÁlHÂ, ?1 7

cErírRo - ct, t t700'000 r

I p.ÊÀGt)lcl) nlur rsr^ - sPJ

,ri**rc*ro ru.,rrot :er.$i. *,/e dw te. tn tert . ít
/*{../' { '.Çío-,,
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASA
INTERD!çÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados sg03o-00, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

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

cERT|DÃO DE AUTENTTCAÇÃO DtctTAL

o Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e
ÓOitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuiçáo de autenticare
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl.7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
Íiel do original que me Íoi apresentado e neste ato confirmo sua autenticidade através do'Codigo
de Controle e Autenticação abaixo,
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitido em 07to7Da16 às 14:s7:39 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A clav_e digital acima, garante que este documento foi gerado para RICARDO COLONHEZI
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azêvêdo àastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OO!O1.

Esta certidão tem a sua validade até: 13to1t2o1t às 03:00:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:4TZ\O4

Código de Controle da Autenticação:

462511 01 1 61 5192401 89-1

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

a qualquer momento

\
\

\

ffiiffi )
I,J

T' h

00005b1 d734fd94f057f2d69fe6bc05b58ad4 1 5b3b1 a396232dc67cc'í5d7Íb4b7dal2d2Í2g61td4eg01 1 8a6ce4
461 6af1 e51 86bca875fca53960e8cb4a3b973?Odald1d5d54e6fZbcdc1 Sadge680e02
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7
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

CNPJ20.595.374/000í-04 INSCRIçÃOESTADUAL90.668.467'57
EMAI L patriciaf lf reitas@hotmai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 4512016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de

expediente, em atendimento as Secretarias Municipais de Educação e Cultura e

e Turismo.

Esportes

PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI
LTDA ME

C.N.r.J. N." : 20. 595 .37 4 I O00l -04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.668.467 -57

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 950 - FONE: (43) 3478-1626

REPRESENTANTE: PEDRO JOSE DE FREITAS _ SOCIO GERENTE,
RESIDENTE NA RUA MINAS GERAIS, 950, LI.JNARDELLI/PR

CPF: 016.829.739-64 RG: 6.887 .012-7

Y

kFONE: (43) 8438-s218

QUADRO SOCIETÁRIO: PEDRO JOSE DE FREITAS _ SOCIO GERENTE,

RESIDENTE NA RUA MINAS GERAIS, 950, LI.INARDELLI/PR

CPF: 016.829.739-64 RG: 6.887.012-7

FONE: (43) 8438-5218

PATRICIA FRANÇA LUZETEDE FREITAS - SOCIO, RESIDENTE NA RUA
MINAS GERAIS, 950, LI.]NARDELLI/PR

CPF: 032.246.599-04 RG: 7.575 .179-2

FONE: (43) 8438-5217

N' DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL:20160617820
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL:2510212016

BANCO: SICRED AGENCIAZOT3í CONTA CORRENTE:I9.601-O CIDADE:
LUNARDELLI/PR DATA DE ABERTURA:0l/01 12014

I - Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos

. r,rp"i-"ntos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
4

..,,,*liffiffigry6,ql5i3ir
Administração e Promoção Social.

Rua minas gerais, 950 térreo - centro - Lunardelli- Pr'
Fone (43) 3478'1626



f
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA- ME .,6 ot>.

' CNPJ 20.595.374/0001.04 tttsCntÇlO ESTADUAL 90.668.467'57 ..]' t"\
EMAlLpatriciaflfreitai@hotmail.com 

,o* 
e*.{4, 'l

vALoR TorAL DA pRoposrA: Rs 82.634,40 (oITENTA E DoIS ,n\p;{-i''
SEISCENTOS E TRINTA E QUANTO REAIS E QUARENTA CENTAVOS). X9

OBS: No valor da proposta de preço está compreendido, além do lucro, encÍrgos,

tributos, todas . q.,àirqr.r despesas de responsabilidade da licitante que, direta ou

indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. \a)
Prazo de entrega: conforme edital
Local de entrega: conforme edital

Declaro, sob as penas da lei, que o material ofertado atende todas as especificações

exigidas no Edital e seus anexos.

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as exigências estipulada em

Edital.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que, Nossa empresa se enquadra na condição

de microempresa, nôs termos do Art. 3o da LC 12312006 e não está inserida nas

excludentes hipóteses do § 4" daquele Artigo. 
/

,/(__

)-_.---)

Lunardelli/Pr,em25 de Julho de 2.016

)

CPF: 0 1 6.829.7 39 -64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

'*tât#ii?20.5§
a*0,,,T:,

u
Rua minas gerais, 950 térreo - centro - Lunardelli- Pr' CEP 86.935'000

Fone (43) 3478'1626

Nome: Pedro José de Freitas, casado, empresario,

,miciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
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OFFNCE IVIAGAZM{E
INFORMÁTICA-PAPELARIA-MÓYEIS PARA EsCRITÓRIo -ELETRoELETRÔNICos

A.c.s.DE ALMETDA-coruÉncto E sERVtços - ME cNpJ 20.934.89zloool-os

44-30t7-1315

Proposta de Preço

Prefeitura do Município de Cândido de Abreu.

pRecÃo PRESENcIAL No. 4sl20í6

A.c.s DE ALMETDA corvrÉRcro E sERVtços - ME

ir,. 2o.s34.Bsz/ooo1-os

I nscrição Estadual no 90673521-03

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática,
em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e promoção Social
Validade da proposta é de 60 Dias e ou conforme o edital. A garantia, entrega e demais solicitações conforme o edital.

Declaramos que nos preços contidos na proposta escrita e naqueles gue, porventura, vierem a ser ofertados por meÍo
de lances verbais, estão incluídos todos os custos diretos e indíretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes,
seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste edital e seus anexos.

D3dos Bancários: caixa Econômica Federal agencia: 03g6 conta: 5203-0o
Valor total da Licitação: RS 82.355,00 ( Oitenta e dois mil trezentos e cinqüenta e cinco reais)

Cândido de Abreu 25 de Julho de 2016.

V
Ç

Andréia Cardeal Santana de Almeida

RG.6.388.275-s

cPF. 023.073.499-52

A.C. S DE ALMETDA COMERCIO E SERVrÇOS _ ME

CNPJ. 20.934.892t0001-0s

, 2A934892/üü* I -i;;",
insc. [st, ?í)áV3SZ] ffu"'

A. C. S. ,.irrl,il-lrrlrrj;:r Ccmércio
e :ll;r,tcos - l!i:

RUA tr{/rlLr rlRCS,l;o. 2187
,'r!NlRC,-,-rÊÍ,r;t.3OJ_160
L'- C/\i,1Pr'1 i\,]()UFiAO _ pR

I

Atenciosamente,



{r'#%
$,1 [$ *
íSHfr g,

§:L/

=P§<8 >8 
=--o,,1 =;p,o Ô

>,pp § p
(JT'íD-r
ó36õ
8Rd T
E=35'ut 

- 
.o g

TrsãolOur;<!>õ:
<eHm§p

G'v
m
C

-Ttmf.)
FÊ 3É(-)^=P
>§1.O

ãülis
3 SIE I
3 §lÊ E(, tJ uZ. A l|t
x;[9E
;H1íEo ü15-

= 

§13 E

ãÉ
!(-Eão3

mz
rn
a-o
!
m

=oP
I

!vo
!o
Vr
-l
Llt
o
m
!v
m
a)o
lJt





CNPf : ro.692.A5 5/000 1 -63

CUNHA &PRACZUM I.TDÂ ME

rNscnrSo: 90473oss-67

cNpJ 10.692.05s10,00r-63 ME (x ) Epp { ) Õurnos ( }

E-MAI t: ggn fiiuAra-qf g.;r_@Lo$nOl.So n1

Fone: (43) 34722847 cel.43 96509925

RUA: CARTOS GOMES N 206, JARDIM AEROPORTO

BANCO DO BRASIT

CUNHA E PRACZUM ITDA

AGENCIA 0633-5 - CONTA CORRENTE 23154- 1

/
,Íi.

I (

,:] '"2qã'

\ú

reais e cinquenta centavos.

Já estão inclusos todos os oustos, dentre êstês, todas as despesas de
pessoal, com frête, sêguros, impostos, taxas, êncargos e demais despesas
indispensáveis à entrega do objeto da presente licitação;

Validade da Proposta: de 60 (SESSENTA) dias, contados da abertura dos
envelopes

FORMA DE PAGAMENTO: de acordo com o contido neste edital.

Declaramos, sob as penalidades da lei, que nCIssa empresa se enquadra na

condição de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do

Art. 3e da LC L23|2AO6 e não está inserida nas excludentes hipóteses do §
4e daquele Artigo.

IVAIPORA, PR, 25 DE JULHO de 2016.

IToogzoss,oool'63 i

CUNHA & PRACZUM
LTDA. . M.E.

Rua Carlos Gomes' 206 
- - -

.taroimleiJporto' CEP 86870 -0c0' 
-

L tv^tpoRÃ'Pn *J

000 - Cidade: lvaiporã - Pr
cunhapraczum@hotmail,corn

ANTONIO MARITNS DA CUNHA

RG 90042424

cPF 042.899.419-90

t'nne: t43r34722847 Cel.(a3)9910-4318 - E-rnail:

L

§

CUNHÁ E PRACZUM t'fDA -Mti - CNPI 10.692.055/0001-63 - Hnd. Rua C:rrlos Gomes N: ?06 *Bairro: fardim Aeroporto -CEP 86870-
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
C.N.P.J.: 07 .287 .7 98/000 I -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33559-9s

AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472'5119
IVAIPORÃ - PARANA

ANEXO I - PROPOSTA DE PRBÇOS

PREGÃO PRBSENCIAL N" 4512016

,t
c^

y/

Ir
Prezados Senhor.
Apresentamos e submetemos à apreciação desta Cornissão de Licitação a nossa proposta de

preços relativa ao Edital Pregão Presencial em epígrafe cujo objeto é, conforme segue:

ReotSfnO DE PREçoS para futuras e eventuais
aquisições de equipãmentos e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias

Municipais de Aàmlnistração e Promoção Social, conforme as especificaçóes descritas no

termo

de referência e (Anexo l).

. prazo mínimo da validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias, que será

contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de

inicio e irrcluir-se-á o dia do vencimento.
. A entrega do objeto da presente licitação deverá ser efetuada no prazo 5 dias, após a

solicitação Oa pngpplTuRA MUNICIPAL, acompanhado da respectiva documentação,

sem avarias. defeitos, entregues no local determinado,

Declaro ainda estar de acordo e ciente com todas as

exigências estipulada em Edital.

Ivaiporã, 24 DE julho de 2016

Atenciosamente,

J,il*
CECILIA CROCETTA SCHRAIB ER

SOCIA ADMINISTRADORA

3#gji?:JJ3'?l''f,,^
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Dê\
aíro
iC0MERCTAL 44S qqTA LTDA tVlE

ONFJ" 12.501"677/0001-92 - rNSC. ESTADUAL. 90532469-12
AVENTDA sRo ,;oÃo, ras -- cENTRo - sno loÃo oo lvRirpR
TELEFONE (43) 3477-'1933

EMAI L: come rcialmslrcita@ü$ail" com 
^ 
SKYPE:

s r,".

COTNERCIHL

m§ comercialmslicita

www. ca m e rcia I m s I icita. co m. hr

eorfll pRecÃo pnrseruclAr- u" asrzore

PROPOSTA DE PREÇOS

DADOS DO FORNECEDOR:

RAãO SOCIAL: COMERCIAL MS LTCITA LTDA ME
CNPJ No: 1 2.501 .677 10001-92

ENDEREÇO COMPLETO: AVENIDA SÃO JOÃO, N.o í45 - GENTRO - SÃO JOÃO DO tVAí/pR

O 
TELEFONE: (43) 3477-1933 E-MAl L: comercialmslicita@gmail.com

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: BRASIL AGENCIA: 2631-X CONTA CORRENTE: 16594-8
CIDADE: SÃO JOÃO DO IVA|- PR DATA DE ABERTURA: 1OIO5I2O13
NOME: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

DADOS D9 REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: PAULO CÉSAR LOPES MARCELINO TELEFONE: (043) 3477 -1933
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 454 - CENTRO
CPF No: 045.177.619-40

DADOS DO QUADRO SOCIETÁRIO:

o ío SÓclo:

NOME: CLEBER SILVERIO StMÃO
ENDEREÇO: AV. SÃO .tOÃO,371 - CENTRO
CPF No: 045.'177.619-40 RG No:

o 2o SOCIO:

RG No: 8.4í3.298-5

TELEFONE: (0a3) 3477 -1933

8.413.298-5 {

NOME: MARIA PAULA CARRETAS MARCELINO TELEFONE: (0a3) 3477-1933 /
ENDEREÇO: RUA APARECIDO BEZERRA GUEDES, No 454 - CENTRO NIRE: 2013223679V.L
CPF No: 081.750.159-26 RG No: 13.638.654-9 ' I

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 eventua! aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo ll. ) -n

TABELA EM ANExo. r
,\

''a ) (\-.1 ',\,1



ír'o

to t"
CNPJ" 12.501-677/0001-92 - INSC. ESTADUAL: 90532469-
AVEHTDA SÃO ,.tOÃO, 145 - CENTRO - SÃO JOÃO DO tVAi

TELEFONE: (43) 3477-1 933

EMAI L : co me rcia lmsl icita &n m a il " co m..5 KY P E : çgglgtgkk§liçiÍe

OBS: Nos valores acima estão compreendidos, além do lucro, encargos, tributos e quaisquer despesas
de responsabilidade da licitante que decorram do fornecimento fracionado do objeto licitado.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 82.250,44 (oitenta e dois mil, duzentos e cinquenta reais e
quarenta e quatro centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, sob
pena de desclassificação da proposta.

FORMA DE PAGAMENTO: 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 a Receita Federal e junto ao Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço - FGTS.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias apos a solicitação.

/u
-z///

I tasrt'6rris$CIÍ -gã!
ü üf,"I! E [tü t,q L !',lS Llt lT,t\

LTI]"&. - Í,,{.fi.
.Aveniala Sâa.,r:;i .t . j\ ,
Centro - CEp p,l:,i,:: .íí

L ua" JCrrlrr r--.., rri+qy *.^J

ÃmERCTHLífns
w ww. cotn ercia lm s I Ícit a. co m. b r

25 de Julho de 2016.

SESP/PR
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE COMPROVANTE DE INSCR E DE SITUAÇAO 
| !*tABERTURA07.287.798t000143

MATRIZ CADASTRAL

E OESCRICÃO DAS ATIVIDADES EC SECUNDÁRIAS
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.59-8'99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.89'0'99'Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
47.72'5'00' Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.53-9'00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47,21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
47.8'l-4-00 - 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 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47.6'l-0-01 - Comércio varejista de livros
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

TOGRADOURO

AV PARANA

CEP

86.870-000
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO

ENDEREÇO ELE

í-NúMERo -_-l

leo I

CON1PLEMENTO / \ ,íI
sALAo ^ / ' /ll

IÚUNICIPIO

IVAIPORA IUF
IPR

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

2



SITUAÇÃO CAOASTRAL
ATIVA

Aprovado pela lnstruçâo Normativa RFB no 1.420, de 30 de maío de 2014.

Emitido no dia 0510Tt2016 às 20:32:28 (data e hora de BrasÍtia).

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
23t0312005

DATA DA SITUAÇÂo ESPECIAL

Pâgina:'ll1

o

a

í

/t



24t07t2016
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MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERATS E À DíVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: CROCETTA & SCHRAIBER LTDA - ME
G N PJ: 07.287.7981 0001 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, e certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junio à Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados, Refere-se à situaçâo do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais próvistas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'l da Lei ns g.zj2, de 24 de julho de 19g,1.

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

Ceftidão.emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nQ 1.7S1 , de02l1Ot2O14.
Emitida às 09:04:39 do dia 1810T12016 <hora e data de Biasília>.
Válida ate 1410112017.
Código de controle da certidão: 3291.B4B7.ZZFE.BI}B
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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TâEAryâ
GOVERNO DO ESTADO

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0147371 16-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.287.798/000í-43
Nome: CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar debitos 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 acessorias.o

Válida até 26109120í6 - Fornecimento Gratuito

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

\^(

Pégina 1 de 1

Emítido via lnternet Pública (29/0il2016 20:24:05)



fertificamos a requerimento por parte
Municipal, constatamos que o referido

0 r-"*

interessada que, após consulta no sistema de tributação desta prefeitura
documento não consta débitos de tributos municipais.

Quarta-feira, 20 de Jutho de 2016.
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Certidão Negativa de Débitos
!trüú.íüêi $.i$Aêdj, "',
Data de Emissão: 20t02t2016 N.o da certidão: 1001gt2016
Data de Vencimento: 1910812016

lnformações do Requercnte:

CNPJ/CPF Requerente: 531.766.50949
Requerente: CECtLtA CROCETTA
Finalidade da Certidão: Fins de Direito

Código de Autenticação: 3í 3í0621 0964í

lnfó rm,-9;Ções 
l 
dô.óontilfi iiià:, É

CPF / CNPJ: 07 .287 .798/000143
Nome: CROCETTA & SCHMTDER LTDA
Endereço: RUA PARANA, Bo - cENTRo tvAtpoRA/pR cEp: 86.870-000

PREFE]TURA MUNICIPAL DE IVAIPORA
SEC RETARIA M UN IC IPAL DE ARRECADAÇÃO

Praca dos Tres Poderes, 500 - 86870000 - Centro - VetpOnÃ _ pn
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Comprovante de lnscriçáo Cadastral - CICAD

lnscrição no CAD/ICMS Inscriçâo CNPJ lnicio clas Ativldades

90333559-95 07.287.79810001.{3 04.'2005

Nome EtxPre*rial
TÍtulo do EstübelêciÍnento

EndereÊo do Éslabelecin:ento

L!uniciPi* dÉ lnst.rlicíc

SrtuncJo Àtual

l.l.:ture:a Jurídicl

ÀtiÍi{,ô{te Ê,conôrrica Prirlcipal do
Estnbelecimento

Ati!'td rdêisi Eçcnôrnicat c t

§ecundáriar sr do Éstabtbcimento

Tipo

CPF

CPF

Em§resa I Estabeleclms*ta

CROCETTÀ & §CHRAIBER LlDÂ
CIS§A PÊRÀLÂRIA E PRE§EHTE§

AV PARÂl'lÀ,80. SALÀO - CEÍ'ITRO " CEP 8ô870-000
FoHE: {43} 3472-1{63 - rAxt (43} 3472-'1163

IVAIPORA . PR. OESDE O4I?üO§

{ Estsllelecirnento tllatrir )

Qualificaçâo

ATiVO . SIMPLE§ NÀCIÔNAL i §IMPLE§ NACIOHAL . PRAZO NAO ÂPLICAVEL'
§ES0E 0712007

206.2 . SOCIE§AOE EMPÊE$ARIA LTOA

4761.0i03 . COMERCIO VÀREJI$TA âE A§TI§O§ ÚE PAPELARIA

4751-2i01 - COMERCIO VAREJI§TA E§PECIÀLI?AOO OE ESUIÊAMEI{TOS E

§UPRIMEHTOS DE INFORMAÍICA

47â9-8iS9. Co§eRclovAREJl§TA OE CXJTROS ARTIGoS OE U§0
OOÍ{E§ÍICO i{AO E§PECIFICADOS ANTERIORLTE}.ITE

47ô3.6101 . TÕ}ilERC'OVÀREJI§TÂ ÚE BRIilq,EDOS E ARTIGOS
REüREÀTIVOS

4755-5103 - C0MERCIO VARâ'I$TÁ nr ÂRTIGO§ OE CÂMÂ, i,lEsA E BAt{tlo

4721.1t04 - COMERCIO VAREJISTA 0E DOCES, BALA S, tsgMBON S E

§ÉMELHÂNTES

4789.0Jü.I - COMERCIO VAREJI§TÁ DE SUVEIIIRE§' BIJUTERIA§ E

ARTESANATO§

4?â5.5iü? , COI{ERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS TiE ÀRIITARINHO

4754-710'l - co&lERClovAREJl§TA BE lllOVEl§

4789-0r'ü7 - CoMERCIü VÀBEJI§TA 0E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

4763.6102 - ÇOMERÇIO \AREJI§TA DE ARTIGO§ E§PORTIVOS

Quadro SocietáÍio

lnscricio t'lôme Côfiplsts.i l1§§le Empresarial

S31.766,509-43 CECILIACROCETTA SCHRAIBER

050,582,639.98 FERNANOACROCETTA §CHRÀIBER

Estê CICAü tsr* validade âtá 0,t §&12016.

ôualifaag,ão

socto.À9MlNl§TRAg0R
soclo

ã3!*5ú sô P§r::'t
§à:fi:ii'à :.* Esitqi3 ia Fr:rr,:r
i:.i':r'r;À::r R::*:,r :: Erl::

cÂD/ICÍ"rS t'{s 90333559-95

,\
U

Os dados cadastrais deltê estabelecimento podr'râo ser conÍirmados çia'

lnternet wwnríozendo.or'oov.br
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CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07287798/O}OL-43
RAZãO SOCIAI: CROCETTA E SCHMIBER LTDA ME
NOME FANtASiA:CISSA PAPELARIA E PRESENTES
Endereço: AV PARANA 80 SALAO / CENTRO / rVArpoM / pR / 86870_000

Validade: 09/07/20t6 a O7/O8/2016

Certif ica çã o N ú mer o= 20 L6O7O9O 3 1 O 544 27 727 4g

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

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

Informação obtida em 20/07/2016, às 07:56:04.

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

Page 1 ofl
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htçs://www.sifge.caixa.gov.br/EmpresalCrflCrf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VAúessoa... 
2010712016



Nome: CROCETTA & SCHRAIBER
(MATR]Z

Cert.idão n": 69326767 /20t6Expedição: 7g/07 /2016, às
Validade: t4/ot/Zotl _ 180
de sua expedição.

Certif ica-se q

07.287.79A/0001-43,
Trabalhistas.

i''. í;r.,-.
i ll i'.É,\ i , i.lr )

CERTIDÃO NEGATTVÀ DE pÉsrros
I

TRABALHISTAS

LTDA - ME

E FrLrArs ) CNPqI : 07 .287 .79e/0001_43

2l :26 :37
(cento e oitenta) dias, contad.os da data

UE CROEETTÀ & SEITRÀTBER LTDA - ME(MÀTRIZ E FILrÀIS), inscrito(a) no CNpJ sob o noN.Ão CoNsTA do Banco Nacional de Devedores
Certidão emitida com base no art. 642-A d.a Consor_idação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011, ena Resolução Administrativa no r47o/zot1 do tribunal superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2li_t.os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabal_ho e estão atualizados.le 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.No caso de pessoa jurÍdica, a certidão atest.a a empresa em relaçãoa todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.A aceit.ação desta cerLidão condi.io.rr_=" à verificação de suaautenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho nafnLernet (http : / /www. tst . j us .br) .Certidão emitida gratuitamente.

INFORMÀÇÃO TMPORTÀNTE \/lDo Banco Nacional de Devedores Trabalhistas consLam os a.,Jo=necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, incr-usive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemol-umentos ou a recorhímentos determinados em 1ei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministérrrabalho ou comissão de Conciliação prévia. .j\]fx."
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CISSA PAPELÁRIÁ E PRESEAITES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001-43
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: e03.335s9-9s

AVENIDA PARANÁ,80.
FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ - PARANÁ

ANEXO ltl

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 45/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

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

A empresa, CROCETTA E SCHRAIBER LTDA,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 licitatórios.

2 - os documentos que compÕem o Editalforam colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condiçoes locais e grau de dificuldade da entrega.

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

IVAIPORÃ,24 DE JULHO DE 2016
-.\

Ue
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
SOCIA ADMINISTRADORA

$;H*l'#$?l'f3^
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CISSA PAPELARIA E PRLSEIVTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

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

AVENIDA PARANÁ, 80.
FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ - PARANÁ

ANEXO V

DECLARAÇÃO PARA HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N" 4512016

DECLARAÇÃO
(EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA)

Ref.: Pregão Presencial n" 4512016

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ n" 07.287,798/0001-43, por
intermédio de seu representante legal a STa.CECILIA CROCETTA SCHRAIBER,
portadora da Carteira de ldentidade R.G. no 3.214.525-6/SSP-PR e inscrita no CpF no
531.766.509'49,DECLARA, para fins 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, apartir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ).

Ivaiporã, 24 DE JULHO 2016

àii(12-u*A
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

SOCIA ADMINISTRADORA

:ldlgil'jJ$l*l''13^ Z-



CISSA PAPELÁRIA E PRESENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/000 1 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33559-95
AVENIDA PARANA,80.

FONE: (43) 3472-5119,
IVAIPORA - PARANA

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45/2016.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

DECLARAÇÃO Or INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa náo 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 contrataçáo.
Por ser expressáo de verdade, firmamos a presente.

IVAIPORA,24 DE JULHO DE 2016

'I

ú.,4o
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
SÓCIA ADMINISTRADORA.

I
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IUCESp - Junta Comercial do Estado de §ão paulo
Ministêrio do ne$envôlvinteÍ]lo, lndúslria {i CornêÍüo Exterror
Secretaria .Je (ioínêrcio e Serurços
Oüpâi1ífiê,1io Nâcional (io Hsgtstro (lo CúirlLirrtir. Dl.lRi-
SrcrL'tlrrra dc i)eSr:rr!ojrir|rLlllo fCó,i0:Iitrú (.ttü|ijtü | r,-:rútrlj.l

Requerimento de Ern presário

:.lL /,_lL _olrJ\riLlt sA;(:(rl<l

7 4?tr."1

RICARi)ü Õül-Ci',tHEZl SAR 1

,dcclara, soh.as petras cia lei, não estar impedido cie exercer atividade empresárla,.t;;;ààt 
""ri "rtr. 

*$st*
de empr_esário e requer à,rJúntà:9oniercià1'dolEstãdó ds:§ãsjfàulô,sua inscrição. * ,.:

ionSlitui,:êi: Ni:Í.rêi

rlic:ÂilDü ciiL üNl-l ZI SARTORI

li u.rt f.,ll r-l P E 1lÀl'l |"jÂ

REGI§TRO

§6§eeÍr,1lA §E DÉSEtUVOLvlMfhllo
ÉcoNôt*rco, crÉrucra,

ÍECtüítLo&/. r nrlvnçãc

CONTROLÊ II.i TTRI,iÉT

01 601 8346-4
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Autenticacão Dioital
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JUCESP - Junta Comercial do Estado de §ão Paulo
F,'1in istêrio do Desanvolvimento, lndti§triã e CoÍr]êrcie, Exterior
Secretaria de Comercio e Sêrviços
OâpâriaÍnento Nacional ds Registro do Comêrciü - ONRC
Sâcr0taria do Dessnvolvinrento Econômicô, Ciêncis e Tecnologia

.. :--:."-':::::.-;;:-:-:.::":.;':;::;:" 1.,t,;::-.-.'...:.:-,"- "
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SARIORi

tSolteri'r,ri: I

iRICARDC SARIORI

lÊrl5r.1 983

NEYDE ONHEZI SARTORI

tlt ÕJí 4tó-:-

ll2lt-3, t

iMariria

ldeclara,,sob a§rpenaà da lei; nâo estaÍ:impedido de exercír âtividade emplesá1ia, qu§rnão pos.sui outr.ó1qgjstro 
i

ide enrpr:e§ário e re(uer à Juntâ Comercial do Estado do,São Pqplo éua ifrscriçâó. 
I

,.: t

- 
C,lrl§irti;riál: !'.,.r'::.It

:AH tr_lRr

RI]A N]ii O P{:'ÂNHA

CÊNTRO

l/l'.)tlll) -) RICARDO COLONHÊZI SARTORI
PARA USO EXCLUSTVO DA]JUNTÂ,ÇOMERCIAL

DETIRID'-) KTGISTRO
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ÜÔN ROLÉ IN-IERNEI

01 601 83464
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da Lei Esladuai 8.721 /2008 allêntico a pBsênre imagem digtlatEdã, rerduÉo tut i.-l
do documênb apÍesentadoe contaíõo nêste âlo. o roíeddoé veídde, oou Íé :a
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" .: JUCESP - Junta Comercial clo Estado de Sâo Paulo
lãi*fÍ§k Àlrlistono rio Dcse nvolvirnorltÕ. lndustna e Círn()ri:ili f xteiríJr

lffi*IBt*^ Su( Ícla.r rlc' Comorcro c SeÍ?r§os
§fmnffitt Depôridíne,rto Nôciorral de Rêgi§tro do ÇsíIorcio - CNRC

WfÉ Súcrctôrà Lle Desenvolvimontô Econórnico, Çiência o Tecnologia

RTCARDCI Cüi ü§ri

ItlChfi)ú SAillrlti NEYEI CO

I osrc:, I gg3

.Jaiiü*n Daürarslo ,

ldéàlara, ã'§!ras pop!*;d3 t!
ide empresário e reqàei à J

P"§tq
,edido de exêfse-r ati
da,rt.§tado:'f dqi§ão'F

tCçnsli:L:,;*c Normal

RIJÀ l,.llLi r)[ ..],:i.;i 1Â
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REPUBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARA|BA

CARTÓRIO MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDTçÔES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

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

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

CERTIDÃO

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

Certifica com base na Lei 8935/94 - arl. 7o - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução
fiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticióade através do Codigo
de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 2210712016 às 17:26:06 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b 1 d734fd94f057Í2d69Íe6bc05b3f'l 3c401 afe4cS692 1 5e7e9agf3bdcfcbe477 4b4Z3B5dZg2a543eZ3S43
21 3c86'l e51 86bcaBf75fca53960e8cb4a3b973fe1452Oc}ed22e1bb'1 fc3eOa7b7816eZ

I c!rye digital acima, garante que este documento foi gerado para RICARDO COLONHEZI
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp z2OOlOj.

Esta certidão tem a sua validade até: zsl0gt2o16 às 04:55:06 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão 417682

Código de Controle da Autenticação:

46252408151 325350786-1 a 462i24081 5't 325350786-3 ,7
quutqu"r,nglunto
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a

através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CTVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PE_S§õÀ 

.--

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados s9030-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484

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 e
Obitos e Privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtude etc...

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

Este documento foi emitido em 2210712016 às 1l:26:04 (hora de BrasÍlia).

CHAVE DIGITAL

f 9!rye Oigitalacima, garante que este documento foigerado para RICARDO COLONHEZT
SARTORI - ME e emitido através do site do Cartório Azãvêdo àastos, de acordo com a
Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22OOIO1.

Esta certidão tem a sua vatidade até: oito4t2o17 às 05:27:4g (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 512146

Código de Controle da Autenticação:

4625040416í50es80453-1 /a
- /z'

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a quatqr{egáôÁento
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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2210712016, Comprovante de lnscriçáo e de Situação cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificação da pessoa Jurídica e,
RFB a sua atualização cadastral.

se houver qualquer divergência, providencie junt

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASTL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

COIVPLEI/lENTO

CEP

1 9.700-000 CENTRO PARAGUACU PAULISTA

ENDEREÇO ELETRONICO

AF.CONTABIL@BOL.COM.B R 3362-í853 / (18) 336í-3í5s

DAIA DA SITUAÇ

27t02t2015
RAL

21 .952.078/0001 -86
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRICÃO E DE
STTUAçÃO CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

27t02120,t5

47.12'1'00 ' Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimenticios -
min imercad os, mercearias e armazéns
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.72'5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89-0-08 - Comércio vaÍejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.56'3-00 ' Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.59-8-01 ' comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construçâo em geràl
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritórió
47'52'1'00 ' Comércio varejista especializado de equipamentos de teleÍonia e comunicação
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.6í-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos

IVO DE SITUAÇ

S UAÇAO
DATA DA SITUAÇAO ESPECIAL

)(

-)
t
a

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014

Emitido no dia 22107t2016 às 11:40:33 (data e hora de Brasilia).

,r-4

http://www.Íeceita.fazenda.gov.br/pessoaJuridica/c N pJ/cnpjreva/cnpjreva_comprovante.asp
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22107t2016

<F
Consulta Completa - lmpressão

&
Consulta Cadastral Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

IEr 503.053.369.118

CNPJ: 21.952,078/0001-86

Nome Empresriàl: RICARDO COLONHEZI SARTORI

L nii! ,lla5 tr\tcs de OÍrc,io

Nome

RICARDO COLONHEZI SARTOR]

Situação: Ativo

Oata da InwiÉo m Esador 27/02/2A$

Reqime de Apuracâo: SN

Oesdet 27/O2/20t5
Dãta Início da CpF,j 27/02/2015

onfrgu.êião

-r1.p1^i; ;

t

I c PFlc NPJ| -.
: 227 .A37.42g-ta

,\I l------ -'

Empresa - Geral

Nome Emprcsrial. RICARDO COLONHEZI SARÍORI - !lE
Natureza Juídicã: EmpreséÍio (lndividual)

oata início da Atividàdet 27/o2/2)ts
cNpJ da Môtriz: 21.952.078/0001_86

poÉe: Microempresa

Càpital Social: R$ 20.000,00
Reqime de ApuraÉo: SIt4PLES NACIONAL

Rêgime EsÍ,ecial de IE única: Não

Data início do Egime: 27/O2120t5

Regime Especial de IE Nâo
Unica poÍ Município:

Data da InscriÉo no E*ador 2?/02/20t5
Data Inicio da tÉ 21/02/2015

Dôta Início da SituaÉo: 27102l2015

Formas de Atqaçâo: Estabelecimento Fixo

LogTàdourc: RUA ALFREDo DELLA SANTA

No: 112

CÉPt 17,521,-577

Í'r.!óicíei9l M aR_l L_r A

Telefone: (18)3362-185 j

-'':ih o!:c-oNl19ll@-9o!9o'r gl

Nome Fantasia:

CNpr: 21,952.079/0001-96

IE: S03.053.369.1 18

NIRE:35.1.3004343-4

Situação Cadaíral: Ativo

Ocorrência Fiscal: Ativa

Tipo de Unidadê: Unrdade produtiva

ParticiDantes
eualifieçâo
Eflpresário

Endercç! do PaÉicipônte

Tributario

Complem ênto:

B.iTrcI JARDIM DAMASCO II

''''',,'''''''''.....,.,..,.,'''''.'.'........U.,'sP
Contato do pafricipante

Faxr (r8)3361,3155

Estabelecimento - Geral

,k

SubSitGo Tributário: Não

CpR: 1200

C P R-ST:

CNAE Principal:

CNÂE S€cundários:

oatã Inicio do cNÂE Prin,:

Dàta Inicio do cNAE sec.:

Data Inicio do CNAE Sec.:
Datâ Início do cNAÊ sec.:
Data lnício do CNAE s€c,:

Oatô Iõício do CNAÊ Sec.:
Data Inlcio do cNÂE sec.l
Data Início do CNAE Sec,:

Oata Início do CNÂE Sec.:

27/02/2ors i -n
2jro2/2ots ,/'' -r/./ ...
z,ral-Nrz'
2.rfo2án't s

#oz:tzots

ztrozr2oÉ i27/ail2ars L
:'i::':i:l

47.51-2/0t - Comércio vàrejista especializado de equipamentos e
SuPrimentos de inFormáticã

4).12-1/00 - Comércio varejista de mercadorias em 9eral, com predonrináncia
de produtos alimentkios - mtnimercados, mercearias e armàzéns
47.2t-1/04 - Comércio vare,ista de dces, balas, bombons e semelhantês
47.44-0/99 - Comércio vàrejista de materiais de construção em geral
47.52-1/00 - Comércto varejista sp6ializado de equipamentos de telefon ja e
comu nicação

41 ,54-7 l0l - Corné.co varej6tà de moveis
47.55-5/0t - Comercio varejista de tecidos
47.55-5/02 - Comercio varêjis!a de artigos de armarinho
47,55-5/03 - Comercio varejista de arLigos cle cailta, rnesa e banho
47.56-3/A0 , Contêrcio varej6ta especializado de nstr!mentos mustca6 e
acessórios

47.59-8/01 - CoÍuercio vàrejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

(

Data Início do

tt47.61-0/At - Comérco varejrsta de livros

47,61-0/03 - Comercio vàrejista dê àrtigos de papelaria
| 4 7.62-8100 _ Comércio varejista de discos, CDs, DVDS e fitas

https:/^ffww.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(s(2ohrqys sbc2rq4yyr2rvwws5))/pages/c adastro/c

Data

Data
Dôta do CNAE Sec.r 27

6** "^' (à:,

ãF"§í(

h uàr

PãÉicipaçáo rc Cap. Social Data de Entrada

0,00 o/o 271o2/2OtS

do CNAE Sec.: 27l02

1t2



22/07t2016

-t

Consulta Completa - lmpressão
47,63-6/02 - Comércio varejista de artigos sportivos
47.72-5/00 - Comércto varejista de cosméticos, produtos de pertumaria e de
hlgiene pessoal

47,81-4/O0 - Comércio vareiistô de artigos do vestuário e acessórios
47,82-2/02 - Comércio varêjista de artjgos de vtagem
47.89-0/01 - Comérclo vdrejista de suvenires, bijuterias eailesàoatos
47.89-0/07 - Corrércio vare]istâ de equipàmentos para escritório
47.89-0/08 - Contérco varejista de artigos FotográFicos e para filntagem

DRT: DRT-1I . MARJLIA

Oata lnício do CNAE Sec.:

oatâ Início do cNÂE sec.:

Data Início do CNAE sec,i
D.ta Início do CNAE Sec.:

Data Início do CNAE Sec.l

Data Início do CNAE Sec.:

Oata Início do CNAE Sec.:

Posto Fi§@l:

27 /02t201.5
27 /02/20rs

27 /02/ Z0t5
27 /02/20t5
27 /02/2015
27/A2l2A\5
2t /02/ 20r5

PF-10 - MARiLra

:

I

contabilista

CRC:1Sp181090/O-8

NOMê: HERI4ESSON FAVARO DE OLIVEIRA

Data Início do Contabitisâ no - -
i"uú"iããÁãü 2 7 / 0 2 / z0 t s

i Situação Cada$íal: AÍIVO

CPFlCNPJT 117,251,718-90

Tipor Residencial

Logradourc: RUA GENEROSO pEREtM DA COSÍA

No:294
CEP:19.700-000

Mun.dpio: PAMGUACU PAUL1SÍA

Telefone: (18)1361-72 t0
e-màil:

Complemento:

Eaiml JARDIM PANAMBI

UF: SP

Complemento:

Bairrc: CENTRO

UF: SP

Não-Preferenciais ao Cànúúitistá

Tipo: Comercial

Logradourc: RUA I4ANILIO GOBBI

Not 219

CEP:19.700-000

]iI unicípio: PARÂGUACU PAU LIsTA

Telefone: (18)1362-1853

e-màil!

*-- 39::":s:§ Estabelecimento

LogTadourc: RUA NILo PECANHA

N.:217
CEp:19.700-000

Hunicípiot PARÂGUACU pAULISTA

Refêrêncià: PRoxIMo Ao PoSTo DE SAUDE

Data de Início do andercçot 2j/02/2015

Telcfone 1: (18)3162-1853

contato do Estabelecimento

Cofi pl€mento:

8âim: CENTRO

UFi SP

Telefone 2: (18)3361-3155

e-oail: AF.CONTABIL@BOL.COt4.BR

Logrâdourct RUA NILO PÉCANHA

N"r 217

CEP:19.700-000
ilunicípio: PAMGUACU pAU LISTA

Refeêncià: PROXIMO AO POsTo DE SAUDE

Cod plemento:

Baim: CENTRO

UFr SP

,(

Secretaria da Fâzendô do Estãdo de Sáú paulo
n
7

https://www.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(s(2ohrqy55bc2rq4yyl2rvww55))/Pages/cadastro/consultas/consultacompleta/c 
onsultacompletalmpressao.aspx zlt



Código:

Nome:

Nome Fant.:

Endereço:

Bairro:

Cidade:

Situação:

Tipo ISS:

Atividade

sócros
Código
1 36309

ATIVIDADES

Código ldent. Tipo
0000001 091801 02 - Licença

0ü02 0e1801 02 - Licença

FICHA

136308

RICARDO COLONHEZI SARTORI . ME

RUA NILO PECANHA, R

CENTRO

PARAGUAçU PAULISTA

01 - Ativo

Nome
RICARDO COLONHEZI SARTORI

CADASTRAL DO MOBILTÁRIO

CONTRIBUINTE

Complemento:

Estado: SP

ESTABELECIMENTO

E-mail Escritório: af.contabil@bol.com.br
Tipo da Empresa: MICROEMPRESA - ME

CPF/CNPJ
22783742810

PAULIST (o oe

CNPJ: 21.952.078/0001-86

PIS/NIT:

No: 217

CEP: 19700-000

No: 217

CEP: í9700-000

Qualificação

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR DE PARAGUAÇU
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. PARAG. PAULISTA
Av. Siqueira Campos, 1.430 - Centro

CNPJ: 44.547.305/0001 -93

Cadastro: 00146950

Endereço: RUA NILO PECANHA, R

Bairro: CENTRO

Cidade: PAMGUAÇU PAULTSTA

Area: 0.0 No Empregados: 0

lnsc. Estadual: 503053369í18 lnsc. Municipat: 00146950

frrrr, 21toa2o1s processo: 683/201s
Junta Comercial: Data:
Escritório: HERMESSON FAVARO DE OL|VE|RA
Telefone Escritório: 18-33621853

Complemento:

Estado: SP

Região:

Horário de Funcionamento: 08:00 - 18:00

DADOS GERAIS '
Dt. Cancel/Suspen.: processo

No Reg. Pessoa Jurídica: 21952078000186

01 - Não Possui ISSQN Capitat: 20000,00Tipo de Cadastro: Geral
coMÉRclo vAREJlsrA EsPEctALtzADo DE EeutpAMENTos E supRtMENTos DE tNFoRMÁlca s cNAE: 4712100;
4721104;4755501; 4755502; 4755503; 478't400;4782202;4772500;4789008; 4756300; 4762800;4T54701;4759801; 47440gg,
4789007; 4752100; 4761001; 4761003; 4763602.

Entrada Saída
27t0212015

Descrição etde. lnício Final
SUPERLOJAS (ELETRODOMESTTCOS, MOVE|S, TAPETES, .t .0

SUPERLoJAS (ELETRODOMESTTCOS, MOVE|S, TAPETES, 1.0

Classificação Nacional de Atividades Econômicas / CNAE
CNAE

47 12-1 t00

4721-1t04

4744-0t99

47 51-2t01

47 52-1 t00

47 54-7 t01

4755-5t01

4755-5t02

4755-5t03

4756-3/00

4759-8/0 1

4761-Ot01

4761-0t03

4762-8t00

4763-6t02

4772-5t00

47814t00

4782-2t02

4789-0t07

4789-0/08

Ativldade

Comércio varejista de mercadorias em geral. com predominância de produ

Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes

Comércio varejista de materiais de construção em geral

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIIVENTOS DE INFORMÁTICA

Comércio varejlsta especializado de equipamentos de telefonia e comuni

Comércio varejista de móveis

Comércio varejista de tecidos

Comercio varejista de artigos de armarinho

Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho

Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios

Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas

Comércio varejista de livros

Comércio varejista de artigos de papelaria

Comércio vare.jista de discos, CDs, DVDS e fitas

Comércio varejista de artigos esportlvos

Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene

Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

Comércio varejista de artigos de viagem

Comércio varejista de equipamentos para escritório

Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem

/n/1
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Página 1 de I

MTNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
GNPJ : 21.952.07810001 -86

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
náo constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçóes em DÍvida Ativa da União junto à Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

todos os orgãos e Íundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçóes sociais previstas

nas alineas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1 1 da Lei ns 8.212, de 24 de julho de 1991 .

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN np 1.751, de 0211012014.
Emitida às 10'.12.44 do dia 30/03i2016 <hora e data de BrasÍlia>.
Válida até2610912016.
Codigo de controle da certidáo. 5C50.E822 .BDCF.0427
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www.receiÍa.fazenda.gov.brlAplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 2210712016



Certidão Negativa de Débitos Tributários
da

Dívida Ativa do Estado de São pauto

CNPJ Base: 21.952.078

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Coordenadoria da Dívida Ativa

Fazenda do Estado de São pautó áãLra, oujurÍdicaifísica acíma identificada que vierem a

Ressalvado o direito de a
responsabilidade da pessoa

inscrever quaisquer dívidas de
ser apuradas, e certificado que:

Folha'l de 1

(hora de Brasília)

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de 1qçpo-psabílidade do lnteressado(a).
Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNpJ Base,

fi#,""':J;: il,'"?H:ã: 
negativa abranse'todo' ô. ãitãlái".i#ü:;;;;;;r;, cuja raiz do cNpJ seja

u *'7
L,

lL l
Certidão no 12209119

Data e hora da emissão 1gtOTtZO1615:45:04

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
certidão emitida nos termos da Resorução conjunta sF-pGE no 2, de ú
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sulautenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp. gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA TUR DE PARAGUAÇU PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. PARAG. PAULISTA

Av. Siqueira Campos, '1 ,430 - Centro - PARAGUAÇU pAULtSTA

CNPJ: 44.547.305/0001 -93

CERTIDÃO NEGATIVA
DO MOBILIARIO

Código

001 46950
Razão Socta

RICARDO COLONHEZI SARTORI . ME
Nome Fantasra

Log radouro

RUA NILO PECANHA, R

Barrro

CENTRO
Cidade

PARAGUAçU PAULISTA
Atrvldade

CoMERclo VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRTMENToS DE tNFoRMÁnca e CNAE:4712100;4721104;4755501; 4755502;4755503; 4781400; 4782202: 4772500;4789008; 4756300; 4762800: 47s4t01i 4759801; 4744099;4789007 ; 47 521 00 ; 4761 001 ; 476í 003 : 47 63602.

Ç=fr=ft=f=l=f,=l=Ç=fi, para os devictas fins, a pediclo via internet, que revendo o caclastro Mobiliário Murricipal, delesverificou constar que a firma acima descrita, encontra-se quites para com os Cofres pubticos Munictpais, relativantente aTaxa de Fiscalizaçao, Locatização e /ssQN (lmposto sobre serviço de euatquer Natureza), até a presente data.Ç=f=p-l=l=f=l=Ç=/ l=!'fi!-D-A, que a presente 
-ÇerÍidao 

não quita debÍtos levantados posteriormenÍe a esÍa data e amesma tem validade de g0 (noventa dias). ATENÇA). Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempa, créditos tributários que venham a ser apurados.

Data Abertura

27t02t2015
Situaçâo

01 - Ativo
CPF/CNPJ

21 .9s2.078/0001_86

lnscição Munrcipal

001 46950
Número Complemento

217

cep

I 9700000
UF

SP

Emitida às 10:19:34 do dia 22t0612e16

Vátida ate 2010912016

Código de Controle da Certidão/Número 487A7A44B9SF.l BgF

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento
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Côdigo de CadastÍo

1 36308

Contribuinte

RICARDO COLONHEZI SARTORI . ME
Logradouro

Bairro

CENTRO
Cidade

PARAGUAçU PAULISTA

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANGIA TUR DE PARAGUAÇU PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL EST. TUR. PARAG. PAULISTA

Av. Siqueira Campos, 1.430 - Cenho - pARAcUAÇU pAUL|STA

CNPJ : 44.S47.305/0001 -93

CERTIDÃO NEGATIVA
DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIFIC), para os devidos fins, a pedido via internet, que revendo os assenÍame ntos existente.s nesÍa Seção, deles
verifiquei constar que o contribuinte acima descrito, encontra-se quite com o Erário Municipal, até a presente data,
relativamente ao Tributos Municipais.ATENÇAO : Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir a qualquer
tempo, créditos tributários que venham a ser apurados.

Emitida às 10:21 :04 do dia 2210612016

Válida ate 2010912016

Codigo de Controle da Certidão/Número 015BD549BEEE8E0E

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção qualquer rasura ou emenda invalidará este documento

CPF/CNPJ

2't .952.078/0001-86
Número Complêmento

217

CEP

í9700000
UF

SP

I
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãoi 2tss2o7elooo1-86
RAZão SociaI:NICARDO coLoNHEzI SARToRI ME
Endereço: 1y4 NILO PECANH A 2L7 / CENTRO / PAMGUACU PAULTSTA /

sP / 19700-000

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 serviçó -
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: 09/07/2016 a 07/OB/20t6

Certif icação N ú mer oz 20 t6O709044545 3 59 1 68 26

Informação obtida em tB/07/ZOt6, às 16:05:06.

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

e

o

/]/L A "/7/\-' 6 {ru
https://www.sifge.caixa.gov.brlEmpresa/crf/crf/FgecFslmprimirPapel.asp?vARpes... lgloT l20l6
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Nome: RICARDO COLONHEZI SARTORI
CNPJ : 27. 952 . 078 / O0O1_86
Certidão n" : 69t90626/20t6
Expedição: t9 / 07 /20t6 , às tO:50:24
validade: L4/0t/2Ott - 180 (cento
de sua expedição.

DÉBTTos TRABALHTSTAs

ME (MATRIZ E FILIAIS)

nubii

e oitenta) dias, contados da data

Certifica-se que RICÀRDO COLONHEZT SÀRTORI _ ME
inscrit.o (a) no CNPJ sob o no 2l.-.g52.07g/OOO1_86,
Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emltida com base no art . 642_A da
Trabal-ho, acrescentado pela Lei no 12.440,
na ResoIução Administrativa no l47O/2071
Traba1ho, de 24 de agosto de 2ott.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabarho e estão atualizados até 2 (dols) diasanteriores à data da sua expedlção.
No caso de pessoa juridica, a Certidão aLesta a empresa em reJ_açãoa Lodos os seus estaber-ecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de suaautenticidade no port.al do Tribunal superior do Trabal-ho naInt.erneL (http: / /www. tst.. jus.br) .

CerLidão emitida gratuitamenLe.

TNFORMAÇÃO TMPORTATiTTE

Do Banco Nacional- de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e jurídicasinadimplentes perante a Justiça do Trabarho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transÍtada em julgado ou emacordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aosrecolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, aemol-umentos ou a recolhimentos determinad.os em 1ei; ou decorrentesde execução de acord.os firmados perante o MinistérÍo púbrico doTrabalho ou Comissão de Conciliação prévia.

(MÀTRIZ E FTLTAIS),
NÃO coNSTÀ do Banco

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2Ott, e
do Tribunal Superior do

/^n



l!i&{râ&.& rrq , 07t0712016 8222779

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTIçA DO ESTADO DE SÃO PAULO

cERTtDÃO ESTADUAL DE DtSTRtBU|ÇOES CíVEtS

oERTIDÃO No: 3541097

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de lnformações Cíveis do(a) Comarca de São paulo -
Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTtFtcA E DÁ FE que, pesquisando os registros de dlstribuiçÕes de pEDlDoS DEFALÊNCIA, coNcoRDATAS, REcupERAôoes JUDdrâÊ E ExrRAJUDrcrArs, anteriores a
10107 12016, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de. ****************

RlcARDo cOLoNHEz! SARToRI - ME, CNPJ:21.952.078/0001-86, conforme indicação constante
dO pedidO de CertidãO.*****************************************à*********r*****r*****t*************i****i******

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foipesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos com situação em andamento já
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as comarcas/Foros negionais e Distritais
do Estado de São Paulo.

A data de informatizaçáo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no comunicado
no 53/20í5.

Esta certidão só tem varidade mediante assinatura digitar.

As custas no valor de Rg 1g,40 foram recolhidas na forma da Lei.

São Paulo, í 1 de jutho de 2016.

//)
./' / ---/l/-'

8222779

rllil]tilflililtilllffitfl ililflutllil

PEDIDO N': /r- . 
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RICARDO COTONHEZI SARTORI - ME
CNPJ: 21.952,078/0001-86 LE: 503.053.369,118 LM: 146950
Rua Nilo Peçanha Ne 217 - Centro Paraguaçu paulista - Sp
CEP: 19,700-000 - TtL/FAX: (18) 3361-5942 - ltql 99602-8s99
E-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. 45t2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
e suprimentos de informática, em atendimento as secretarias
Administração e Promoção Social.

equipamentos
Municipais 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 parc licitar ou contratar com orgãos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016.

., Auxiliar Administrativo

K
(t*5

rtupt z'i ,$5z.tii;'., + i"

o coLoNti[I'
SA ORI . ME

CANHA,217
FJ970C-000

RUA NILO

PÂULl§TA'SFr,.

João William de Almeida.
RG No 40.928.101-3 CpF No 356.227.378-93

/-.'--.' -
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licíta
RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
CNPJ: 21.952.078/0001-86 l.E: 503.053,369,11S t,M: 146950
Rua Nilo Peçanha Ne 217 - €entro Paraguaçu Paulista - Sp
CEP: 19,700-000 - TEL/FAX: {18) 3361-5942 - ltql 99602-8599
E-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - €aixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCIAL No. 45t2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaas aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante regal, 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. 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).

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016.

João William de Almeida.
928.101-3 CPF No

J 21.$cu.ui&*'"" i

RI RDO C0L0t'{llIr;1
RTORI - tuiu,

,V'.l1t'À,S

RG N\40

\

RUA Nlbo PEÇANHÀ, t1Í

I 
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RICARDO COLONHEZI SARÍORI - MÉ
CNPJ:21,952,078/0001-86 LE: 503.053.369.118 t,M: 146950
Rua Nilo Peçanha Ntl 217 - Centro Paraguaçu Paulista - 5P
CEP: 19,700-000 - TEL/FAX: (18) 3361-5942 - lt0l 99602-8s99
E-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENCIAL No. 45120'16.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos
e suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de
Administração e Promoção Social.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa Ricardo Colonhezi Sartori - ME, CNPJ/MF no. 21.952.078/0001-86, situada
à Rua Nilo Peçanha no 217 Centro, na cidade de Paraguaçu Paulista, Estado de São
Paulo, 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.

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016.

A-l\_-

'. João William de Almeida. rÉ
RG N\40.e38 

],g-1. ? 
glF ry" ?56 

227 |@frPJ 21."ãL.ü,ti,i;ü l"

RUA ILO PEÇANHA, 21 7

RDO COLONt"{r.,.''
ARTORI. ME

0.cEP19700.000 I
I

**l;

\ Auxiliar Administrat
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔN/ICO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

§a'êr
rNovAÇÃo §'"e-L_t

CERTIDAO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS OUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DoS DoCUMENToS ARQUIVADoS NESTA JUNTA CoMERCIAL E SÃo VIGENTESNA DATA DE suA EXpEDtÇÃo.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERA SUA VALIDADE,

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E E EXISTÊI'ICIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NOSITE WWW'JUCESPONLINE,SP.GOV,BR, MEDIANTE O CODIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO,

351 30043434
oATA DA coNSÍiTUtÇÂo

27 t02t2015
NOMÊ COMERCIAL

RICARDO COLONHEZI SARTORI
lPo JURiDlco

EMPRESARIO (M,E,)
ENDEREÇO

RUA NILO PEÇANHA

VALOR CAPiTAL

20.000,00

OBJETO SOCIAL
CoMERCloVAREJlSTADE;EQUlPAMENToSESUPRlMENToSDElNFoRMAr
PRODUTOS ALIMENTICIOS, MINIMERCADOS MERCEARIAS E ARMAZENS, DOCES, BOMBONS E SEMELHANTES, TECIDOS, ARTIGOS DE
ARMARINHO, ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO, ARTIGOS DE VESTUARIO E ACESSORIOS, ARTIGOS DE VIAGEM, COSMETICOS,
PRODUTOS DE PERFUMARIA E HIGIENE PESSOAL, ARTIGOS FOTOGRAFICOS, INSTRUMENTOS MUSICAIS E ACESSORIOS, DISCOS, CDS,
DVDS, FITAS MOVEIS, TAPEÇARIA, CORTINAS PERSIANAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS,
EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO, LIVRoS, ARTIGoS DE PAPELARIA, SULVENIRES, BIJUTERIAS,ARTESANAT'S E ARTIGoS
ESPORTIVOS

NOME

RICARDO COLONHEZI SARTORI

MUNICIP IO

MARILIA

227.837.428-10
CARGO

EMPRESARIO
OUANTIDADE COTAS

REGISTRO DA DECLARAÇÀO DE ENQUADMMENTO DE MICROEMPRESA (N/E).

FrM DAS rNroRvnçóes PARA NtRE: 35130043434
DATA DA ULTIMA ATUALIZAÇÃo DA BASE DE 14t0612016

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização ,./

-- a>



IUcr.sP
iinprcoírciat Certidào Simplificada emitida para HERMESSON FAVARO OE OLtVEtRA:13T2S1TjAgO

iü'iÊfü§fiô.ôi Í Autenticidade: 72729874I - Junta Comercial do Estado de São Pauto - www.jucespontine.sp.gov.br

ú

Documento Gratuito
Proibida a Comercialização n Página 2 de 2



RICARDO COTONH EZI SARTORI - ME
CNPJ: 21.952.078/0001-86 LE: 503.053.369.118 l.M: 1.46950

Rua Nilo Peçanha Ne 217 - Centro Paraguaçu Paulista * 5P

CEP: 19.700-000 - TEL/FAX: (18) 3361-5942 - (14) 99602-8599
Ê-mail: licitacoes.rcs@gmail.com - Caixa postal: 37

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 45t2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equ

160
OF

'l F,s.

C)

Rube suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais
Administração e Promoção Social.

DECLARAÇÃO DE 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 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

Paraguaçu Paulista - SP, 25 de Julho de 2016.

João William de Almeida.
RG No 40.928.101-3 CPF No 356.227

-) RDO COLOh:HNJ'
RTORI . ME

RUA N toPEÇANHA,217
CENTR . cEP 19700-000

ÇU PAULISTA. SP-.
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ALESSON E . T. SA$TTOS & CIA LTDA-M§
c.N.P.ü" §OB N o 07.213.924/AOA1-15

euâRT;t er,runnçÃo DE coNTRATo socrar.

Â-A§S§OIV ÉDÍTAÍ{DA fERRgÍeÃ SANfOS, brasileiro, solLeiro, natural
de'Ie1êmaco Bcrba, Paraná, nascido em 79/A217982, empresário,
portador da Carteira de Identidacle Civil RG sob n.o 1.21A.866-
3/PR, CPF sob n.o 030.383.939/24, residente e domiciliado em
Telêmaco Borba '- Paraná, na ,Rua Henrique Dias, n . o l- 4 3, Bairro
Centro, CEP B4 .261-540, e 3IRÃ}ICI!{E ITRREIRÀ Sã§?OS,
brasilelra, solteira, natural de Telêmaco Borba, Paraná,
nascida em 2I/Q3/i989l empresária, portadora da Carteira de
Identldade Civil RG sob n. o 9. 899. 853-5/PR e CPF sob n. o

071.395.849-90, residente e domiciliada em Te}êmaco Borba
Paraná, oâ Rua Henrique Dias, n. o 143, Bairro Centro/ CEP
84 .261--544 , sócios component es da socied.ade empresari-a
limitada quê gira sol: o nome' empresâr-ial de AI.ESSON E. F.
SAIITOS & CIA LTDÀ-ME, com sede e foro na Rua Henrique Dias,
143, Centro, CEP no 84.261-540, em Telêmaco Borba - paraná,
com contrato sociaf arquivado na .lunta Comercial do Estado do
Paraná sob n. o 47205402207, For despacho em sessão de
A4/A2/?.005, resolvem mod.ificar o contrato social de acordo cÕm
as cláusulas seguintes:

crÁusuf.e PRIMETRA: Fica al-terado o ramo de atividade para:
Comércio a.tacadista cie equipamentos de informática, CômérCio
rrare j ista especiali zado de equipamerrtos e suprimentos de
informática, serviços de recarqa de cartuchos para
equipamentos de informática, comércío atacadist.a e varejista
de artigos de escritór:io e de papelaria, comércio atacadista e
varejista de matérias de construção, comércio atacadista e
varejista de ar condicionado para uso comercial e doméstico,
cornércio vare j ista de veicr:l-os aut.omotores novos ê usados,
comárcio atacadista de roupas e. acessórj"os para uso
p::oflssional e de segr-tranÇa; do trabalho, comércio varejista de
equipamentos eletroacústicos, e1étri.cos e el-etr:ôni cos tais
como: aparelhos de som, caixas acústicas profis.sionais, mesas
de somf amplificadores. microfones, alto-falantes, aparelhos
cie cD e DVD, te1er,'isores, ararmes para autómóveis, rocação de
automóveis, aruguel de máquinas e equipamentos para escritório
e de áudio e video, instalação e manutenção de sistemas de ar
condicionado, de veritiiação e Ce refrigeração, reparação e
manutenção de comqrtadores e cle equipamentos periféricos.
rmportação e expofLação de equÍpamentos e supri-mentos de
info::mática, cartuchos, artigos de escrit.ório e papelaria. ar
condicionado, equipamentos de áudio e vicieo, equ'ipamentos
eletroacústicos, eiét.ricos e eletrônicos tais como: aparelhos
de som/ caixas acusticas profi-ssionaís, mesas de sem,
amplificadores, microfones, arto-falantes, aparelhos de cD e __--r'
DVD, televisor€s, 

. 
af arrnes pâra automóveis. ,r::
i-:---r------*-'% ,/' /\

-z/'-/
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)

/ ir
/' /\cráusur.a sEGUNDÀ' ;rmãGã'offiFoT*".f,;gqiricaçào ora asustadá / .-

em consonâqg>ia cdm Ary,determi-nã\I'róL'Í Srtigo 2.031 da Lei
*íi"q-€q-/'-.nç I/*.,7":.r ,,, ,..,,,,,.,1, 

.1,,.,,,6^i,*ó* $rn ** ff.it,/ ''": ,,4,n^,,r,: L \,, j;nt. ,frl;j,n* i / )_r._n:?..'*-.**.*-..,-_ I 
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disposiçôes da referida Lei LO.4A6/20A2 aplicáveis a estê tifl§rrs.disposiçôes da referida Lei LO.4A6/20A2 aplicáveÍs a este t'YS-rrsp]* z\
societário, passa a Ler a seguin[e redaçào' [õ Y"

ALES'.N E. F. sAlirÍos & cilt L*DA-ME b4j

ALE§g§N E . F. SAI{ITOS & CIA L§Dã-!@
c.N.P.J. soB N " 0?-2L3.924/0001-15

elrÀ§,[â AI,TERâÇÃO D§ C§§f]mmmmm§eçO SOCIÂL :;

10.40 6/2002, os sÓcios g3§g}yqp/'-pÇr esLe instrrsànto 
'-

atualizar e consolidar o .onffiã-socúf e alteração, tornaneio"

assim sem efeiLo, a partir desta data' âs cláusula".u,íí,T>
condiÇões contÍ.das no contrato primi-tivo Quê, adequado .iÉ*" 

"' /'à\

CONERTT,§O §OCIâÍ. GO§§OLIDÃDO
c.N. p. J. SOB N. o 07 . e13 .924/AA01-15

.ãLE§§orr EffiAKDO Í:gRRgIRÃ §À,ff0§, brasileiro, solteiro' natural
de Tefêmaco Borba, Paraná, nascido em -l-9/Ú2/L982, empresáriO,

portador da carteira de Identidade civil RG sob t").o 1'210'866-
i/pn, CpE sob rt. o 030.383 .g3g/24, I:esidente e domiciliado em

Telêmaco Borba * Paraná, na Rua Henrique Dias, n.o 143,, Bairro
Centro, CEP 84 .267-54 0, e tx.e,[cÍs1E §ERRSÍR,I

brasileira, ,solteira, natural de Telêmaco Borba, Paraná,

;;;.iãr-.; ZL/03/Lggg, empresária, porLadora da carteira de

Identidade civíI RG sob n.Ô 9"899;853-5/PR e cPr sob n'o
071.395.849-90, residente e .domiciliada êm Te1êmaco Borba

Paraná, lâ Rua Henrique Dias, n'Ô L43' Bairro Centro' CEp

g4.261-540, SócioS Componentês da sociedade empresaria
limitadaquegirasobo.nomeempresarialdeàI.EssoHE.r.
sâ§Ío§ 5, cf1 LTDà-§IE, com sede e foro na Rua Henrique Dias,

!43, Centro, CEP no 84.261*540í em Telêmaco Borba Paraná,

com contrato §ocj-al a::quivado na Junta Comercíal do Estado do

paraná sob n. o 4L2A54A22AL, . P§I deSpacho em sessão de

04/02/2A05, resolvem cOnsolidar o contrato social, dÊ acordo

com as cl-áusulas a seguir

crÁusuÍ,A pRr§{Er3ja: A socieáaae gira s-ob o nome empresaria} de
*â&gssoi{t §. E. SÀ}iITO§ E CIA L[DA-M§,"'com Sede e foro na Rua

Henrique Dias, !43, Centro, CEi? rro 84.261-540, em Telêmaco

Borba * Paraná.

cráusur.a'sE§uNDA: O capital sociaf é de

Mi1 Rêais), dividÍdo em 70-000 (Setenta
nominal de RS 1,00 (Um Real) , cada, já
corrente do Pais PêICI§ sócios:

RS ?0.0Ü0, 00 (Setenta
MiI), quotasi no Yalor
integralizado em moede

NOME QUO§,r§ CÂ3ItâÍ.-RS &

í(
ruüffi EDUARDO FERREIRA SANTOS

I rnnRnetA sANTos

69. 300 69.300r 00 99, 0o

700 700, 00 1, 00

I[OEÀIr 70.000 70. 000, o0 r.00.oCI

§ãs* *--

\''-*-
'\"'il;.$ri#

IRCEIRA: O ramo de at.ividade da empresa é. d? t /1n

ryJtrBffãlffi ' :' 
*x";'o"'i;' 

; ;I: " 

" ry,l
),-,,,r8, -,m,,*r#* *i=\*L 
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âI.,ESSOtit §.
c.§. p. J.

r. §A}I1§O§ & CIâ LIrDA-ME
§§§ § " 07,2L3,924/AOo1-15

õ 0r (,qr\
,Fts

o
,t
4t

(

)

Y

fere conr 
" O,

:§y_*z_l_ã
Ú.::;":Q"^;; íffir,

,./-'tfi.atlsi6 l,í {À;r^!. i"
7A

QlrAB,rA A&§ERâçãO §E COI{trRârO §§ÇmÍ"';.
*.,

inf ormática, serviços de recarga de cartuchogl: ."Pa!'ã
equipamentos de informática, comé'rcio atacadista e varej-iS^t3 "-

de artigos de escritório e de -papelaria,, comércio atacadis.tàr"*iit-'
varejista de m*térias de construção, comércio atacadista 9
varejista dç ar condl.cionado parâ uso comercial e domésti
Comércio varejista de veiculoS automotores nôvo§ e USA

eomércio atacadista de roupa§ e acessórios para
profissional e de seguranÇa do trabalho, comércio varejista
equipamentos eletroacústicos, elétricos e eletrôniCos t
como: aparelhoS de som, caixas acústicas profissionais, mesa
de som, amplificadores, microfone§, alto-falantes, aparelhos
de CD e DVD, televisores, alarmes para automóveis, locação de
automóveis, aluguel de máquinas e eqr..l-ipamentos para escritÓrio
e de áudio e video, instalação e manutenção de §i§têma§ de ar
condicionado, de ventilação e de refrigeração, reparação e

manutenção de computadole§ e de equipamentos periféricos.
lroporLação e exportação de equipamentos e suprimentos de
informática, cartuchos, artigos de escritório e papelaria, ar
condicionado, equipamentos de áudio e video, eguipamentos
eletroacústicos, e1étricos e eletrÔnicos tais ComO: Ap&r:elhos
de som', caixas acústicas profissionais, me§as de som,
amplificadores, microfonesf alto*falantes, aparelhos de CD 'e
DVD, tel-evisores, alarmes para autornÔveis.

crÁIr§ur,A QUIRÍà: A sociedade iniciou suas atividades em 26 de
Janeiro de 2005 e seu prazo é indeterrninado'

CúUStlr+ QUINTA: As quotas são indivislveis e não poderão sêr
cedidas ou transferidas sem o consentimento do outro sócio,
aos quais ficam assegurado, em igualdade de condiÇões e preÇo
direito de preferência para suâ âgUilsiÇão se postas 'à venda,
formalizandor sê realiáãda a, cessão del'as, a alteraçâo
contratual Pertinente

CIÁUSULA §EX*à: A responsabilídade de cada sÓcio é restrita ao
valor de suas quotas, mas ambos resp.ondem sol-idariamente. pela
integralização do capital social.

CfáUStff,* SÉtfUR: e admiriistraÇão da sociedade caberá ao sócio;
A.LESSOIÍ E,DÍTAFrDO rER{FrRÀ SÀ§:IOS e IIR]MICI]IE EtRRtÍRÀ ,§À,]r:XoS,

com poderes e atribuiçÕes de Administradores, âo§ guais
comp€tem, individualmente, a repre§entação ativa, pa§3iva,

-judicial e ext.rajudicial da sociedade, autorizado § u*o do
nome empreSarial, vedado, nô eatanto, em at.ividades estranhas
ao interesse social ou assu:rnir obrigaçÕes se j a em f arrOr de
qualquer dos quotistas ou de terCeiros, bem como onerar ou
alienar bens imÓveiS da ssciedade, sem autôrização do ou§ro

h,
\--,À* »""\ 'U

Socio.

I,l;.,irio ô" tli,on
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Âr,Esso§ E tr. SA§§O§ & CI;t LT§à-ME
c.N. P. ü. §oB § " 0? .213 .924/OAO1-15 -:

euâRTA ALsERãçâo nu côI{§R.âTo socrârr
4..

cúusur,e oxrÃlrÀ: Ao término de cada exercício social, HI-,31 de
dezembro, o administrador prestará contas justificadas ld'é'tàUãÉ-,,.^-
administraçÕes, procedendo à elaboraçâo do in.ventário, - '5§o oe rÀ
balanço patrimonial e 'do balanÇo de resultado econômiy'§ ''i \
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas , os tucros;$,1'.4&Ltl
perdas apurados. \t> l- jt,
bünu$,Lâ' t{osA: Nos quatro meses seguintes ao têrmino \&-L-7
exercicio social, ôs sócios deliberarão sobre as contas àiu:':::7,'-
designarão administradores quando for o casô.

cúusur"e pÉCrue: A sociedade poderá a qualquer têmpo, abrir ou
fechar filiaI ou outra dependência, mediante alteração
contratual assinado por ambos os sócios.

crÁusur,a DÉcrMA PRIUETRA: os sócios poderão, de comum acordo,
fixar uma retirada mensal, a titulo de . "pró-labare",
observadas as disposições pertinentes.

CúuSUf.a oúCnan SEGUNDÀ: Falecendo ou interditado qualquer
sócio, a sociedade continuará sua atividades com os herdeiros,
sucessores e o incapaz Não sendo posslvel gu inexÍstindo
interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de sêu
haveres sçrá apurado e J-iquidado com base nâ situação
patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em ouLros
casos em guê a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

cráUsur,a oÉCrue TERêEIRIT: os administradore-s declaram, sob a§
penas da lei, que não. estão impedidos de êxêrcêr a
administração da sociedade; por lei especialr oü virtude de
condenação criminal, oü por se encgntrarem sob ps efeitos
dela, â pena que vede, aÍnda que temporariamente, o acesso a
carqos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, oif contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, Çontra normas
da concorrência, contra as relaçÕes de consumo, fé públicar ou
a propriedade

CfÁuSUr.a DÉCIMA QUÀRTÀ: Declaranr sob as penas da Lei que se

.enguadra 
como Microemprese conforme Lei Complementar L23/20ü6.

cÍ,áusul.§, nácrun QuINTA: Fica eleito o foro de Telêmaco Borba,
Paraná, para o exercicio e o cumpriniento dos direiLos e
obriqaçÕes resultantes deste contrato

Y,, por estarem
insLrúmento em

)

se produzary os

assim justos e contratados assinam o presente
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Telêmaco Borba, 29 de l,l4io de 20L2 Ã 
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ALESSQN E-. F. §ÀNTOS e .CIA LTDA-I*íE

c.N.P.J. SOB N u 0?.2L3-s24lq001-15
QUTNTA ATiTERÀÇÀO DE CONTRATO SOCrltL

ÀIES5ON EDUÂRD9 "FSpREIRÀ sj{ÀIfo§, hrasilej.ro, scitc)i,ro/ natural-
Jr-: Telêrnaco Bori:a., Par'.1rrá., lasci.clo em .19/C2/ 1982, empresárro,
portador Ca (ial teira cie lclent idacic Crvril i If(; sob n - " '7 .21A. I66-
3/PR, CPF sob 11 ." C:lC.-1 8'1 .939 121, res-irl(]rn'r-e r: rlçrmicil-iacjo erl

Te1-êmqCO BOtb.r PA::arrta, tia P.ua []er,ritl';'': )tas, Il'" 14-J, i)a'i"rf O

Centro, CEP 81.;lb1*540, e f1tÂllcÍl,lE fEÊREfRÂ SÀI\I1!O§,

k,ra.srf e:iila, solte: ra, r.taLural- ,,le l,,:- i:rlaccl Dorba, Pa Yai,a,

- na.scicia em 2llO3/19&9/ empresaria, portadora cl"t CarLeira dí')

Identiclacte C:,v,i] ltG soL, r:. " c.r- E99.851'-5/Pff ": CP!' sc:b I': '
C71. 395. B49-90, res.iclentt? e clontici-liacla €m'j'r.:iêrnaco Bcrira
P.lraná, n;) ,Rua Fiertri(lge Dias/ Ii." 1.4.1 , P,.rjr'rr: cerrt.ro, cLP

84.26i-54C, s(rCios CC:n[)()nentes Cj.] s1'CiÉ'ddíle em1)resiti:ia
lirnjtarja que .glra sr:h i rt ÔIIe r:rnpres'rria) r)r: ÀLESSON E' F'
SÀNTOS 6, CIÀ 'iÚOa.}&, com .sqcie e f c)ro Ir.r Rua Henrique Dta§,

i;l;- a";a;;, cEp no B4'.261-540, ?rn Tetenrac. Llorba Paraná,

corn contrato soCiã l arclurvadr: nà iunt.i Comerci ái cJo Estatlo do

Êarana sob Fr.,, 41205 402?.A1 , por despacho em se.ssão de

a'

:/
.l

^-0'I-\

(.)4 /C2 /2AC5, reso .ven mll'ji f icár o í-)Qnr-rát-o 5oCicl-
a.s cl ausuias sc(iJ.LIlLcs:

CIÀUSULÀ PRIMEIRÀ:
)larechal Irii rlaric
(-)-r:;eiI:as, CliP n" 84

Je acordo cori

pal:a : liver.i t"d.:

rr c A*io rias'
Pil raná

eq.uio.:rnentos de' inf,ormática,
hos para eciuiPamr':nt-os de:

equ-r tr)ôInent-o's'iicr

(_r o

t e .L el c r:murii. ca çÕe ç

ecomr:nicaçÕes '

o'

t'-i.ca atiteraclo ': enclereçcl
Peixoto, If.' I,l lr)5, Bai
2 6'D-CtC en'i'e-Lêrn,aci: Br--'r:ba

\

cLÀusuI^A SEGUNDÀ: F':ca aj teradO, i; ramo .ir: ,:i-iv'lrjacle .para: .

4-l .'51-207 Con.ercro vare-'-1 ista espílcrlal i zarjr: de i;or'lip'lmentos 
'rr

supr;-mentos cle,'. -intortnática .

46. 51-601 Comerci orrtac;rcli.sta der

4 l. .51-2{12 ilet:arqa Ct' cartu(

;;:;;T:itt,,n,e..,,,., ..,;i56.; j r.5i-.; cre' t:riuiS,.rmerrr.os i-rl escrir.or:io,
4'r .61-C03 Come rcio var:ei:'sta de ar tigos 'de papelar ia '

46.47-801 Comercio .:tacad:sta dc artIgos cje escrlt'orlo (' cle

papr:1a r-L a .
"4. 

1".52-1AÜ §onerci,o var:e1-ista especializacicj <le

Lt:lc Íc'tt -ra "'-:om\-lI1 i r:ar';ilt-r

4'l . 42* 1l:C Ccmerür'l vát ir i:st.;i 'clc mai-rlt i;il t: Ir':t-ri
41"21-500 Irrsta,aç'ic Ér r.ânrrtenç'ào elei'rl;a'
61.1C-802 Serviços de red'-'s 'le 'úrârr sÍiorLes: de '

a D .n't'

42.21-905 Marru!enÇãr-l r-ie estaÇões ll recies <je': i-el

JI'NTÀ COMERCIÀL DO

CERTITTCO- O REGISTNC EM

20:t54I'lI$6l?.
PROTOCOL0: 15431756? DE

ÀLESioN E. l'. sÀN1'Ou {;

àsreào ro pAF^ÀNÁ - sEDE

1.,: :)er: tàd llo(.1\Is
,sl,l,:HiirÁRiÀ GERÀL
(,rrRTTTÉ,À. ?.8 / o9 /')t)

)

msL#w
28iO.i/20L5 1.1:58 §OB

?S/09/20r5. NIRE: 41205
CJ,À L"I'DÀ

C1 ,
,,

voi i.rlarJe ',JeÉ;t-ê docrmer:f.c), si.: imprcsso, t1cü sujêi't'a á {ir'L'pri""üçlio clê stlô alrrent jcidade nt:

ro,r ,-,rrpresaf acrl.Llr.gov.l,r intornaririç o seguinLL' cadi{o dÉ vq: i-f rcar;ão' PR15'}-r?75b2.
site .f\
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ÀLESSON E. r. SANgOS,e CrA LTDA-,ME
c.N.P.J. SOB N " 0?.2L3.s24/0001-15\-

QUINTA ALTERAÇAO DE CONTRÀTO §OCIÀI,

46.69-999 Comércir: atacad j st-a cje 'cutrir:.; nráquinas e

eqUIF\,lInento.5 nao especi f ; ;acloS antericf ;nen t e,' í)rl r l.e e peÇâs
4i,59*899 ççn1syr.:.ic ',.,arg_-1.i.s:.a de out,ros arl,:i<rcs cje Lisc pessoai
e Comést-i'co não espe-c.rf icacios anteriorment-e.
46 -1g-699 . Comerc:-o a,tacadist-a rle matei:i.;r.i.s . rie ric,n.st
qeraJ
41 .44-A99 Comerci.o. varelrsta cie mat-er ja:-s de r:onstruÇão en'r

qerai 46.49-401. Ccmerc:-o a'-acadisi.a cle equrlr;imentos êi.etrrcos
(fÍj uso pess;oal. .: domes:.i,:c.
4?. 53-900 Cr:melcic varel i :;l-;i especi.r.i.iz.iric
e equip4rrent,os cle áudro e vi deo;
46 . 42-102 ComeYcic at'acadi sta de roupas e

prof issi onal. e de sequranÇa d<: trabalhc,
4?.54-?01 Ccmer:cio vare-l jsta cle move-is
7?.11-000 Locaçâo de aut-omóve j.s .sem. conciutor,
?1.33-100 A.iúquel de Ináqurnas e equt.panienio.5 !,áil-r) escr.:tori-
,43.22-.:]A2 Ins*uaJ.açãc e mdnutenÇã'o de sr stemas de.
condicrcrra"d,o, de ventrlaçáo e cie refri.Je.racàc t

95 11-800 Repar:acãc e manutençãc ,de compuiaciores e de
eqllrpamen*.os pe.r r f ei icos .

80.20-001 Atividades de mr:nitoràmento cie :;isre'mas dr- sequranÇa
e -el ronlc().

CIÀUSULA TERCEf RÀ: llet-i.r a-se da socrêciaile i: soc l .l trRÀNCffiE
.EERREIRÂ SÀNfoS, ,r ctru.r-i. pcssui'na'sociedade 700 (Sececentes
quoLas, to!.almenLe inteqi:aiizadas no rralor rje tt$ -1 C0,00
(Se*,ecentos Reajsl, <:eclenri'r c tlansfelrntlo a :.'')i:. jclade das
Suas <luoLas ao ' sc,Ci c- reIIiâne.scent e À-EESSON EDUA?tDCI FERRSÍR.À

SÀÀITOS acrlna ,:1ua *-i I lL:(:dc , ll;lndr-1 ;. . er: ,-r, ,rer .r-l- e rdsa e

r rrevogárre1. qUr t-aÇãc, rjas cotas gLa cecjrdas. DeCI.:randc natla
rnais li":ver a f ecebe l: o.ti LeCIatriàl: <Jes.';.a socieciade a c1u., *qrter

ruÇeo enl
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CI,AUSUI.A QUÀRTÀ:
(sl eaenr,a Mil Reai
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c,api. ia I. socia I
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caoa, Irca a.ssim
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1 Éocro QUOTAS CÀPTTÀL (R§)

AI,ES§ON EDUARDO FERREIR,â, SANTOS 70.0ü0 ?0.000,c0

CLÀUSUIÀ QUINTÀ: D: slio*ve-se
I -. ::- * :.. -... , - r:ailc de si,cic,s,d r-.r (..r: Ir../lô -

^i ^!-!^d. l)Lr(.1(j(.ldtl§

nãc:'a*rsop.st-.i
qLlandc ccol'rer

tü idr:s no pra zo
a

,le

JrníTA. CoMEI{C I ÀI,

CERTITlCO O RECt::Ti(O
20L54311562.
PRO'IOCOI,O; L543 11 562
ÀLESSON E. F. SANTOS

D,-1 EÍ"TÀDO DO PÀRÀNÀ . SEDE

íM ?8/09/2015 i.1:58 SOB N

LU l8/09/:Urj. NlRri: 41
& CIA LI'DA

') l,ibertacl Bogus
sr:rnul'Ánre cenlr,

clÍltÍ'1'Í:iA, 2"8 / 09 / ZC

üôllu]r:..) /âqêovai iciade dêste docrserl!--o
aM. Pspresaf acr ) . pr

se j.npresso, licn srrjel,t;u i:
qov.br infúxlêndo o r;eguj.nlc: ecrlr r:,r de

/71íe actett ici dade no
f icaçãc, FiqL:r437?562
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AI,ES§ON
C.N.P.J

160 'dias, conf orme art . 1033.,
7C/01/20A2 do Codigo Civrl.

u

E . EN. SÀNTOS & CIÀ LTDÀ-ME
. soB N " 0?:.2I3'.9A4/AA01-15, '|

QUINTA ÂÍTTERAÇAO DE CONTBÀTO SOCIAL ,

tnclso' A4 da l,e j 10.406 de
'l

\

CÍ"ÀUSULÀ §EXTÀ: A,' admrni st ração da Sor: ierlade' r;abÉj: á ao sópi o,
ÀLESSON EDUARDO EERREf RÀ SÀl{tOS, cabertcio- Lhe t odos r:s poder e.s

necessários par:a inrlrvidualmente adrniôi*str.ar os neqócios com a

cláusu.l-a "àd ne-got'Ía" obser'lrado o disposto nestà inst runentQ, '

podendo ainda represenLar ? pret-icar 1-odo e qqaJ.quer ato de

ParÉsr4fP priqsiqoj § adr,.i:risrtrardor cler:.l"a,r"a nest-a ocasiãc qug

ffieezeICera-admjn.ist.r.ação'd;isociedadenoS
termos da, ieEislação apl-l-cávelr , úao,'ÉjsI.ando incurso el(t 'pena'

que uede , . a.inda que. Lempqra'r iamen t-e à' '(:ârgos púiri. i cos , ou por
criir:e f al imenta t , de pr eváric'aqão, : peita Õu' suborno.
COnCtISSão, peculato, Cu í;Ont-rai ,a eColiQrnIê p- pU-Iar; (:on.tra. o.

sÍstema f inancei rc :rac:i'onal; (:ontr.l lls l'Iormês de def esa da,^\
ConCcrI enÇIil , éotrt. ra ás : ela(:ÕeS' ile COItSilrno , a' 'í.e çrUbl ica OU 'A
propr i edade

/,t

cráusur.a sÉrtue:
dérnars cláusulas
coli direm com
rnst-:ttmeri Li:.

E, "-por est,arem assim lustos'e çQntlra'LadoS a'ss'1 ndrn

rnstrur,nent-o em via úníca, â f.im de que,se preduzarn
ef e:tos ]ega j s e 1r-rr:idicos. ,

,Pefmane.Cem i nalteradas e êm, plBno 'tri,gor a§
di: contrato soci aI ' pr.i.mrti-úo que nãc

as ciisposiçÕes expressas no I presente

.\
I

ô oresenLe
os l'.devidos

Ju-iito de 2015o 'JlelÉnra cg

l

t*

m!m
\:.rl * '..') iti -1,

iti : :, .!it À f. i
tl

Bol'ba, ') ! c{p

Sôcios':

ffin*rrJÀ.',*r.à,
.1n***

FIRAI{C;INE F'ERRElRA

,y'u,,'i ^l §,
ho'.I'.rr"f--

' .;;-*',

ryess){,

..t:';::,,""

a

SANTOS
I

)
I

JUNTA coMERc\ÀL Do ust'ÀLlo oo paR.nNÁ - gsDg

a\E8IIFICO O RESISTRO Eyi 28/09/2015 1l:58 SOE N'
201543't 1562
PRoTO!^qLo: 15417?562' DE 2g / 09 / 2§L*
ALESSON E. F. SÀNTCS {i CIÀ LTDA . -

NIRÊ: -11205407201.

Ljbertad 8ogu6,SECRETÁRIÀ GEhÀL
iunrrisA, ztl09/.20.

.,

Aval.idade ,lêstê documênLo, se impresso, .rica su5lelEa à comprowaç
' w.empresãfaci1"pr.gov.br infomando à seguinte ü,ãdigo de

6ootà
Jr,"qgá?;

içãÍé eua autêIlticidâdé l]
verif icação : PRI5.43??562
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Fl€C 'lo: 39IO5T\ Rêcoíhêçq
Fo' ÀJTE:{T Í:À .ár '

aERRE I A-À '§AilÍO§
:rÀ1 F9SÔN EDUÀRDO FERREIR-À SÀNIÔS

Íilàn.co Eorbà 28 J. !.l.hbro dG.2015
Êni tatt«:runhc or vbrdldr
liARrrlÊ ROilnlC;UÊS PôirrES MÂÊt,j

Êmorumrnloi Rí ía-56iÊ7 ?O) . Ç.ro

5i:i.n 0j§iIÀl N! Rxk5(.9bdr
io",D1te Ílsse selo er htiÇ

!.0 69 .) totrr Ra.l 2s

l, aont.ole
cen côs_5r

15pfl.5 . Q08Í.)

a

.\

wât/n%*r
,'{'l'j, ; f':,!1.i]: .L

i r l: |,.,1tÀtri.,r.

va)idêde deste {ocunierrLor se rorpresso, fica
I@.emp!esafacil.pr. gov.br intorinando c

,4
JUN'TA COMÉJRCIAL DO

CERTIFICO, O REGISTRO EM
20]54371 562
PRôTOCOI,O: 1541??56? DE
ÀLESSON E. F, SÀN,TOS &

ESTÀbO DO PÀRÀNÁ

'28/09/20],5 7tr58

28l09/.2015. NiRE

SEDÉ

609 N" :l

' 41205{02?01,

I Libêrtad liogüs. SECRETÁRIÀ, GERÀ.L
CURÍTÍBÀ, :B/C,d/20)\

À sujéi"ta à coiapro,v&Çáo ilê tenticldacie no
serJuiribb' código de rêr;

sire 
A,o':,IrR154377562
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âÍ"§§§oN §. F. §§t{Í§§ & c§e, r,x.§}-t{E
c. §. p. J. §oB lÍ o 0?.913 . 92i11000:.-15

§EX§Â ãÍ.$§Râ§§§ D§ t§t{§Râro §oürA&

âÍr8§§onr §,l)(trARDo rgRRErRÀ gllrf,ft?s,'brasileirr:, sü]Le j.ro, naturô1 d§
Telêmaco Borba, Parar:á. nascj.ds em Lg/üZi l.r8;, rjr!§)resê!:"Ç,
pcrLador dâ carteira de tdentidade civil RG sôb n.o r.3i0.966-
3lpR, CPF sob n. o 030.383.9391?4, residente e domicil iaCd sm
?elêmaco Borba - Paranár ilâ Ru* Henrique.Dia*, n.o 143, Bairro
centro, t§p 84 " ?61*54ü, unicc sócio da sôrredade enpresaria
linilada gue gira sob o nome ênpresarial de ÀLE§SON t. f. §à!*fOS
§ CI& I'§DI-ME, com sede e f oro na Avenida Marechal Floriant:
PeÍxoto, no 1i.95, BaÍrro Alro dás Oliveiras, CtF no §4266-010, em
Telêmaco Bori:a * Par*ná, com con:râlo spcía! arquivadn n:i Junia
Ccnercia-! do estado d* Paraná sob n.' 4120540220i, por ciespachu
em sessão de §4/C2l3§03, res*lve xr*dificar ô contrato social de
ac*rd* com â§ ;.1-áuSulas seguintes:

CfÁUStf.À PRIIEX&e: Sica aiterado o rano de atividade pôral
4?.51-20i Cr:mércio vare ji.sta esp*cialieado de equiparrenios e
suprimentos de :nformát.ica.
16.31-601 C*mêrcio *tacadista. de equipamentos Ce rnf*rmátice,
17.51-202 Recarga de carluchos para equiparnentos de infçrmálica,
4?"89-00? Comérc:o varejístq d* equiparrentcs pêra escri"torro,
{?.61"*003 Comércro varejlsta àe ârtigos d* papetaria
46. i1 7-801 Comrircio átôcâdista de areiços dâ escritóriô e de
papeiaria.
1?.52-100 Comércio varejisla e*pecialiaado de equipamentos ete

t*le{oniâ e comunicação.
4?.42*30ü Comêrcio vareiista cle materiâ:" eIétr!c<:
43.21-5S0 instalaçào e mànutençâo eiétrjca.
61. iü-slz Serviçcs de redes de Lrânspürie$ de felecomunicaçÕes
SRTT.
12.21*'$C5 Manr-rtençáo de estáiÕes e redes de cclecomunicaçÕes.
4 6. 69-§99 Comêrci'o àt*üsdista de outras máquinas {, equipamer:Lo*;
parte ,e peÇas
i1? 

" 5$-899 Comércio vare j ist,a de ouiros ârtiços de uso pessoal e

domescico.
46.?9*699 Com*rcio atacadisra de materiais cie cons[ruçôo ern qeral
4?.44-C99 Ccmercio varelisLa de maleriais de construÇâo em Eerel
46.49-,101 Ccmérc:.o atacadisLâ de *quipamentos e]êcricos de u§ú
pessoal e domésLicç.
1?.53*900 eonércio varej ista especÍa1Ízado cie elet ro<lontê$[icos e
equipamentos Co áuclio e vicieo;

JrrxÍ?À cotaERcrf,t Do EBtÀDo Dê pÀllllÍ - §&§

eEL"IrICo o n3ôI§Íno Sa 1{r/03r/3016 09:?Ê 8oB N" 201600f{69{.
§RotôCoÍ,or 160§rd69{ D§ 10/03/2016. cô!I6o DE v&mF!§ÀçIo!
P§16083{694. §IR§r {120§{03201.
ÀrrBaso§ E. Í'. da§to8 & cr'x Lgm - xa

Libàrtrd Bogu
SECTEIINI.I êETÀI,

c§§IrltÀ, 1'r/a3 l?§16
w*, rú§rdrÍreil "pr. goY,br

(

/

dr:tr

,ç

(

t"

A
docurnt"o, rr {upraüe. fl€t a{r!Ííô à c(ryr}trIçlo d. rs-l R1Ldrà.

IDforÍstrdo rcur r?rltraaglvôa c6d1§{rr da vrril
r.rD*tilvd pêlttl
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el"ÉtxÔni.§0"
46.39-?01- Comércio atacadista
geral.
'4i .23-?00 Cornércio vare j ista rle
{7.?2-50§ Co:nércio var*jicta
perfçna.ri.a e hiqienà pessoal.
{? , 63-6Sl (ermárcio vare j ista

dçmlsqanltários
{5.30-?05 C*m*rçi*
45.30-703 Comérslo
velcu I os .

cráusrrr.l §tGfrn{§i*,;
denais c}"áusulas.
colÍdirem com
instrumento.

t, por est.arenr assim justos
instrumento em via única, a
efeitçe legais e juridieor.

§ócír:s:

À val{ahdà dàít! dEÉrerntô,

À$.ÍÍ^ coÊ^[ncl,AL i
Ô(,F^t^Fi i

405'

*"rrrQ?e '..'() 

-r

ALESSOII E . F. SÀNIIrOS & CIÀ LtDâ-tttE
c.!§.p.J. §OB r e 0?.213.}241AAO1-15

§§x$L â&,§§§*§[ê,:.§§ §*ilfrBâTA §OCrâr
§6.42-702 camércio atacadigtp de rÕupâ§ e acessório§ parâ u§üprofiesi"onal e de segurança do rrabariio"
tl?.54-?01 Cot*ércio varejista de môveis
?7. 11-000 Locaçâo de automóveis sem condutor,
?7"3§*100 âluguel de máquinas e equipô$§nt§{} parê escrirório,{3,2?-302 Inst,a) ação e manutençâo de sistemas ds arcondicionado, de ventilaÇão e de refriseraÇãor
95. L1-âCI0 Repagação e mânut,enÇão de compu,§adorex
equipamentos periféricos
80.20*001 Àtividades de monlLoramento <ie sistersas de §egurÊnÇa

de pgodntos alimentlclos

bebidas.
de cosméticos, produtos

de brinqu*dos ê arligos
recreat.ivos.
4?.63-602 Comércio varejÍsta de anigos esportivos.
ê?.55*§*§ earrrêrcia orr*lista de ;;ú;;; ;;';u*, &§sã e banho.
{7.89-005 comércio varejl*ta de pradutos saneanuê§

à varejo de pneumáticos e cânaras de ar.
à varejc de peça; ê aceseórios noyos pôrü

Perrnanecam inaller*des ê êm pleno vigor â§
do ci:ntraLs soci"al. primitlvo quê n§o

as' di*postçôes exprÊssas no prs§*ate

c&.iÍl§tl,â r§§§§rRâl §ica ri'l"tto.o Foro da comarca de TelerfiaÇ(}
Borba, Faraná, parq cumprtmento do§ dlrelt*s e obrlgagôes
resultantes deste contrato, renunciando-ae, eJrpresüêmenLe, d
qualquer outr*, por mais priv;ilegiado qu* §eJa,

e eontratados xx*in.am Ê pr.e*ente
finr de que ee produzarn os devid**

cE§TItrICO O nBOIATXô U, ta/Oa1207.6 O§r2e sos lio lOa§§Erí§§a"
?ncÍmcol.o.r 160S346§4 d lo/03/2ô76- cdloro nr vterrretçto.
§n16ot3rd§{. NI§tr {120§40ir01,
Àl,E68on E. F. B*!lf§§ & etrjL tl"§À -

Libirtrd loglrr
srcngúnre crn*

cg§xtr§Àr,1^{/ 0}l} 01{i' Yw.cDDrcrrÉrcl}.pt,gõv.br

Telêmaco Bcrba, ?ã de-§sverê 201 6

corEnc:.tú Do §§tàDo !{ pÀx.}§I - t§§ü

úê llprlráo, írca cuJcítl. 1 "ql11*çe-" -^. ,r{ffi"ldrdo nc r..lfrctlvor trortrlr.
tafomando laur rorpactivoa cõdigor âc vónií1crç5" 
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B!C. lo,
püf tutl!*r{â
ülrr.rw
?rÍf+q*çS3619
§n*ir*icd§iar
afi* trãr&**i'à*i
§rúítlllrln*ai Xl,

§1t,0 §I6!Íàt ll3
{onÍültâ 

'"ra 3r1o llttp //íumrrçn,

À Yalial.da êaãtr deulrnto, rr

I lttüt.qan!
. o../

JrrlerÀ ccrE&qrÀÍ, §o t§trtro Do Früú - sra3

(

;,

Y

c§§,tr?Ico I REs:§IsO rhr 1*10111016 0rrlr rs! r. lgr,Í0!t,rfr'.rt.§§Hl§§§,,â; 15§83469t DE tü/Oa/zoa6. côDroo Dr ylrrtlrÇàçrtó,
D§16o13{6sií. rÍrtr! {t?0§toizoi.
Àrifgéq§ §. §. §a§t!ôg r cll L!D* - tr

Lib.ltrà Bm.
8ECEETíDTT 4r^I.

Í:EaÍrr§I, §/a3110L6
rYI, .ri|r rürllr{rtl. .!r!. §oV. br

l!§r..tÕ. ai.cr ruj.ltô I ecSrmç8o ih
Iafomando rcur lGrlsêtLyor ct dr-ga6 d! .

4
§oá lriptdtlfo. Irert.ir.
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0&062016 Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cada§ral - lmpressáo

ff.à,
"$mwtrr*g* !*;,"qt

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral
Fubiâ -

Gontribuinte,

Confira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualizaçáo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

coÍríPRovANTE DE INSC-R!çÃO E DE
slruAçÃo CADASTRAL

ruúueno or tNscRtçÃo
07.2í 3.924/0001 -t 5
MATRIZ

LOGRADOURO

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

DATADEABERTURA

0410212005

NOME EMPRESARIA

ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA . ME

TITULo Do ESTABELEoIMENTo (NoME DE FAr'lrAslA)

MACRO SYSTEMS

cóDrco E DEScRtÇÃo DAATMDADe ecoruÔutcn pRtílctpru-

;;.iL--õi f C;rÉrc6 varejista especialSzado de equipamentos e suprimentos de infonútica

cóDtco E DEScRIçÃo DAS ATlvlDADes eôor'rÔutcns sEcuNDÁRlAs

46.5í.6-0í - Cõrngrcio atacadista de equipanrntos de informática
47.51-2-02- Recarga de caÉuchos para equipamentos de infornÉtica
47.89-0-07 - Gonreicio varejista de equipamentos para escritório
47.61-0-03 - ConÉrcio vareiista de artigos de papelaria
46.42-8-0í - ConÉrcio atacâdista de aÉigos de escritório e de papelaria

41.52-1-OO. ConÉrcio varejista especiali-zado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.42-3-OO - ConÉrcio varejista de nuterial elétrico
43.2í-5-00 - lnstalação e nranutenção elétrica
ei.iO-g-OZ - Serviços de redes de iransportes de tetecomunicaçôes 'SRTT
42.21-g-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
46.69.9-99 - GonÉrcio aiacadista'de outras máquinas e equipanrentos não especificados anteriornente; partes e

peças
47.5g-g-gg - comércio varejista de outros aÉigos de uso pessoal e donÉstico não especificados anteriorÍnente

46.79-6-99 - ConÉrcio atacâdista de materiais de construção em geral

47.44-0-99 - Gomércio varejista de nuteriais de construção em geral

46.49-4-0í . ConÉrcio atacâdista de equipamentos elétricos de uso pessoal e donÉstico ..
47.53-9-00 - ConÉrcio ,àÉ;i"t" especiàliiado de eletrodonÉsticos e equipamentos de áudio e vídeo'

46.42-7-OZ- ConÉrcio atacâdista àe roupas e acessórios para uso proiissional e de segurança do trabalho

47.54-7-O'l - ConÉrcio vareiista de móveis
77.ít-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.33-í-00 - Alugúel de máquinas e equipamentos para e§critórios

coDtGo E oESCRIÇÀO OANATUREZAIUniOtcn

206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CEP

84.266-010

elroeReço errnÔrutco
MAC RO-SYSTEMS@HOTMAIL.COM

ENTE FEoERATlvo.nrseoNsÁtcl 1ern1

struAÇÃo cADA.srRA 
I

ATIVA

Molvo oE struAçÃo CADA.STRAL

srunçÂo Éseecru

&AIRRO/DISTRITO

ALTO DAS OLIVEIRAS

ruúueRo coMPLEMENTo

1í 95

uUtttCiaO
TELEMACO BORBA

TETEFONE

(42l. 3272-1056

/\,-,

Érl

http:iiwww.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressadlmprimePagina.asp
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Comprora,ne Oe kpcriçáo e de Siüracão Câd*fd - |mfeosáq

.-t ,

Aprovadô pela lnstruçfo Normativa RFB 1o 1.479, de 30 de maio de '2014.

Emitido no dia 08r05r20í6.às í0:45:39 (data e hora de. BrasÍlia).
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Comprovante de lnscriçáo e de Situação Cadastral - lmpressâo

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

GoMPROVANTE DE TNSCR!çÃO E DE
srTUAçÃO CADASTRAL

NúMERo DE tNScRrÇÂo
07.213.924t0001-15
MATR!Z

LOGRADOURO

AV MARECHAL FLORIANO PEIXOTO

ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA . ME

CÓDIGo E DEScRIÇÃo DAs ATIVIDADES EcoNÔMICAS SÉcUNDÁRhs
43.22-3-02 - Instalagão e manutenção de sisteÍnas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeraçáo
95.11-8-00 - Reparação e rnanutenção de computadores e de equiparnentos periféricos
80.20-0-0í - Atividades de monÍtorarnento de sistemas de segurança eletrônico
46.39-7-0í - ConÉrcio atacadista de produtos alirnentícios em geral
47.23-7-00 - GorÉrcio varejista de bebidas
47.72-5-00 - GonÉrcio varcjista de cosnÉticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.63-6-0í - Gonrércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - CorÉrcio varejista de artigos esportivos
47.55-5-03 - Cornercio varejista de artigos de caÍu, tresa e banho
47.89-0-05 - CorÉrcio va(eiista de produtos saneantes domissanitários
45.30-7-05 - Comércio'a varcio de pneunÉticos e cârnaras-de-ar
45.30-7-03 - ConÉrcio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotorcs

cóorco e oescRrçÃo oe Harunà luRiorcn
206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

COMPLEMENTO

DATA DE ABERTURA

0410212005

DATA DA SITUAÇÃo CADASTRAL

04102t2005

DATA DA SITUAçÃo ESPECI/qL

NÚMERo
tí95

CEP

84.266-01 0
BAIRRO/DISTRITO

ALTO DAS OLIVEIRAS
MUNrcíHo
TELEi,IACO BORBA

TELEFONE
(421 3272-1056

UF

PR

ENDEREÇo ELErRôNtco
MAC RO.SYSTEMS@HOTMATL.COM

ENTE FEDERATTVo REspoNSÁvEL (EFR)

SITUAÇAO CADA.STRAL

ATlVA

Morvo DE srruAÇÃo ceo4qrnru

srruAÇÂo ESPECtAL

fARrovaOo.pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 08/06/20í6 às 16:45:39 (data e hora de Brasília).

Receita Federal do Brasil - 08/06/2016
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MUNICÍPIO DE TELÊMACO BORBA
ESTADO DO PARANÁ
DVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARA

cERTTDÃo necATrvA oe oÉetros
No 5475/2016

Dados do Contribuinte

Nome/Razão:

ALESSON E.F.SANTOS & CIA LTDA.ME

Certidão Válida Até:

os/10/2016

CNPJ/CPF:

07.213.92410001-15

Endereço:

ASNIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 143

pÍemento: CEP:

84.266-010

Bairro:

ALTO DAS OLIVEIRAS

Cidade:

Telêmaco Borba

Estado:

Paraná

Observaçáo:

o

Certifico, para os devidos fins, que NÃO CONSTAM DÉBEOS referentes a Tributos Municipais, Mobiliários e lmobiliários,
inscritos ou não.em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente dala. .

Reserva-se o direito da fazenda Municipal cobrar e inserir quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo
posteriormente apuradas, mesmo as referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDAO.

Observação: Esta certidão é válida somente para o contribuite acima citado.

Telêmaco Borba, 7 de Julho de 2016.

I ü

ii

fi
A

Praça Horácio Klabin, 37 - Centro - CEP -170 Telebne: (42) 3271-1000
Emitido Via Portal w GT 21 1 202 -2853-OLXXG-205584036 07lO7120'16 - 09:43:40
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Go\,ÉRilo Dô É§ÍÂDo
a.cútu o E!0ó

Certidão Negativa
de Débitos Tributáricis e de Dívida Ativa Estadual

No 0í45910i27-30

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.213.924/00Q1.15
NÔME: ALESSON E. F. SANTOS & GIA LTDA

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

registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,

nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de

natUr.eza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessÓrias.

Válida até,á[0812016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser cônfirmada via lnternet
www.fazenda. pr. gov.br

rlU

Página 1 da 1

EnÍtido via lntemet Ptlbltca Qln4/'2016 Og:48:18)

à-" 
dqí:

/_k ,fr
ál



o

o



18t02nu6

MNISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€era! da'Fazenda Nacional

cERflDÃo NEGATIvA DE DÉBtros REr-ATrvos Aos rRrBUTos FEDERAIS E À oÍuoe
ATIVA DA UNÉO

Nome: ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA 'ME
CN PJ: 07.2í3.9AjO00í -í 5

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade

do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo' para

todos os órgáos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passlvo 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 n98.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidáo está condicionada à verificaçáo de sua aúenticidade na lntemet, nos

endereços <http://www.receita.faZenda.gov.ba ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.be.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ns 1.751 , de 02t10t2014.

Emitida às 08:52:07 do dia 1810212016 <hora e data de Brasília>.
Válida até í6/08/2016.
Código de controlq da certidáo: 0888.526í.AFGD.C6C0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

u v
\,)

Q
http://www.receita.Êzerda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConiuntasegMa/Resdtr Ma.asp?Origem= 1 &TiPe 1&N l=0721

A
39240001 1 s&Sen. .
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?2tü7t2l,16 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlmpimirPapel.asp?/ARPessoaMatriz=12978851&VARPessoa=12978851&VARUÊPR&...
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§Ar xA EcüNôrl lcJd FEEIEFIÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãor 072l3s24/oooL-ts
Razão Social: ALESSoN E F sANTos E cIA LTDA ME

Nome Fantasia :MAcRo SYSTEMS

Endereço, 
âXJ^RANA 

376 / CENTRO / TELEMACo BoRBA / PR I 84267-

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 GarantÍa 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.

Vatidadez O8/O7l2OL6 a ffi/08120t6

Certificação Número: 2016070801325009058754

Informação obtida em 221O7/20L6, às 15:37:00.

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

Y

ru
)

fl
https/www.sifgp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/CrflFgeCFSlmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=12978851&VARPessoa=12978851&VARUÊPR&VARlns...
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Página 1

PODER JUDICJÁRIO
JUST]ÇA DO TRABALHo

EERTID.ÉO NEGÀTIVA DE PÉETTOS TRABÀI.IHISTAS

Nome: ALESSON.E, É. SANTOS & CIA LTDA - ME

(tqatRrz E FILIAIS) CNP,J:

Certidão n" : 63109858/201,6
Expedição: 29/06/2a16, às
Validadez 25/t2/20L6 - l-80
de sua expedição.

07 .2t3.924/ o00l--15

1-7 z5l z 40
(cento e oitenta) dias, contados da data

o

Certif ica- se que ALEssoN E. F. sANTos & !rA LTD.a - ME

(ltilTRrz E Frr.rArs) , inscrito (a) no CNPJ sob o n"
07.213.924/OOO1-15, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de DevedoreS
Trabalhi s tas
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no l-2.440, de 7 de julho de 2.0L1", e
na Resolução Administrativa no L47O/20L1. do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 20LL.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dc»s

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação' de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na,

Internet (http z / /www. tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

,tr
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadintplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença cohdenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernentepqs
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custa{, à
emolumentos oü a recolhimentos determinados em leii ou deco$fdntes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Púb1\c"o do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

TNFORMAçÃO rUpOnrAr{TE

/l
cndt.@LsU . j uDúvidas e sugest-õê§:
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ngrúnr,rcA rr,DsRarrvA Do BnAsrL
EsrAIIo oo ra.n*xÁ

C O MA R C A D CI TEL§,IUÀCO§ORBÀ
ORCIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXO§

RUA LEOFOLDO VOI§T, NP ZS. CENTNO
IEL§MACO BOREA/FR _ 8426í-160

TITULAR
T,IARCIA RE§INA DE OL§EIRA LOYOLA

JUNAMENTAOO§
KATIACRISTINA PINTO

NEIDE DE !v!CReUES MONTEIRO

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
1:_qi${huigâo de feitos ajuizados referente açôes de FALÊNen »E Enl1pnÊsÀ.RloS' SOCIEOADE EMPRESARIAI§, MICROáaPRESAs E EIvtpRESAS DE pE-I ouer'ro PoRTE, REcupERAÇÃo .ruórCrÁi ã'coxcoRDATA sob minha guarda
neste cartôrio, verffiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento c;;tiâ:----

ALE§§ON EDUARDO FERREIRA §ANTO§ & CIA LTDADool rta....... c§p., a1.2L3,gaazooor_i5
§'dâ" ... Rua §sl'íRrQuE DrÀs, 143, c§lltRo, rel,Ê!,ÍAco BoRBÀlpR, csp g{261540

no perÍodo compreêndido entre a presente data e os'últimos Z0 anoe que a antece-
dem.

$rütruwl![Iltll|lfil !Í![m I il I fimIfi lilllil$tilil$,u tll ]lllfr I ffi Itü
TELEMACO BORBÁ/PR, 28 de Junho de 2Of O 

"-- "-

t tgpo tft4. 75 - CEP E{281'160

t*rü'Borü - P* - ftt 64 füfars;

Custas
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ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.2t3.92410001-15 lNS. ESTADUAL:90330967-95

FON E/FAX: 042 327 2-1056

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENGIAL No. 45/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social. .

DECLARAçÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, 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. 9.854, dé27 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).

Telêmaco Borba, 25 de julho de 2016.

&
Macro
Svstems

' lnfoÍmática

o

-/./A/
ALESSON ED Y

939-24
SÓCIO.GERENTE

ALESSON E. F.'SANTOS & CIA. LTDA.

Í C''.'"1: A7.2L3.924l0001-i5

IJ

\

)/i
66-010 Telêmaco Borba - Paraná,Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1195 -Alto das Olive[a;
MAcRo sYsrEMs wronuÁlce
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Macro
Svstems

' lnformática

ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA ME
CNPJ: 07.213.92410001-15 lNS. ESTADUAL: 90330967-95

FON E/FAX: 0 42 327 2-L056

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENGTAL No. 45t2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

Declaração

lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação, ldoneidade 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 qbrigatoriedade 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 lodas as informações, condiçôes locais e grau de dificuldade da entiega.

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

Telêmaco Borba, 25 de julho de 2016.

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1195 - Alto da s CEP: 84.266-010 Telêmaco Borba - Paraná,

I

f
4

- sócro-óenenre

N E. F. SANTOS & CIA" LTDA.
CNPJ : 07 .2L3.924/0001-15

MAcRo sYsrEMs w roauÁncn
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' Informálica

ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA ME
cNPJ:07.213.9241000t-15 lNS. ESTADUAL:90330967-95

FON E/FAX: 042 327 2-t056

EMAIL:

Municípib de Cândido de Abreu- Paraná |

Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENCIAL No. 4512016.

Objetó: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de equipamentos e

suirimentoã Oe informática, em atendimento as Secretarias Municipais de Administração e
Promoção Social.

DEcLARAÇÃO DE tNExtSTÊNclA 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 cargo de direção, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissão licitante, de

piegoeiro habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

Telêmaco Borba, 25 de julho de 2016.

ALESSON RREIRA
.939-24

,,[\ 

/'\
RG. 7 - SÓCIO-G

tr.

r *rrss3,1;l,r; ;$l; of fJI"'o'

,L
P: 84.266-010 Telêmaco Borba - Paraná,

.-t I.hI / 1: !t/il;

L''
i,

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1195 - Alto das Oli
M Ac Ro sYsrE M s w r o n ut Án ce
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coMERcrAL MS uiclrn LTDA - ME
SETTMA ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fls. 01/07
cNPJ 1 2"501.677/0001 -92
NtRE 41206864250

clfAgn StlVÉRlO StfUÃO, brasileiro, natural 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 portador do CPF: 045.177.619-40 e da
cédula de ldentidade RG-PR 8.413,298-5; expedida pela Secretaria de
Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/0611998;
residente e domiciliado na Avenida Sâo Joâo, 371, Apartamento, centro em
São João do lvaí - PR, CEP. 86.930-000, e "DANIELA DOS REt§ ÇABBETA
MARCEI-INO, brasileira, natural de §ão João do lvai, Estado do Paraná,
casada, com regime de casarnento separaçâo de bens, nascida em CI9 de
março de 1981, empresária portadora do CPF: 006.05ô.499-79 e da cédula de
ldentidade RG-PR 6.678.301-4; expedida pela Secretaria de Segurança
Publica do Estado do Paraná ern Curitiba PR, em 30/05/2000; residente e

domiciliada na Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em São Joâo
do lvaí * PR, CEP. 86.930*000; únicos socios componentes da sociedade
empresarial que gira sob o nome empresarial de "COMERCIAL MS LlCl.TA

, )-,\I
\-)

/

LTDA - ME", com sede e forO na Avenida Curitiba, 4238, térreo, centro, em
§ão loao Oo lvai - PR, CEP 86.930-000, consoante ao contrato social
devidamente arquivado na MM, Junta Comercial do Estado do Paraná sob nCI

41206864250, por despacho em sessão do dia 08 de Setembro de 2010 e
posteriormente sua última alteraçáo contratual devidamente arquivada na MM.

Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 20132236796, por despacho em

sessão do dia 3}l}An}fi. : ,

CIÁUSUf-À PRIMEIRA: ln§iessam na sociedade neste ato Srs. MARIA
PAULA CARRETAS. MARCÊ;üINO, brasileÍra, natural de São João do lvai,

Estadó do Paraná, solteira, na§Cida em 14 de maio de 1997, emancipada
conforme escritura publica de.emancipação do livro n' 109-E folhas 190

expedido em 04/1ZZAM, empresária por'iadora do CPF: 081.750,159-26 e da

cedula de ldentidade RG-PR 13.628.65a-9; expedida pela Secretaria de

Segurança Publica'do Egtado do Paraná em Curitiba PR, em 24lA8l21fi',
residente e domiciliada nA Rua Bonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro,

em São João do lvai* P§, CEP. 86"930-000;
cLAUSULA SEGUNDÁ: A sócia oANIELA Do§ REI§ . qABRETAS

MARCELINO, que possuia inteiramente integralizada na sociedade 5.000
(cnco m'D, cotas no valor de RS 1,00 (um real), cada uma, perfazendo o total

de 5.000,00 (cinco mil reais), retira-se da sociedade e da administraçáo

cedendo e transferindo suas cotas de capital pelo valor original a socia

ingressante: MARIA PAULA CARRETA§ MARCELINO, a quantia de 4.000,00
(q-uatromit)ffin$a.ooo,o0(quatromilreais)eaosócio
àLeeen dfUVÉnfO SlníÃp,,.a quantia de 1.000 (mil) cotas no valor de R$ /

meÀtoeÍeitonesteatoemmoedacorrentedeste!
pais. .. .'CI-ÁUSUUA 

TERCEIRAi.A'dôcia retirante DANIELA DPS REIS CARRETA§
MARCELINO da aos sócios: CteFrR StlVfRlO StrUÃO e MARIA PAULA ---.t ^ raca nrri*anôn rlac nninc rlo nanital Ofa ," ,rl e raaá quitação das cotas de capital ora /'/'y''

hecerem a situação econÔmica e ç
" ;1,

CARRETAS MARCELINO, plena gera



COMERCIAL MS LICITA LTDA - MÉ

SETIMA ALTERAÇÃo 0oHTRATUAL Fls. 02/07 
I

cNPJ 1 2.501 .67710001 -92

NtRE 41206864250
financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direitos e obrigaçÔes

decorrentes do presente instrumento.
ãlXüõúiÃ-àüÀnia: o capitat social que era de f$ 10.000'00 (dez mil

@00(dezmil)cotasnovalordeR$1,00(umreal)cada
uma, já totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do paÍs, e

neste ato aumentando para' R$ 40.Ó00,00 (quarenta mil reais), dividindo em

40.000 (quarenta mil) cotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, o

aumento 
'de R§ SO.OOO,O0 (trinta mil reais) é totalrnente subscrito e

integralizado neste ato pelgs S.Ócigs em moeda corrente deste pais da seguinte

forrãa: 1) o sôcio CLEbER:§ilVentO §lMÂÔ, subscreve e integraliza neste

ato em moeda corrente ào pàis RS 1S.000,00 (dezoito mil reais) totalizando o

capital de 24.000,00 (vinte quatro mil reais); 2) a sÓcia MARIA PAULA

CÁnnEflS MARCELiNO" subscreve e integraliza neste ato em moeda

corrente do país nS 1Z,OOO,$[.'{doze mil reaiã) totalizando o capital de R$

16,000,00 (dezesseis mil reàis).

ciÃÚditl[ôúiúTÀ: ô capitài social no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil

@00Q(iyqrentaMi[quotasdevalornominalR$1,00(um
real), cada, totalmente intêgrfâi.iZador em moeda corrente do País, fica assim

distribuído entre os sócios:
Sócios Cotas olto Capitq{

CI.TAER SILVERIO §IMÃO 24.0oCI 60,00 24"000,00
irÀprÂ ÍrÂt n À eaRRprÀs' IIIARCELINO 16.000 40,00 16,000,00

Total 40,000 100.00 40.000,00

@: o objetiyo social da emPn§aêdê
ffio1asàe,.Variedades,excetolojasdedepartamentosou

CNÁr 47.81-4100 ComOrdiç.,Srajista de artigos do veetuário e acessorios

CNAE 47.51-ZlO1 ComéÍci§'.varejista especializados de equipamentos e

suprimentos de informática ".,;' '

CNAE 47.53-9/00- ôã*eriÚ var§ista especializado de eletrodoméstico e

equipamentos de áudio e vídeo , ',

CNAE 47,62-g/00 Comércio uaretisla de discos, CDs, DVDs e fitas,

CNAE 47.524fia-ôo*Àrli" váreiista especializados de equipamentos de

telefonia de comunicaçâo, :

CNAE47'61-0/03Coméreioüarellstadeartigosdepapelaria
CNAS 47.1g-OtO7 óÀrercio ,ateiísta de eqúipamentos para escritÓrio,

CNAE 95.11-B/00 néparaçao e manutençeo de computadores, equipamentos

periféricos
brunf 4703-6/02 Come.rciô varejista de artigos esportivos '!

CNAE 8219-9/01 Fotocópiaç-,'i, ,:-r:--r-^ r^ -
CNAE 82'19-9/99 pi"p*ãçàd,âê,op.r*ento e serviços especializados de apoio

administrativo
CNAE 1822-9t41 Serviços dé encadernação e plautificacão

\
il
,i

.4---'
I\

de eventos esPortivos /\1\
("

$r{)Ir.

\''
\

,1
,-} i

(",,

'ilr

esportivas

,U

t:



'i" ')

l1'; "lr't ' ''";

COMERCIAL MS I.IC:TA LTCIA - ME

iÉfiúe ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fle 03107 ,

cNPJ 1 2.501.677/0001'92
NtRE 41206864250

CNAE 7l3g-1/00 Alutuel de maquinas e equipamentos pata escritorio

CNAf 1413-4n1Corifecçao, sob medida de roupa§ profissionais

CNAE g5Z1-S/00 Reparáçao e manutenção de equipamentos eletroeletrÔnicos

de uso pessoale domestico '

CNAE 475g-B/gg bomercio va§ista de outros artigos de uso pessoal e

doméstico
CNAE 4712-1lOO Comelcio vaç1ista de mercadorias em geral, com

pieOominancia de proOrto§,a,limenticios - minimercado e mercearia'

C NAE 47 I 9-0105 iomerc,io'VErejista de p rod utos sa neantes do missan ita rios

CNAE 4754-7 t}l Comércio Vqrgiis.la de Moveis

C NAE 2622- 1 t OO Éãüiúaçaq,dSj,tkriferi co para eq u i pam entos de i nfo rmáti ca

CNAE 4751-ztoz Rãiõã áê:ig*li.nos para equipamentos de informática

CNAE 4GS1-O/01 Comelcio ã1à"ràitt. de equipamentos de informática

CNAE 4047-gfi1óã*ãirin'ãt,ibu,íltt" de artigos de escritório e de papelaria

CNAE 3240-0199 Brinquedos'i5pdagÓgicos
Cfrfnf 3230-2/00 Fabricação de artefatos para pe§ca e esporte

CNAE i411-6fi1ConÍqcóao de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as

confeccionadas sob medida

;iÂüÀ.;eiilÁ: o, q1d91eço. passa a partir degte ato para Avenida São

Joáo, 145, Térreo,t.ntr, úuni.ióio de São João do lvaí - PR, CEP 8E'930-

000. r .- -,--
óiãusum omnvn: A : admini,tlftlo da socied:d"^:?1í 

^"*ltlg§fP:
Fis Oe administradores autorizados ao

uso do nome **prã*átir!, ve§ad.g, no entanto.em ativid'9::-:*llii:::^::
inreresse sociat J;;*ii *iiilá"çióes veja em favor de qualquer autorização

dos cotistas ou terceirç§,. b§m .eomo onerar ou 'alienar bens imÓveis da

sociedade, sem ";i;;#àgl§;§-ãrtro. 
sócios (art. ee7, Vl; 1.0'13, 1.015 e

1.0ô4, CC/2002)' ,;' ;'i'.,
gÃÜú-iA úõNn, Osiadministiadores declaram, sob as penas da lei, de que

não estão impedidos de;exet§gi a aOministração da sociedade' por lei especial'

ou em virtude ou *iãnãiã;ítiri"rl, o, poi ue encontrar sob os efeitos dela'

ã pán, que vede, ãirOà qii":temp_orariamente, o acesso a cargo§ publico' ou

il;r*; falimeniar dEprevaricaçáo, peita ou suborno concussão' peculato ou

contra a econom,ã lffirr.t Lonirq o sistema financeiro nacional' contra as

normas de defesa dJdÜnôquenôia; contra as relaçÕes de con§umo' fé pública'

o, â p.ptiedade. lart.it ,Ot t parágrafo 10 e 20 ' ÇC12002)'

Çl-AUsULA DEClitllA, Em copsonan.it com: !uÊ determina o artigo 2'031' da

Lei número 10.4obffibã;'q§;á;i;t ÀÉsoLvEM, por este instrurnênto' atualizar

e consolid* o .oátIrto $.iã[ iornanoo assim sàm efeito' a partir desta data'

as cláusulas e ronJço"s contidas no contrato social primltivo. e. demais

alteraçÕes contraiuais iuà, aOequado as disposiçÕes da referida Lei numero

10.40G/2002, apticãiãisããste tipo societário passa a ter seguinte redaçâo'
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coMERctAL Ms líctrn LTDA - ME
sETTMA ALTERAÇÂo coNTRATUAL Fls 04/071

cNPJ 1 2.501.677/0001 -92
NrRE 41206864250

AO
CLE V SI biasileiro, natural de Sâo João do lvaí, Estado do

decasamentocomunhãoparcialdebens,nascido
em 04 de agosto de 1985, empresário portador do CPF: 045,177.619-40 e da

cedula de ldentidade RG-PR 8,a13.298-5; expedida pela Secretxia de

Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR em 05/06/'1998;

resldente e domiciliado na Avenida Sâo João,371, Apartamento, centro em

sáo Joáo do lvai - PR, cEP, 86.930-000, e IIIARIA EATUA CllREras
MARCELINO, brasileira, natüral de lvaiporâ, Estado do Paraná, §olteira,

nâsclda em 14 de MaiO de '1§97, emancipada conforme escritura publica de

emancipaçáo do livro ni,l Oeffq;,bas 190 expodido em 04/1 212A14' empresária
portadora" do CPF: tÍ8t Zç,Q,1.9,ii-ZO e da cêdula de ldentidade RG-PR

if .OSA.OS+-9; expedida pelg;Seôiétaria de Segurança Publica do Estado do

Paraná em Curitiba PR,"{érn 24tO8nAQ; residente e domiciliada na Rua

Sonifacio Paschoal Frez, 143, térreo, centro, em §âo Joáo do lvaí - PR, CEP'

86.930-000; únicos sÓcios componentes da sociedade empresarial que gira sob

o nome empresarial de "COMERpIAL MS LICITA LTDA, - ME", com .1q! t
foronaAvenidasaoloa@mSâoJoâodolvai_PR,CEP
86.930-000, consoante ao conirato social devidamente arquivado na MM' Junta

Comercial do Estado do Paraná sob no 412A6864250, por despacho em s§ssão

do dia 08 de setembro, de 2010 e posteriormente sua última alteraçâo

contratual devidamente àáfg,q{ivada na MM Junta Comercial do Estado do

paràna sob no 2}fi22367Ó?Í; 
'pot 

despacho em sessâo do dia 30104/2013'

ôLÃÚêúLÀ pnrrvrrrna, a' sociedade gira sob nome empresarial de:

ffiLrDA-M8",
CLÁUSULÂ SeCUnO4\: SEPF E'FORO: A sociedade tem sede e foro na

ffierró,.Centro,MunicipiodeSâoJoáodolvaÍ_PR,
CEP86.930-000.,"..riii',t,ir.
õlÁú§-úLa rencelne"iú't.êtci DAs ATIvIDADES: A sociedade iniciou suas

ffisEtembro de 2010 e §êu prazo de duraçáo é

indeterminado. {arl 997, ll, CAnAlzl
ct-ÁusUua QÚARra: o objetivo social da empresa é de:

CNAE 47.fi-Arc26pr de Variedades, exceto lojas de departamentos ou

magazines
cNAE 47.81-4lOO Comércio valeiista de artigos do vestuário e acessorios

CNAE 47.51-UÜ Comércio 
'varejista especializados de equipamentos e

suprimentos de inform{ticq'..
Cúnf 47,53-9100 Cêm6iêiç:' varejista especializado de eletrodoméstico e

équipamentos de áudio ê tioUo h, ,

CNAE 47,62-8tOO Comercio var.ejista de discos, cDs, DVDs e fitas,

0NAE 47.52-1l00-õâmÀr.io ,ár*;itt, especializados de equipamentos de 
À

cNAE 47.61-0/03 comércio vareiista de artigos de papelaria

õr.tRr +z.ag-oloz Comercio vareiisla de equipamentos para escritÓrio,

rvÊp.gsA§l§§ ,giflg.tiffi,B,ê"*.Jgh"]j.lí,Sôi'*11iy.1{ pnutenção de computadores, equipamenlo"-- ,r'-J
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sÉirnrl ALTERAÇÃo coNTRATUAL Fls'

cNPJ 12.501.677/0001'92

oí0fu$
NIRE 41206864250

CNAE4763.6/02Comérciovarejistadeartigosesportivos
CNAE 8219-9/01 Fotocôpias ,:--r-^ r^ ^
CNAE 8219-9199 pi"priãiao de documento e serviços especializados de aporo

administrativo
ôúÀr fiz2-gtol serviços de encadernação e plastificacâo

õllnf 47A4-Ot11Comércio varejista de madeira e artefatos

õNnÉ 931g-1/01 produção e promoção de eventos esportivos

CNAE 9319-1/99 Outras atividades esportivas

CNAE 7733-1/00 Áúà"ãf Uá':maquinas e equipamentos para escritorio

õXnE M134l}zCoõfecçao, soQ medida de roupâ§ profissionais

gNAE 9s2 1 -5/00 áô;t;çâ" 
",frànut"nçâo 

de equipamentos eletroeletrÔn icos

de uso pessoal e domestico ;

CNAE 47§g-B/g9';;;;;"i"r'iareiista de outros artigos de uso pessoal e

doméstico
çNAE 4712-1rcA comÇr:cio varejista de mercadoriat :1,- geral, §om

pieOominancia de produtos'álimenticios - minimercado e mercearla'

CNAE 4789-0/0s iá*.áeio varejista de produtos saneantes domissanitarios

CNAE 4754-7n1Comêrcio Varejista de Moveis

CNAE ZO22-1IOO Éaürcaçâo de ireriÍêrico para equipamentos de informática

CNAE 4751-Zfi2nã.rigá de cartuchos para equipamentos de informática

CNAE 4651-6i01 Comeicio atacadista de equipamentos de informática

CNAE 4047-8/01 õãrÀttio atacadistà de ariigos de escritório e de papelaria

CNAE 3240-0/99 Brinquedoq pedagÓgicos

CNAE 3230-2/00 rabricaçãgúe artefatos para pe§ca e esporte

CNAE 1412-6Í01C;;f";dãõã" p"çrt de'vestuário, exceto roupa§ íntimas e as

confeccionadas çob medida
ólÂiiõülA ôuiniA;iô'llpit3l social no valor de R.$ 40'000'CI0 (quarenta mil

reais), dividido em 40.000 (quqi1qnta úit) quotas de valor nominal R$ 1'00 (um

real), cada, totalmente integrâli2ado em moeda corrente do Pais' fica assim

distribuído entre os sócios:istnbuido enllq !e Jecre:,--
Cotas % Ca tal

24.000 60,00 24.000,00
\rlglJgÍ t)llYE,l lL' tJlrrrsv :iEÂ

Maria Pagla Carretaq Marceltno
Total .-,,,., _----:

16,000 40.00 16"000,00

40.000 100% 40.000,00
Áar,{, cedidas ou

nr rrem ficaCLAUSUL.A§EXIA: As quotas sao rnorvr§rvu ti

ffi;;;;* o consentimento do outro sócio, a que
r ,-t^-1^^l^ xrff;; ffi ; ilô; i 

j, 
o à ã à co n d i çôe s' p 

L*-ço -1'11, *t."j*::I1'f, t :§:";ili':;$ ;; p*;; ; ""nJ', 
toil 

1 1!1a 
nd.o',':.Y'IÍ13 3 iessã 

o der as' a

:ii:'ffi §'J;;' ã"!ü;il ;i. - i;'t I I iF; i't j f f : :' 1ôy*,
ãl'Àt'§üü'ffi iil'Ã;À;;;;;'iirid"d",d"-::3i:.:'i:-u"'::*i'i#:'

em sotidariamente pela integralização
de
do

suas quotas, mas
)

ãári,i't,trç.o da sociedade- -Tb-:t3^::,,:i:i
rirli paÜr-A cARRETA§ ruARcEL!ryo':

ministradores autorizados ao uso individual
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cNPJ 1 2.501.67710001'92
NrRE 412068642§0

donomeempresarial,vedado,noentanto,ematividadesestranhasao
interesse social ouã*.úmir obrigaçÕes sela em Íavor de qualquer- - :-.,...^i-
dos quotistas ou oã iàrceiros, 

*bem ;;; on"rry ou alienar bens imÓveis da

sociedade, sem autorizaçâo do outro socio. (artigos 997, vl;1'013' 1'015'

CoMERGIAL MS L|CITA LTDA:ME
ããfiún aurERAÇÃo coNrRAruAL Fls' 06/0

t

BIai] 3',il^, e.,,** A s oc i e d a d 
". I 

o-q:i1 1 :'*y:l ll l,T:;, fiJ :
^àiã, 

-.i.-oiãÀtà 
arte|.açâo contratual assinada

l?'i1ii,-f',iE8i,io euINTA: Farecendo ou interditafo oua!1!ll^llli": i

1.064, ca20a2l
CLAUSULANoNA:Osadministradoresdeclaram,sobaspenasdalei,deque
não estáo impedidos de exercerem a aãministraçáo da sociedade, por lei

especial, ou em ,irtro" de cgndenaçáo cnminá|,. ou por §e encontrarem sob

efeitos dela, a p"n. ãr" *o"itàisp que temporariamente, o acesso a cargos

públicos; ou por- ãiiru falimêlhtar'-;; prevaricação' peita ou suborno'

çoncussão, pecutatol;fi#;';";.iing;ia pob u tar, iontra o sistema financei ro

nacional, contra noirm de defesa Já' .oi'ttbrrência' contra as relaçÕes de

consumo, te puoricã,'o, , ['ntiuo-'!9 (art' 1'011' § 10 CCl2002)

cuausuu oeçliüi-pâ6-iÁáônÉ,[or socios e outros que prestarem

serviços a socieffi' ;;'b"i*cido,de--:T:11^-13otdo entre o§ mesmo'

áor"liro os a s d isposiçÕes Ie3 yll§lta res pe rttnerlu! ;cLAUSUL@- -óÉu1áey-Çi::, 
" ::?l11:' 

"")31P;;'t6 no 'rt' 
lüa do Novo Codigo

Civil, cabendo um voto a cada quota de capital'

r^r Áu^qut À DECIMA SEGUNDA: no t"triino da cada exercicio social',e{n 3'1

" i?Xli:IJ ;?i'."^';iil;;;; à* 
'uu

a d m i n i st ra çáo, p ro cede n d o a el a b o ra çil { i:;^" 
T1 l 

t: 31:'':: 0"", 
i;}:'§:^11

3'il T:,:T;"' r:' ?:§ilil ffi;;ü; ;ú;J o 111 
socios' na p roporçâo de

suas quotas, os.lucràs ou pçr.dal apuradas' (art' 1 065' CC/2002)

crÁusurA DEctMA-r ü;ti;; decidem.9"-i:T::^:t::1:.'
i*'Ãi* "' assembléia aos sÓcios o":j;-

que rodas ", 
a*ciáã1"ü;;;;;t"bre a§ matárias discutidas sejam tom;

iuiJ'ãLs com o§ herdeiros' suce§sores e o

incapaz. Nao sendã ,9;;*"6 in*istinao inier"r." deste ou do(s) socio(s)

re ma n e s ce n te ( s), o va lo r dâ §éus 1"t" ià{ i1: ; q:'*:i,l*' o 

?,l?r:;'jl roXt;
l"J:ffi;:'i:i;,iJÍ,;l' ;; ã-ri?.d;;,-á out, da resoruçáo, verificada em

balanço esPecialmente levantado
parágrafo unico -ô;;o pioceoimento será adotado em outros ca§o§ em

que a sociedade u* *rotu, ó* r"rrçà-o';ã-t6;io. (art' í'028 e art' 1'031'

eleito o foro da comarca de São João
-"uàprir"nto 

dos direitos e obrigaçÕes
: Fica
cioeo
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cNPJ 1 2.501.677í0001 -93
NtRE 41206864250

E por estarem assim justos e contratados, levram, datam e assinam o presente

instrumento em 04 (quatro) vias de igualteor e forma'

.&i
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Cannrrns MARCELINo

TAS MARCELINO
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS
§§E

FUNDADO EM 1888
pRIMEIRO REGTSTRO CtVtL DE NASCIMENTO E ÓB|TOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

rNTERótçóe-s ÀrÚrÊr-as DA coMARcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1 145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http //www. azevedobastos. not. br

E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óOitói e privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de_autenticar e 
.

re.ónnã.er ÍirÀas da Comarca de João Póssoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc'..

CertiÍica com base na Lei 8935/94 - art.7a - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

Íieldo originalque ,e foi apr"sentado e neste ato cônÍirúó sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido é verdade, dou Íé.

Este documento foi emitid o em 04102t2016 às 09:19:'15 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digitat acima, garante que este documento Íoi gerado para COMERCIAL MS LICITA

LTDA - MÊe emitido aiáves do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação

Federal em vigor Art 14. e 10c. § 1e. da MP 2200101.

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

Código de Controle da Certidão: 483526

Código de Controle da Autenticação:

33300202 1 61 0244601 5í -1 a 333002 02161 0244601 51'7

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site : http :iiwww.azevedobastos' not. br
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Gomprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentificaçâo da pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto

à RFB a sua atualizaçâo cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

GoMPROVANTE DE INSCRIçAO E DE

NOME EMPRESARIAL

COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

de varledades, exceto lojas de departamentos ou

li.Si+-OO - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.51-2-01- Comércio ,ar"ii"t" especiãlizado de equipamentos e suprimentos de informática

47.53-9-OO - Comércio r"rejist" especializado de elàtrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

47.62-8-00 - Comércio vareiista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.52-1-OO - Comércio varejista especializado de eguipamentos de telefonia e comunicação

47.6'l-O-03 - Comércio varejlsta de artigos de papelaria
47.89-0-07 - Gomércio varejista de equipamentos para escritório
95.11-8-OO - Reparação e manutençãô de computadores e de equipamentos periféricos

47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
82.1 9-9-01 - FotocóPias
ãZ.ró-ó-gS - preparáção de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados

anteriormente
1 8.22-9-01 - Serviços de encadernaçáo e plastificação
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
93.19-1-99 - outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
77.33-1-OO - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios
14J134-02 - CorÚecção, sob medida, de roupas profissionais
95.21-5-OO - Reparação e manutençáo de equipamentos eletroeletrônlcos de uso pessoal_e doméstico

47.59-g-g9 - Comércio varêjista detutros artidos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente

47.1,2-1-OO - Comércio ,"r"ii"á dE mercadoriãs em geral, com predominância de produtos alimentlcios ' minimercados'

E DEscRtÇÁo DAS ATIvIDADES

mercearias e armazéns

SAO JOAO DO IVAI

206.2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV SAO JOAO

CEP

86.930-000
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO

[,-í
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COMPLEMENTO
TERREO: TERREO;

AV SAO JOAO

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

SAO JOAO DO IVAI

corupnovANTE DE INSCRIçAO E DE S

COMERCIAL MS LICITA LTDA. ME

cõ-orco E- oEscRtÇÃo oA NATUREZA JURlolcA

206-2 - SOCIEóIOE ertapnesARlA LIMITADA

E DESCRIÇAO DAS

liÍó_o-os . comércio varejista de produtos saieantes domissanitários

47.il-7-O'l - Comárcio varejista de móveis
ZA.iZ-t-óO - Fabricação de periféricos para equipamentos de lnformática

ii.s't-z-oz - Recargá de cartuchos para equipamentos de informática

46.51-6-01 - Coméicio atacadista de equipamentos de informática
46.47-8-01 - Comércio atacadista de ariigos de escritório e de papelaria

32.40-0-99 - Fabrlcação oe ãrtiãs brinqJedos e jogos recreativos não especificados anteriormente

32.30-2-00 - Fabricação de artefatos para pesca e esporte
14.12-6-01- de pecas de ãi""to torp"s íntimas e as c@

CEP

86.930-000
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÓRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRO REGTSTRO CIVIL DE NASCIMENTO e ÓelrOs E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

tNrERóÉóLs íiÚrÉtÀs or conarRcA DE JoÃo PESSoA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB

Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http ://www. azevedobastos. not. br

E-mail : cartorio@azevedobastos. not.br

GERT|DÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, OÍicial do Primeiro Registro Civild.e Nascimentos e

óoito. á priruii"õ OJóãsamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de-autenticar.e 
,

reãónr..'ãc"r Íirmas Oa ôáúarca de João Pássoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc"'

certiÍica com base na Lei gg35/g4 - art. 7e - inc. v, que o(s)documento(s) em anexo é reprodução

Íieldo originalque ,. toi ápr"rentado e neste ato cônÍiràó sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo.
O reÍerido é verdade, dou Íé.

Este documento Íoi emitido em '15/07/2016 às 10:58:20 (hora de Brasília)'

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para COMERCIAL MS LICITA

LTDA - ME e emitido 
"[ãrd 

dó;iteãó CartOrio Azevêão Bastôs, de acordo com a Legislação

Federal em vigor Art 1q. e 104. § 10. da MP 2200101'

Esta certidão tem a sua vatidade até: 15/0712017 às 10:57:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 562195

Gódigo de Gontrole da Autenticação:

33301 5071 6091 1 32092í'1

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site : http ://www.azevedobastos' not' br

)

iiiãreã oo tité, nttpyl***.azeveciobaôtos'not'br 
,/

# ffi l//Í'-,

CHAVE DIGTTAL

u+ae785c15c7c6ace28bc359c70d2d82ce5ba873d61843Í943
5ea01 8b2996õózãíoasa"97aÍ4csÍ926Íe6f1 b08e09fc360frÍbde44d7ba842991 385a3



,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Gertidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 014923219-83

GOVERNO DO ÉSTADO
a.cúí. Ú far$Ô

Página 1 de I
Emitido via lntemet Pública (0il07t2016 08:13:09)

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: í2.501 -67710001-92

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 at6 0211112016 . Fornecimento Gratuito

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

r Ir,



0s072016

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

§usE
cERTIDÃo NEGATIvA DE DÉBIToS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A D|VIDA

ATIVA DA UN!ÃO

Nome: COMERCIAL MS LICITA LTDA'ME
C N PJ : 12.501.677 I 000í -92

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 náo constam

pendências'em seu nàme, relativas a creditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
'Éeoer,at do Brasil (RFB) á a inscriçóes em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidáo e válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para

t-ooos os órgãos e tunàás públicos da administração direta a.ele vinculados. Refere'se à situaçáo do

sujeito parslro no âmbito âa RFB e da pGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alíneas 'a' a'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei ns 8'212, de24 dejulho de 1991'

A aceitação desta certidão está condicionada à verificaçáo de sua autenticidade na lnternet, nos

endereços <http://www.receita.fazenda.gov.be ou <http://www.pgfn.fazenda.gov'be'

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN ne 1.751 , de 0211012014.

Emitida às 08:1533 do dia 0510712016 <hora e data de Brasília>'

Válida até0110112017.
Código de controle da certidão: 808E.7E00.8F8F.1448
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Y

I 
1t1v



1jto7tzo16 https//www.sifie.caixa.gov.br/Empresa/crícrflFgecFslmprimirPapel.asp?/ARPessoaMatriz=17585301&VARPessoa=17585301&vARUÊPR&v 
'

GÃIXfi
cÂrxA EcorvÔulc* TEDERAL

Certificado de Regularidade do FGT§ - CRF

Inscrição: t25ot677looot-gz
RazãO SOCiAI: COMERCIAL MS LICITA LTDA ME

Ênã"t.co, AV SAO JOAO 145 TERREO / cENTRo / SAO JOAO Do IVAI / PR/
' 86930-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art' 7,

da iei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica_que, nesta data, a

àrp."ru 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

Oé'Oltos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes

das obrigações com o FGTS.

Validade: 03107120t6 a OtlAS/20t6

Certif i cação N úm e ro : 20 1 6070303402509952969

Informação obtida em LtlO712016, às 15:55:26'

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está

.onáiéionáOu a verificação de autenticidade no site da Caixa:

www.caixa,gov.br



Pâ';.1..\.tt.a ). r)c .:

PODER JUDICIÁRIO
JUST]ÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBALHISTÀS

NOMC: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME

CNPJ t L2 .5Ol-. 677 / 0001"-92

Certidão n': 65047531 /2016
Expedição: 05/07 /201,6, às 0B:17:06
Validade | 3:-/1,2/20]-6 - 180 (cento e

de sua expedição.

(MATRIZ E FILIAIS)

oitenta) dias, conLados da data

certif ica-se que CoMERCIÀLMS LICITA LTDÀ - ME (MATRIZ E FILIÀIS) 
',

inscrito(a) no CNP.T sob o no 12'50L '677/Ooot-92' NÃo coNsrÀ do Banco

Nacional de Devedores Trabalhistas '

certidão emitida com base no art . 642-A da consolidação das I-'eis do

Trabalho,acrescentadopelaLeino:-,2'440'de7dejulhode20]-I'e
na Resolução Administrativa no l47O/ZOt1 do Tribunal superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011 '

os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expediÇão'
No caso de pessoa jurídica, a cerLidão atesta a empresa em relação

atodososseusestabelecimentos,agênciasoufiliais'
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na

Internet (http z //www. tst' jus 'br) '

Certidão emitida gratuitamente '

TNFORMÀÇÃO ruponrN{TE
Do Banco NaCional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimptentes perante a Justiça do Trabalho quanLo às obrigações

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordosjudiciaistrabalhistaS,inclusivenoconcernenteaoS
recolhimentos previdenciários' a honorários' a custas' a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrenLes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do

TrabalhoouComissãodeConciliaçãoPrévia

ÇÍ

r\
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Driviclas o sr.lilesLõe s: íl::dt'11lLst ills
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nepúaulca FEDERATIvA Do BRASIL

EsrADo oa PaneÍga
canrónto ezevÊoo BAsros

FUNDADO EM 1888
pRtMEtRo REGtsrRo ctvtL DE NASctMENTo e óelros E PRlvATlvo DE CASAMENTOS,

rr.rrenórôoe§grureuAs DA coMARcA oe loÃo PESSoA

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

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

ceRroÃo DE AUTENTIcaÇÃo DlGlrAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e

óOitos e privativo de Casamentos, lnterdições e Tutelas com atribuição de autenticar e

reconhecer Íirmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude etc...

Certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7e - inc. V, que o(s) documento(s) em anexo é reprodução

fieldo originalque me foi apresentado e neste ato cônÍirmo sua autenticidade através do Código

de Controle e Autenticaçáo abaixo.
O reÍerido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 13/07/2016 as 09:21.24 (hora de Brasília)'

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento Íoigerado para COMERCIAL MS LICITA

LTDA - ME-e emitido airavés do site do Cartório Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação

Federal em vigor Art 1s. e 1 0e. § 1e, da MP 2200101 .

Esta certidão tem a sua validade até: 13/07t2017 às02:44:59 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:560152

Código de Controle da Autenticação:

33301 1 07161751 560000-1

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento I
*,effi
*-85.H-É@

Pf#ítr§a da B6srlolida
fÕ. Chl

r5d* PEtÉrh t|"r 2lo0-e.
.t 2idiaôú.8ô&1,

oooosor ozs+tog+tosztzoogteooco5bf23T0Íef584662eb9e2eaÍO201c83714c126a91 Í544b1 Ía34eb673fcc20b

8a9e2996962656838a97af4c5Í926Íe6f1 b0748d2Odff5cac269b2baÍ1 0'l 3eabccfc

através do site : http :i/www.azevedobastos. not. br
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ç:J§omERCrRLífns
COMERCIAL MS LICITA LTDA ME
0NPJ 12 501 677/0001-92 - |NSC ESTADUAL 90532469-12
AVENTDA sno toÃo, ras I crurno - sÃo toÃo oo vnipR
TELEFONE: (43) 3477-1933 '-^ À

EMAIL.comercralms[cita@tmailcom*SKypE:g-o_n*eJgj__allrl."p_tjgil.e

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no
'12.501.67710001-92, inscrição estadual n,o 90532469-12, estabelecida à AV. sÃo
JoÃo, N.o i45 - cENTRo,-sÃo JoÃo Do !vAí/pR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVERIO SIMÃO, portador do RG no 8.4í3.298-5
SESP/PR, inscrito no cPF sob no 045.111.619-40, declara, sob as penas da lei, que.

PREGÃO PRESENCIAL NO. 4512016

ANEXO il

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 órgáos da
Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

tTasoq6zT/oofl '''i
Cüí'r,'!fi [tí;l**à;- fr'l$ I

L{"D$u" - lv'Í"i:'
l\verridir Sãü vt: j
Ce rltro - CEP 8693t

t
[ -- sÃo .loÃo Po tvli

ESP/PR
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íÍT1 S
C0MERCTAL M5 UEITA LTDA ME
CNPJ 12 501 077/0001-92 - |NSC ESTADUAL 90532469-12

AVENTDA sÃo roÃ0, 145 
* 

oENTRo - sÂo ;oÃo oo rvRipn
TELEFONE (43) 3477-1s33

EMAIL conrercialmsltcita@r!lgjL§0ü.. Sl(YPE: comercialmslicita

www. com ercía lm sÍícita. ca m. br

PREGÃO PRESENCTAL NO. 4512016

ANEXO V

DECLARAÇÃO

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 í4s - cENTRo, sÃo JoÂo Do lvAi/PR, cEp: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, portador do RG no 8.413.298-5
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. 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.

ffiemot G77ísoo1'9!
t,$ ht ãR{:EAL S*1-§ l-lslT,i

L{'L'-à" - {;i'E'
,Avenlda $ãu -'';ii-i' '!45
Centrr:' ÇÉP 86f'30-00O

L uao.loÃo oo lvRi - PR *'

í
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\- ,trff,

de Julho de 2016.

.177.619-4
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CoMFRCTALMS LTCTTA LTDA ME
0NPJ. r2 501"67710001-92 - INSC ESTADUAL 90532469-12

AVENTDA sÃo ;oÃo, ras r crNrRo - sno ,;oÃo oo tvRípR
TELEFONE (43) 3477-1933

E M Al L : gq rn eloa I nl sl icrta @-c m a r I co m,.S KY P E : ç.eÍI*eJgii lgr.nli.cJtg

PREGAO PRESENCIAL NO. 4512016

ANEXO VII

A empresa COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME, inscrita o CNPJ no

12.501.677t0001-92, inscrição estadual n.o 90532469-12, estabelecida à AV. SÃO
JoÃo, N.o í45 - cENTRo, sÃo JoÃo Do lvAi/PR, cEP: 86.930-000, através de seu
representante legal, Sr. CLEBER SILVÉRIO SIMÃO, poftador do RG no 8.413.298-5
SESP/PR, inscrito no CPF sob no 045.177.61940, declara, sob as penas da Lei, que
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.

lTeso,l6rrlü#sÍ -$fl
COlt? §H ü !"e,. J., [,: :3 I_§fl,gTA

i-'i-".;;l^" - i,i.E. ,.1

Avenid:l i;"ã; _,: .,:., Í,?S /l y
- centrc, _ cÉp aoss-ó_ôrrã / I /CI
L 

"ao..r.Ão oo ,*, ,; J V,...-r=*.47
/\

I

I

í-\
I

a

Julho de 2016.
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

k1#ffitrJê§§;*

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ENÁLISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES AO PNECÃO PRESENCIAL N" 04512016

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de julho do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às
09:00 (nove horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equípe 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 Licitatório, modalidade pregão
Presencial n" 045120í6, destinado ao Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as
Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social. Aberta a sessão e
iniciando-se os trabalhos verificou-se que compareceu para participar do certame as
seguintes empresas licitantes:

,'4
/;

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

d

CUNHA & PRACZUM
LTDA ME
í 0.692.055/000í -63

ALEXANDRE RODRIGO
MARTINS DA CUNHA
í0.096.401-5

/,ilrr,.-aZ, ,ila.'--\
RICARDO COLONHEZI
SARTORI ME
21.952.078/0001-86

JOAO WILLIAM DE ALMEIDA

- 40.928.í0í-3
/

I
./*...//.L

CROCETTA &
SCHRAIBER LTDA - ME

- 07.287.798/000143

SEBASTIAO GILMAP
scHRATBER - 409.886.0 Os-O(

ACSDEALMEIDA
COMERCIO E SERVTCOS

- ME - 20.934.892/000í-
05

VALDIR ANTUNES TEIXEIRAi
- 4.029.í58-0

ir&.?M
ALESSON E F SANTOS
& CIA LTDA ME
07.213.924/000í -í5

ALESSON EDUARDO
FERREIRA SANTOS
7.2í0.866-3

4/

M 4
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secretaria Municipar de Gestão de Licitações e

I*ja§{ffiüs§(#

#
cô

DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE
PAPELARIA
LUNARDELLI LTDA
ME - 20.595.37 4!OOOI _04

NtrK I UN CORDEIRO
4.101.777-5

íru
,4

w P Do enaslLTTELA _
EPP - 04.483.808/OOOl _28

/lrtr..ruFulru DA SILVA
GEREMTAS - 7.343.675_3 LYcoMERCtel us-Llctre

LTDA ME
12.501.677t0001-92

rAULU UE§AR LOPES
MARCELTNO - 3.560.6í 6_5

Estando protocolados os envelopes n' 01 e 02 de todas ricitantes presentes, procedeu-se o termo de credenciamento de todas partícipantes, em seguida foi efetuada aberturado envelope no 01 "Propostas de Preços", igualmente de todas proponentes, não sendoencontrada nenhuma írregularidade desclassificatória em nenhuma das proponentes nafase de lances o pregoeiro obteve êxito na negociação de todos os itens, chegando-seao mapa de lances que se encontra em anexo, no
Fornecedores, e nos varores finais constantes no anexo 

.Logo após foi iniciada conferência documental no envelope n" 02 ,,Documentos 
deHabilitação"das empresas conforme iam se sagrando vencedoras de itens, na qual nãofoi encontrada nenhuma irregutaridade desclassíficatória em nenhuma das proponentes,em seguida foi passado os envetopes de proposta (n" 1) e habilitação (n" 2)para que osrepresentantes das empresas participantes conferissem e vistassem todas as páginas.Em seguída o pregoeiro questionou os presentes que declinaram expressamente detoda e qualquer intenção de interpor recurso, assim sendo, o pregoeiro adjudicou o(s)objeto(s) em questão a(s) empresa(s) vencedora(s). consideranoo qr" não houveinterposição de manifestação de recursos, o Pregoeir:o adjudicou a(s) proponente(s):

EMPRESA(S) / CitPJ REPRESENTANTE(S) / RG

i

Í\Ii9A]ÍI,JL' UUL9NHEZI SARTORI - ME
- 21.952.078/000í-86

JOAO WILLI,A
40.928.10í-3

-z\,F(UUtrI IA ü SGHRAIBER LTDA - ME
- 07.287.798/000í43

SEBASTIAO O
409.886.009-00

SANTOS - 7.210.866-3

ALESSON E
ME - 07 .213.924/0001 -í 5

!\v)\ry 
^

/
/



FneruruRA no MuxrcÍpro ae CÂruDrDo DE

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações

COMERCIAL MS LICITA LTDA - UE -
'42.501.677t0001-92

PAULO CESAR LOPES MARCELINO -

Esta decisão será levada ao conhecimento do Senhor Prefeito para as providências
cabíveis. Nada mais haÍffido a ser tratado, deu-se por encerrada a sessão, da qual a
presente Ata Íoi lavrada e y'ssinada por mim, Allan Diego Moreno Varoto, pela Equipe delpe
Apoio e pelo(s) licitan\q(s/presente(s).

Allan Diego
Pregoeiro

Equipe de Apoio

/

/\,\

r
L.t -, 3

,'7

n'Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio
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Pregão 4512016
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!., §

PáJim:1

Item Produto/Swiço Quiltidadê Status Preço Unitário Prêço Total Sêl

,
.i.;$ffià;i1ffi

W. 17465 NoBreak'1000vA&potêrEia, Bi\ott, O4ErÍr UN

adas para ttrmda.No BÍÉk,10@ VA de potêrEia, BiElt, 04 Entradas pda tsnada

3,@ Cl6siÍicdo RAGTECH

, 
Stáusi

@41

Çrysricq,: .' 2oÍ0,@'.;,
"l{§. n ,,*n* .+ + r}

2.010,@

670,m 2.010.@ *

!S\§e.,.:rs4;6il
::::=i'::::::::::::r .::

ii, ii,r 
- 

,

66.764,@

Fomsc€dôÍ; qqJ6r.t COuERclâl MS Lcmalfoe. uE
nepresentarte somr+r:r,Cr-rpÉnsruv*itrOSrruAo,,;
Loto mí - Lote OOí

001 17481 N4icrÉoÍng.rtadoí cm pr@essadoí lntet Ctre is UN 7,m Ct$siícado |NTEL.

Yg.=it ffi

3.0@,m 21 056,00 *
i0SGBdet]MtriaHDdoS0oGB'wndore qigiml,pieadeúd&integrada,stfudersrúia,stradausB.MmitúLcD'18.s',tmladomptrtr€uês,mesêóptico,cainsdesm,G4mtadeol
m.

É.1=ll«\iiii,,,,§i

Crup.l'

i"";**".*fl "l

mS 17470 MNeopticocmsaídaps,z

Morse óÊico corn saída PSz

06 17471 Mo$eóflicomsaídaUSB

Mme óptico coÍn saida USB

@

17474 Ítsw HP 2612 A cmpati\et, não rmíf,râu
adoTltrs HP 26'12 A cqnpatiwl, nâ) reÍnatuíatwado

17475 Tttrs HP 285 A cmpati\et, náo Ímtrúâua
doTitrs HP 285 A wrpati€|, não rêrExÍâtúado

17476 Tltrs HP 283 A cmpati\ê|, náo rmarúatua

doTitrs HP 283 A corpatiwl, não rm(Íáúado

010 174n HP Á10rultifffiimt-cdor tintacaÍtrcho2

2HP 1410 multifunciorEl-coltr tinta caÍtrctp 22

011 17478 FiltrodêliúE

Filtro do linlE

O12 17479 Apaell'p ê DVO ptals cún sÍrada de USB fro

ntalâpaÍ€lho dê DVD plals m strada de USB frmtal

FoÍnêcêdor: UOAaO+O RlçenOO C'OLONXZ| SAnTORJiME

Lote Oí - Lote OOí

m3 17466 Tipode rmpresstra :Lass, lmpriÍrEFrfitoeV

UN 2,@ Ct6siÍicado MULTILASER

UN 2,m CtassiÍic€do MULTTLASER

UN 50,00 CtassiÍtcado PREMIUM

300,00 Cl6sificado PREMTUM

3m,m Cl$sificado PREMTUM

21,75 43,50 *

20,05 40,.10 *

65,90 3.295,m *

72,@ 21 600,m *

iíflff'-u='ffi

6S,10

CUsun"aao ,
. : ,,ij,i

*""t 
'

,: t:i
ô5,60

37,14

278,fi

20.730,m *

1.@,40 ,

l

1.256,40

328,m *

371,4 *

557,m *

UN

UN

5,m

10,@

ClassiÍlcado MASTERPRTNT

ClassiÍicado SATELTTE

ClassiÍicado PHILIPS

$ilrii::.;i:L.bÍ?ilrfi.!ài 1.i

UN 2,@ Ct*siÍcádo Hp
sso,SistmadelÍprssál: Mmrmáica.Vêlaidadêsnpíêto:lSpprn,Ciclonssal derôalho: AtéSompagim Ca@idadsdabandgalsoFolhas.Tipodopapêl paralmp,essãopapet (lss,

DirlmÕês apíoximadas da srbalagm do produto (cm) - AÜc 22,6x 34,9x41 cm. Gaantia do Forr*"oor 12 *o. Modêto CE651A. Refsêrpia do Modelo cE651A

Súusi:rÇlâsrflcadô 10100,í0: r'1:

10100,10

@4 '17467 Mullifurciffil LÃs

013 '17481 lmpíêssqa MultihtridEl Cdü Lff*jêt M 4 UN 1,@ Ctassificado Hp
zLêsColqlmpíirEfrsíeêsso,Sistffiadeimpr6â)coloido,CmrEçá)USB, cmwrd6s,imFr6áodrptGáoautrrÉti€,alim$tadoraútrrEticodedeursÍo

UN 1,00 ClêsrÍicado Hp 1.73S,90 1.739,90 *
ctrExões PoÍta usB 2.0 dê altia wlmidade. caactsísticas lmpíGsúa Ató 18 pÊn / Aá6m x@ dpr (1200 dpr efetiE); FastRs 6m; FastRs i2m. c4etsísties copiadoía Até 99 cóOs;

imagm supíirHltos cttt'Eip de impíessâo prêto HP LasüJet c E285A c icio nersal de trabalho Até 8.mo p4r ims - o cicto do s*viço e áefinioo úm o núnso máÍrc dê p4l im por mês de saídacm imagffi Tipo do P@l Papêl (cdnm, lass), trwlopês, kansparêrEi$, etiqr€tas, catáo s stóes-posiaii. Sistffi opqeimal tr/|icroson wrdor@ 7, vltrdor vist@, wndf@ xp,wndore@ sss 2@, wrdore@ Sss 2m: Pre€ssadoÍ dê 1 GHz, 1 GB de RAlVl, TmMB de espaço liwêm disco rígido, tela SVGA Bmx@ cm coí6 de 16 bit, lntsret E)ptoÍeÍ s.5 oJ sr4eÍitrpoíta USB o EtiHmt Voltagm 11o/. Dil].ffóes aprüimadas ô prodJto (m) - Adi'P zsr.+t,Srao,*m Gãitia do FüE€dor 12 mses. irodelo Las*Jet pro M1132. Reftfia do lüodelo M1132.

1.U1,q 2€a2.& *

5.677,4 5677,4 *

Loteml . Lote@,

VALOR TOTAL: 80. 131,'10

4:lLf
)'

,/ l-/

Emitido po': Alltr Diego Múerp Vaíoto, m !êísâl: 5514 s

//

"-A
25107m1610.43..ú
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1

2

3

4

5

6

iFgt*** úztrdoar*, t
LtrE6 lnicial

rÂPDOBBÂ§trrrBÂEPp ... :

Ydt'Íu" .:; ' ,.. ";ra
3.1@.50

3.fies
3.010,s
3.G,9
3.@,50

a@8,30

3G.@

,§l-.{in-au

LsE6lricid
1

2

3

4

rcmedflp rero l

Radádâ-..

LEÍre lnicial

':':iji-;4i.Stâ;ir;.;
3.1@,@

3.014,50

3.0í1,@

3.@9,@

3.m,@

I CQMPUS?f{C
,,=:.:.:::...,: l :

i. i 1:':i::::::f,i;t:

# $ü#

Li i ii-::ri i

\àrotsrRrBu#ÔRAosÂnrlcôififrrrynp.r$ .B$ns.,.F.,,i1ixli .-
:

3.1@,@ 
:rr '::=f irr i

1

2

3

L^üEô lniciql

1

2

3

4

5

6

Fr, liffiqrg$
Ro&da.

Lãse lricid
1

2

3.0.l5,m

3,012,@

4fi0,30

3.015,50

3.012,q

3.010,,1O

3.G,70
3.m,{0
3.ffi,10

AIÊ§SIE0UôEüFERÉg&4,§A,,frO&
vaix

s.ols,b.

3.0í2,50

3.0í0,50

ííXEfr
67q59

670,30

670,10

670@

â/,lÉSilüí:i=

,l tft".98!$qq..,,,.F_-Q!4EBctà[++fsrçllB'Lrpj.ME i

,Bi:dfli' :*i;;,1. . 
", 

r-.,1. r/d,i 
, #"' ,,' ., 

*' . ,r,laEêlrÍcid Aq,az
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Pe€ia2

d€ equapãHtc e swrimsit6 ds infürÉtiÉ

kÍê,::m1

T§ SHANA

FORCELINE

nen mm ripodoim)res§üa:tss, líçrirEFrgtBBvffD, , r 
'e' ' -tilt Marcâa,todêlo r 

" ,euarnidad8: eoo

!' :it-C-ffit1ngtr:P;lf lTy"qca Vd.clqde.sn rdqíspÍrrilciclo n'.elsat oe tra6arrr ate soo pásirEis. capeidads dã b$dqa 1so Foftlas. ripoà pape pqa rrweesão

cE285A Slstffi opqeim| MicrGofl@ wndo6@ 7 (32 bits/64 brts), wrdds Mst& (32 bits/64bits), wndoreo xÉ 1ez uitstoa oirc), wndo6@ ssw 2c0B (32 bits/64 bits),
Wndore@ Ssw 2003 (32 bits/64 bits), Mm OS x v 10.4, v 10.5, v 10.6. 256 MB de RAM, 150 MB de 6paço disponíwt m disco rígido, midade de CD-ROM, rcÍta UsB. Voltagffi'l10/,oilmõ6ap(oxjmadasdoprodJto(m) -ArJe19,6x34,9x23,8cm.Dimmsôesapíoximad$daqnbalagmdopíoouto(cm) -ax*z,w3/,9rq1 cm.GatrdiadoFtrmedoí
12 ms. Modeto CE651A. Refsmia do Moêto CE6S1A

Rodada

Lme lnicial

ForÉEfíl{Í W2772
Rodda
Lmê lnicial

1

2

3

Foírmcúr 980705ô
Rodadá

Larcê lnicial

Fornecedor 9@74O4
Rodada

Lme lniciâl

Foínecedor 98007/í&l

Rodadâ

Lme lnicial

1

2

3

4

Foínêcedor S127
Rôdada

Lance lnicial

Fornêcêdor 98m0810

Rdadâ l

Lme lnicial

1

Fsnêcedor 9800167/

Ro*dq 
:

Lffiê lnicial

1

2

Forn6edor 98@r/O
Rodada

LaEe lnicial

1

Fcfr*r,€dtr/.. Wn2
Rodada

Lme lnicial

1

2

3

Fo(rEcôdoí 9€m7056

Rodada

Larce lnicial
,|

2

3

Vald

691,m

A"C.§. DE AUúE|OA- COMÉRCtO E SERVTÇO§- ME
Vdú

688,m

670,50

670,n
670,05

CUNHAEPRACZUM ME LTOA

Valff

690,m

RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
Valq

691,m

RICARDOCOLONHEZISARTORI.ME :

Valü

1.388,@

1 345,90

1.U2,W

1.341,80

1U1,Q

\A/Í) DO BRASTL LTDAEPP
Vâ1tr

1.387,50

CROCETTA E SCHRAIBER

Valtr

1@,m
1.344,m

COMERCIAL MS LICTTA LTDA. ME

Valú , ,:
1.374,12

1.3€,m

1 341,90

OISTRIBUDORAOE ARTIGOS OE PAPET,ARIA LUNARDEITI LTOAME
Valü

1 387,50

'r.345,80

A.C.S. DE ALMETDA- COMERCTO E SERVTÇOS - ME
Vdü

1.379,m

1.343,90

1.U2,@

1.341,50

CUNHA&PRACZUI\J[ ME LTDA

Valq

1.387,m

1.345,50

1.U2,fi
1.341.70

NHS\AilINIIII

HP I P11@

HP

HP\í 10â/i/

Oodinou

D6linou

D€clinou

VmcêdoÍ

De-linou

Oeclinou

DÇlinou

Oêclinou

Dclinou

Ddinou

RêirÀ

Foínecedoí 9€OO74O5 ALESSONEDUARDoFERREIRASANToS
Rodada Valú
Larcê lnicial 1.346,36

Lore:0ú'l llháB

OÉlinou

Emitido por: Alltr Diego l\4qm Viloto, m \ersâ): SS14 s 25107tn$1044.U
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Oqeto: Aquisiçõês de eq uipamtrlto6 e swíimÍos dê infdrÉti€
PágiE3

25*41,s,f.,&m. c

iqnq+T seTaoa RlcARDocoLoNH€zrsARToRl-ME
RôdãdÉ : Vals
LsEe lnicral j 7g7,@
I 1.742,*
2 1.742,i0
3 1.739,90

FoíH€dq 93127 \ P DO BRASTL LTDAEPP
Rodada Valü

HP

HF MI25A..

rrraçauodro;:l\:.,,:^.
ii:::t i., r::i:::iiV:, ti t:iitii.,i.:: MULTILASER

HP

HP\127FN

MYMAX

§qTELTTE

MULTII.ASER

OM

PREMIUM

Vgnc€dor

Dedinou

Dtrlinou

Dslinou

Declinou

Dmlinou

Oeclinou

Declinou

Dedinou

Oeclin ou

Dedinou

O*linou

Ocllnou

Lffie lnicial

Fünêcedor ffiOOB.lO

Rodada

Larpe inicial

1

FoíflêCôdor gm16z
R@dê

Lme lnicial

Foínéc€dor .gre.n}
Rodada

Lãre lnicial

FoínêcodoÍ. 960@r/2
Rodada

Lance lnicial

I

2

Forecedor 98ffi'/056
RC,Jada

LaEe lnicial

FôrhêcedoÍi 98007405
R@dâ

Lilce lnicial
Declinou

:

Qr.s{iitadg Zfi
- r i;

V€ncêdor

1.797,@

ÇROCETTA E SCHRIUBER
Valú

'1.795,@

1.742.9

COMERCICLMSIICIIAITDA.ME . I

't.29,69

OISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPETAR!q LUNARDEI.II LTOAMEvaloÍ --- -'-""*
1.797,@

A,C.S,.DE AI.T4EIOA. COMÉRCIO E SERVIÇOS. ME
ValoÍ

1.789,00

1742,§
1.74f,@

CUNHA&PRACZUM ME LTDA
Valú

1 795,m

ALES§ON EDUARDO FERREIRA SÁNTOS
Vdo

1.743,74

ffiüffiffi J+$
Valor '
26
21,q
21,75

v1/PDO BRÂSIL LTDAEPP
VâId

2,q
CROCETTA E SCHRÁIBER

Vaiú

2.9

- - .DISTRIBUIDORA 
DEARTIGOS DE PAPELARIALUNARDEUI LTOAME

Valtr

22,fi

Ac.S. DE A|JúEIDA- coMÉRcto E sERVtços _ ME
Valr
2..@

21,&

CUNHA&PRACZUM ME LTDA
VaÍq , .- ':.

2,fi
:::ALES§ON EDUARDo FERREIRA SAÀITos .
Vdq,'t''Lrr ,

2,O1

HP/M125A

HF

rffi ffi
ri:1li: #rl#=ilffi

98m1677
Rôdàdá-

LaEe lnicial

1

2

FúÍsi*or 93122

noOaUa-

LaEê lnicial

Forrpcedor Som81o
noOaOa

LtrEe lnicial

Fornecedor 98002770

Rodada

Lffiê lnicial

Flwc", wr-n
Rodâdâ

Ltrrce lniciâl
,|

Fmeg$ú 
S@70s6

Rodaúá ' l

LarEê lnicial

ForÉeoói r9âm74g6

RodàdÊ

Larce lnicial

PISC

"7
À+ 

Y: ! t:..:

;lÍ,-u i,,l Itt.}.t::,;:l:

ir
l

Vencodor

L.A

Emitido po:Altr Di"so rrtãe." V.ã;EGã,E1a-;
2 0712!161O:44:O4
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Objeto: Aq uisiçós de eq uipaÍHrtc s srprimqr(G dê infümái€

Lffie lnicial 21,@

FoÍmedor m(JB'10 CROCETTAESCHRATBER
RoGda Velú
LarEe lnrcial 21,@

1 20,30

FÜTEêdOT W77O DI§TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPEIáRIA LUNARDEII-I LTDA ME
RÇdâdâi: :::. :::, ,:r:. Vêfi : : -.:,.: l):ar.,. :.=
Lme lnicrat 21,n

Furtu Wi2772 A.C.S.oÉAIJúE|DA-COMERC|OESERV|ÇOS-ME
Rodada Vdtr
LaÍEe lnicial 21,@

1 n,e
2uo
Foneçedor 98007C86 CUNHA&PRACZUMMELTDA
Roddâ VâJcr

Lmê lnicial 21,@

FoÍnqc4ol. 98q7405 ALESSON EDUARDOFERREIRASANTOS ,t:
Rodada Vátr
Lms lnicial 20,66

E€Ín ç{lt? {lTI HPst#Acqnrq'i'a,agge+Àüa@ +F, ; ,, f ,,,,

ffi, I1pptr HP§ffi,AcsÍ'sxf§l,naô'remrd\aoo ,'itr: W f , t":;

ForilêÇedpr S0127, \/\PDOBRASILLTDAEPP

Furnctti 9ffi16lí COMERCTALMS UCTTALTDA-ME '
R§dadâ :t Vâlor
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Parecer ne
Protocolo nq
Interessadas:

Assunto:

Ltll2OL6-PG, de 25 de julho de 2016.
8791L6, de06l0712016.
Secretaria Municipal de Administração, Secretaria Municipal de
Promoção e Assistência Social.
Pregão Presencial - Registro de Preço para
aquisições de tubos de concreto.

futuras e eventuais

Retorna a esta Procuradoria o referenciado supra, agora já concluído,
para fins de análise quanto a possibilidade de sua homologação 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 excefto:

15.A|ém 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 considerando 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, responsável pelo contrato e

respectivas contas, já que a Cofte de Contas permite que o gestor possa se

contrapor ao parecer jurídico, como firmou no acórdão no 128/2009, da 2a Câmara

daquele Tribunal.

Nas palavras de Celso Antônio Bandeira de Mello: o parecer não é ato
administrativo, sendo, quando muito, ato de administração consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administrativas a serem estabelecidas nos
atos de administração ativa. (MELLO, 200L, p.377).

No STF é pacífica a orientação no sentido de

meramente consultivo não gera responsabilização do seu autor.

que o

Cito o
parecer

seguinte

nl

@\-{/ 7
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Pnocunauonra GBRaI

Assim, entende-se que tais resultados poderão ser

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, 25 de julho de 2016.

&rW
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e

TERMo DE HoMol-ocnÇÃo

Objeto: Registro de Preços para futuras e
eventuais aquisições de equipamentos e
suprimentos de informática, em atendimento as

Secretarias Municipais de Administração e

Promoção Social.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENctAL No 045t2016

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 11112016-PG de
2510712016, o objeto do certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es):

ALESSON EDUARDO FERREIRA SANTOS & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ no

07.213.92410001-15, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor
global de R$ 2.0í0,00 (dois mil e dez reais).

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$ 66.764,60
(sessenta e seis mil setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 07.287.798/0001-43, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ í.256,40 (mil
duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME, inscrita no CNPJ no 21.952.07810001-86, foi
vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ í0.100,10
(dez mil e cem reais e dez centavos).

Cândido de Abreu/PR, 29 de julho de 2016.

L\t#§Pá*§fffi
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TERtito DE HoMoLocAçÃo
ObJeto: Reglstro de Preços para futuras e eventuals aqulslções de
equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento as
Secretarias Municipais de AdminlstÍação e Promoção Social.

Licitação, Modatidade: pnecÂo pRESENctAL N. 045/2016

Cumpridas as Íormalidades legais e considerando e adjudicação do
procsdimenlo licitatório em opÍgrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposições p6rtinentes da Lei n" 10.520/2002, e com
respaldo do parecerjurídico n' 1 1 l/2016-PG de 25107/2016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
ALESSON EDUARDO FERREIRA SANTOS & CIA LTDA - ME,
inscrita no CNPJ n'07.2'13.92410001-15, foi vencedora nos itens
descritos na ata, perfazendo um valor global de Rg 2.010,00 (dois
mil e dez reais).
qOMERCIAL MS LICITA LTDA - ME. inscrita no CNPJ no
12.501.67710001-92, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
pêrfazendo um valor global de R$ 66.764,60 (sessenta e sels mll
setecentos e sessenta e quatro reels e sessonta centavog).
CROCETTA A SCHRAIBER LTDA - ME. inscrita no CNPJ n"
07.287 .7981000143, foi vencedora nos itens descritos na ala,
perfazendo um valor global de R$ 1.256,40 (mil duzentos e
cinquenta e seis reais e quarenta centavos).

perÍazendo um valor global de RS 10.í00,10 (dez mil e cem reais e
dêz centavos).
Cândido de Abreu/PR, 29 de julho de 201 6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME, inscrita no CNPJ no
21.952.078/000í-86, foi vencedora nos itens descritos na ala,

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
ObJeto: Registro de Preços para execução de servlços de
recuperação/reforma, Íunilaria e pintura de veículos da Frota
Municipal, em atendimento a diversas Secretarlas Municipais.

Licitação, Modatidade: PREGÂo pRESENCTAL N" 040/20í6

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitetório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposiçõBs pertinentos da Lei no í0.520/2002, e com
Íespaldo do parocerjurídico n' 11712016-Pc de 28107/2016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
ADILSON TERNA 84740787920. inscrita no CNPJ no
17.850.22510001-30, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global dê RS 21 0,000,00 (duzentos e dez mil
reais).
JOSE CARLOS MOSER 08899397996, inscrita no CNPJ n"
'17.375.168/0001-84, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazendo um valor global dê R9 í06.650,00 (cento e sels mll
selscentos e clnquenta reals).
Cândido de Abreu/PR, 29 de,ulho de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Aquisição de veículos zero quilômetro, em atendlmento as
Secretarias Municipais de Saúde, Educação e CultuÍa e Promoção
e Assistência Social.

Llcltação, Modalldade: PREGÃo pRESENCIAL No 04,{,/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimento licitatório em epÍgrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposições perlinontes da Lei no'10.520/2002, e com
respafdo do parecerjurÍdico n' 109/2016-PG de 2210712016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
CVL AUTOMOVEIS - COMERCIAL DE VETCULOS LTDA. inscrila no
CNPJ no 77.025.708/000'l-2'1, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R§ 137.200,00 (cento e trinta e sete
mil e duzentos reais).
Cândido de AbÍeu/PR, 29 de julho de 2016.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

ÉtÃnftÍ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais de higiene e limpeza, em atendimento a diversas
Secretarias Municipais.

Licitação, Modalidade: PREGÃo pRESENCIAL No 046/2016

Cumpridas as Íormalidades legais e considerando a adjudicação do
pÍocedimento licitatório em epígraÍe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposições pertinentes da Lei no 10.520/2002, e com
respaldo do pârecerjurídico n" 11412016-PG de 26107/2016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponente(s) vencedor(es):
AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE PRODUTOS
PROMOCIONAIS LTDA. ME, inscrita no CNPJ no 19.163.810/0001-
97, Íoi vencedora nos itens descritos na ata, perÍazendo um valor
global de R$ 108.318,65 (cento e olto mil trezentos e dezoito reals
e sêssenta e cinco centavos).
AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, inscrita
no CNPJ no 08.836.350/0001-02, Íoi vencedora nos itens descritos na
ata, perfazendo um valor global de R$ 17.834,00 (dezessete mil
oitocentos e trinta ê quatro reais).
CAMPOLIV COMERCIO DE PROOUTOS PARA LIMPEZA LTDA,
inscrita no CNPJ no 05.380.615/0001-04, foi vencedora nos itens
descritos na ate, perfazendo um valor global de Rl 85.864,50
(oitenta e cinco mll oitocêntos e sossenta e quatro reals e
cinquenta centavos).
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA. inscrita no CNPJ no
07.287.7981000143, foi vencedora nos ilens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 93.477,20 (noventa e três mil
quatrocentos e setenta e sete reais e vinte centavos).
MARCOS DE SOUZA ALMEIDA COMERCTAL - ME, inscrita no CNPJ
no 09.664.617/0001-86, foi vencedora nos itens descrilos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 38.776,40 (trinta e oito mil
setecentos 6 g€tenta e seis reais e quarenta centavos).
PETERSON ROCHA DA EILVA - ME. inscrita no CNPJ no
15.804.135/0001-87, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de R$ 88,04í,61 (oltenta e oito mil

e um reals ê sêssenta ê um
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A Prefeitura Municipal de Cándido de
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06

ATA DE REGISTRO DE PREçOS N" 7612016.
vtGÊN cn : 29t07 12016 à 31 I 121201 6.

Emoresa: ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA
CNPJ : 07 .213.924/0001 -1 5 Telefone/Fax: @zlt 3272-

1056
e-mail: macro-
systems@hotmail.com

Endereço: AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, N" í195, ALTO DAS
OLIVEIRAS - TELEMACO BORBA-PR
Contatô: ALESSON EDUARDO FERREIRA SANTOS - CPF: 030.383.939'24

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mil e dezesseis (,2910712016), 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 12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas
aplicâveis em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO pngSeNCIAL n'
4512016, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do
Estado em 1110712016, 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:

CLAUSULA PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO ,

Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por: objeto o registro de preços para futuras e

eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento
as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Social, 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$ 2.010,00 (dois mil e dez reais).

CLAUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCh E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente'termo será até 31 1212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valordos produtos.

cLÁusuLA TERcEIRA - Do eAGAMENTo, Dos necünsos 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 pêla secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fisôal, 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.
Paiágrafo Segundô: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e

do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Ém caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentbs poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de q
outras disposições contratuais.



o

o



PneretruRA oo Mutucíplo oe CÂNDlDo oe AsnEu
Esuoo oo PaRnNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata
Preços, correrão por conta da seguihte classificação funcional programática:
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social

de Registro de

08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO - 940 - 4.4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 - 936. 4.4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
p8. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2680.891 .4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2054 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
2461 _896 - 4.4.90.52.00.00 _ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.1 22.030 I .O2OO7 M an utenção d o D e partam ento d e Ad m i ni stração
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração !

04,1 22.030 1 .02007 M an utenção d o Departam ento d e Ad m i nistração
O35O . OOO . 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

GLAUSULA QUARTA . PRAZO E DÁ ENTREGA
A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze)
dias após'a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

GLÁUSULA 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 legislações pertinentes a matéria.

CLAUSULA SÉTIMA . RESCISÃO
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentem ente de notificação judicial, nas seguintes h ipÓteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o For:necedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de

transferir,
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Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLAUSULA otrAVA - LEGISLAçÃo eeltcAVEL
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. 4512016, 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 pelô Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor.

GLAUSULA DÉCIMA - 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 condiçÕes nele relatadas.

cLÁusuLA DÉcrMA sEcuNDA - DrSpOStçÕeS CeRetS
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.

CLAUSULA 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.

EdiÍício da Prefeitura Municipal de_ de Abreu, em 29 de julho de 2016.

CONTRATANTE:
MUNI DE

José Maria Reis Junior -

CONTRATADO:
Átes os&

Alesson Edu

(.,O\
L2§

ê3

TESTEMUNHAS:

Santos -
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Município de Cândido de Abreu - 2016
Classifi cação por Fornecedor

Pregão 4512016

,,r 346 ,"
q,

PagiEl

Itm Produto/S€Íviço Qumtidadê Stíus Preço UnitáÍio Prêço Total Sel

:Ê.. li t.l nfl ,

RÍ*ri i*ttu *m{m$EeãüG§6oNc§ll{8{§§ffi&*- ffi

3.m Cl$sificado RAGTECH

,4-=.- -
l';t,,Íti=
2.0í0,00

2.010,00 *

Lotêü11 . Lotê00í

ú2 17465 NoBr€k'looovAdePotâria, Birclt,o4Entr UN

adas para tsnada.No Break 1m0 VA de Potâria, Bi6lt, 04 En[rads para tomada.

VALOR TOTAL:

Emitido @í: Allan Diego Mtrm Varoto, na Ersão: 5514 y



PnrrerruRA oo MuNrcípro oe CÂNDrDo oe AsReu
Esraoo oo PlnaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N'77/20í6.
ucÊrucre : 29tor t2016 à 31 r 1ztzo1 6.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mil e dezesseis (2910712016), 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, portadorde 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 3.555, 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 classificação da proposta apresentada no PREGÃO pneSeNCtAL n"
4512016, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do
Estado em 1110712016, 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 equipamentos e suprimentos de informática, em atendimento
as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Socia!, 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$ 66.764,60 (sessenta e seis mil
setecentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA . DA uGÊNCIA 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 TERCETRA - 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 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.

!*i"te-'wf
Empresa: COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
CNPJ: 12.501.67710001-
92

Telefone/Fax: (43) 3477-
í933

e-mail:
come rc ial msl ic ita(@o ma i l. com

Endereco: AVENIDA SAO JOAO, N" í45, CENTRO - SAO JOAO DO IVAI-PR
Contato: CLEBER SILVERIO SIMAO - CPF: 045.177.619-40

O

ír

7
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üAAvenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1727 ramal 209 - CEP: 84.470-000

Demais dispositivos da Lei n'. 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 contratações promovidas pela Administração Pública, bem como
demais legislações pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecldas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.4512016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partes integrantes
deste instrumento, i ndependentemente de transcrição.
Parágrafo Segundo:Serão incorporadas a esta Ata de Registro de Preços, mediante termos
aditivos quaisquer modificaçôes 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 àluzda Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.

cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtspostçÕes cenArs
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.

CLÁUSULA DÉGIMA TERGEIRA. 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.

PnererruRA Do MuNtcípto DE CÂNDtDo DE ABREU

MI.'NICI PIO .EE CAN DIDO. DE ABRE
Muni

qa

Edifício da Prefeitura Municipal de Cânglglqg[e Abreu. em 29 de iulho de 20í6.

CONTRATADO
TDA . ME

TESTEMUNHAS:
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Itm Produto/Ssviço

Município de Cândido de Abreu - 20í6
Classificação por Fornecedor

Pregão 45120'16

Ouântidade Status

P{7im:1

Preço Unitário Prêço Totâl Sel

Lotê mí - Lotê @1

00'1 17441 Micr@mqrtador cm prc6sador lntel Cúe i5 UN 7,00 Clssificado INTEL, 3.mB,m

: 08 GB de trmdiâ,HD de 500 GB, Wndffi original, plma de üd@ integrada. stâr ê mãrsia, fitrada USB. Mmittr LCD 18.5', tstado ffi PqtugrÉs, mMe óptico €i6 de sm, Gafftia de 01
am

17470 Muse@icocmsaida PSP

MMe óptico cm saida PS/2

17471 Meseopticocm saida USB

Mffie optim cm saída USB

17474 ffsg HP2612Acmpatiwl, náorffiaúáur UN

adoTftrs HP 2612 A cmpati€|, ná) rffiúdrado
17475 ffsg HP 285 A (mpáiÉ|, náo rmanÍáura UN

doThffi HP 285 A cmpati€1, não rffinúáua(b
17476 ÍlüH HP283Acmpatiwl, nâorffiryúAua UN

doThtrs HP 2834 cmpatirel, não remnufâurado

UN 2,00 Classiícâdo MULTILASER

UN 2.m Classificado MULTILASER

50,m Classiícado

300,00 ClssiÍlca(b

300,m Classificado

PREMIUM

PREMIUM

PREMIUM

21,75 43.50 *

20,05 40J0 *

65,S 3.295,m *

72,@ 21.6m,m *

69,10 20.730m *

;

66.764,60

VALOR TOTAL: 66.764.m

Emrtido poí Allan Drego Mtrm Vaoto. re wsão 5514 s
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ATA DE REGISTRO DE PREçOS N'78/2016'
vtcÊructe: 29107 12016 à 31 I 1?20',16.

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mi! e dezg-s9:'-t (19107]2016)' nesta

cidade de Cândido de Abreu, na sede ãá pneretTuRA MUNIcIPAL DE cÀNPID9^PE

ABREU, situada n, n . paraná, no03, representada pelo.Prefeito Municipal o sr. JosE

MARTA REIS JUNtOn, Uraiiteiro, casado,-iortador Oe àeOuU de identidade no. 5J11'342-1

SESP/PR e CPF/MF n". OZ+.OSO.O2g'g7, nos termos 
-d-a 

lreil'o 10'52012002' dos Decretos

n.o 3.555, de 0B oe agosú oe 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei

Co.pl"r"ntar n.o 12á]zooa e, subsidiariamente, da Lei n'o 8'666/1993 e de outras normas

apticáveis em face da classificaçáo da q.pàtt, aPresental? no PREGÃO PRESENCIAL no

45t2016, para Regislr;-J; pr{or, püuriároo no Diário oficial do Tribunal de contas do

Estado em 11t0712016, visando o fornecimento previsto no item 1'1 do edital' constitui-se o

presente documento vinculativo e obrigacional as-partes, obedecendo às condições

ãescritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme Segue:

cLÁusuLA PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREçO
parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por obje[o o. registro de preços para futuras e

eventuais aquisições de equipamentos'e supíime1 tos de. informática' em atendimento

as Secretarias fUunicú;it'ãà Administraçao e Promoção Social, de acordo com as

quantidades e respectivbs valores descritos no relatÓrio do sistema EQUIPLANO' anexo a

esta.
parágrafo segundo: o valor total registrado é de R$ í.256,40 (mil duzentos e cinquenta e

seis reais e quarenta centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE

Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016'

Parágrafo Segundo: Sãrá admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo

forneãedor, uúa variação considerável no valor dos produtos'

cLAUSULA TERcEIRA - Do PAGAMENTO, DOS REcURgOS E DA DOTAÇÃO'

Parágrafo Primeiro: Os pagamentos s.erão eíetuados em até 30 (trinta) dias' apÓs a entrega

dos produtos, mediante'co-nferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante'

à base dos preços ünitario, apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota

Fiscal, contendo a áoàalidade e o n". àá liciiação, agência e conta corrente em nome da

proponente, do banóo a ser depositadó, e Oaà provãs de regularidade com Previdência

social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de serviç-o - f9T9'
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deveà rit r.orpànhada da Ôertidáo Negativa do INSS e

Oo CértificaOo Oe Regularidade Fiscaldo FGTS'
parágrafo Terceiro: É* crso de não .urpiitnànto. pelo fornecedor de disposição contratual'

os pagamentos poderão ficar retidos atb posteriôr solução, sem prejuízos de quaisquer

outras disPosições contratuais.

'"'bu 
(

. /- I

SArcROAETTÃ & SCHRAIBER LTDA
Telefone/Fax: (43) 3472'CNPU : 07 .287 .798/0001 43
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parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de

preçõs, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:

08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social

óa.z++.oao 1.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref' Assist' Social

4aoo - e4o - 4.4.e0.sâ.óo.oo I eoutpnuENToS E MATERIAL PERMANENTE

08. Secretaria de Promoçâo Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.0801.2064- Manutenção do CRAS - Centro de Ref' Assist' Social

4910 - 936 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipalde Assistência Social

08.244.0801.2062- Manutençáo do CRAS - Centro de Ref' Assist. social

zoeo - 891 - 4.4.90.sá.óo.oo I EOutpRtrlENTOS E MATERIAL PERMANENTE

08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social

08.244.080 1.2054 - Manutenção do oRAS - Centro de Ref. Assist. social

2461 _896 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

03.OO2 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisáo de Recursos Humanos

o39o - ooo - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

03.001 Departamento de Administração
O+.1 ZZ.OgOl .O2OO7 Man utenção do bepa rtamento de Ad ministração

o3oo - ooo - 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

03.001 Departamento de Administração
04.l ZZ.OgO 1 .O2OO7 Ma nutenção do Departamento de Ad min istração

0350 - O0O - 4.4.90.52.00.00 ÊOUtpnnneNTOS E MATERIAL PERMANENTE

CLÁUSULA QUARTA. PRMO E DA ENTREGA

A Secretaria Municipal ràquisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma d9

entrega dos produio=, o" quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze)

dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
ã;Aõf" Uri";;ô fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de

Registro de preços, em compatibilidade com aS obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais'

CLÁUSULA SEXTA - MULTA
será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) :oPr? o valor total da Ata de Registro

de Preços, na hipotese de inexecuçaó toiat ou parcial das obrigações -a-ssumidas 
pelo

fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no' 8'666/93 e suas

alteraçÕes subsequeátes e demais legislaçÕes pertinentes a matéria'

GLÁUSULA SÉflMA . RESCISÃO
A presente Ata de Registro de Preços poderá seI rescindido de pleno direito'

independentemente de notúicaçáo judicial, nas seguintes hipóteses;

lnfringência de qualquer obrigaçáo ajustada;
Liqriõaçao amigável'ou juOiciat, conóordata ou falência da Contratada;

Se o Fornecedor, ie.m'previa autorizáfào do Município de Candido de Abreu, transferir,

caucionar ou transacionar qualquer direiío decorrente desta Ata de Registro de Preços;

Rul:r'ci,

( ,,&c-w2



demais legislações Pertinentes.

CLÁUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
parágrafo primeiro: As cõndiçÕes estaUeiãciáas na Licitação Modalidade Pregão Presencial

no.4512016. anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, sáo partes integrantes

deste instrumento, independentemente de transcrição' -parágrafo SegunOo:Séiao in"otporadas a esta Atá de Registro de Preços, mediante termos

aditivos quaisquer modificações que venham a serem necessários durante a sua vigência'

decorrentes das onrigãiôát'""Jrri'''iOas péto Município de Cândido de Abreu e o Fornecedor'

CLÁUSULA DÉCIMA. DOS CASOS OMISSOS

os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes'

õiÀüéúrÃ óÉcirvrn PRIMEIRA - Do coNHEClMENro DAS PARTES

Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,

aceitando todas as condições nele relatadas'

cLÁusuLA DÉCIMA SEGUNDA - DlsPoslçoes oeRels
O Fornecedor assume exclusiva responsabiliáade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes

decorrentes Oa execuçáá Oésta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabalhista'

administrativa, previOànciaria, comercial, 
"civil ou fisôal, inexistindo solidariedade do

CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive-os que eventualmente advirem

de prejuÍzos causados a terceiros, não cabéndo 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 dadosl Oã úüi i"or 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 oesta Ata de Registro de Preços, renunciando

expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja'

PnrrErURA DO MUNICíPIO DE CÂNDIDO DE AENCU

ESUOO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitaçõei 9 contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43|3476.1222 - ramat 209 - CEP: 84.470.000

Demais dispositivos da Lei no' 8.666/93

CLAUSULA OlrAvA - LEGISLAçÃO APLICAVEL

ü,ffi:sT r" "i";d;; R;g',;t'o de Freço 
, ?: 9i:,q':f9?:,^11^L:'"?:,,1;ul13t^i.li

ã,ffi;ã"ir"iíàii"çàà, á.onü"tuçÕes promovidas peia Administração Pública, bem como

Edifício da Prefeitura ndido de Abreu, em 29 de julho de 2016'

CONTRATANTE:
IO DE

Jose Maria Reis Junior - Municipal

CNOCTTTA & SCHRAIBER LTDA
Cecília Crocetta Schraiber - Sócia Administradora

TESTEMUNHAS:

C"*Ü*



PRerelruRA oo MuNtcípto or CÂNolDo DE AsnEu
Esraoo oo PamNÁ

1.

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/faxl (431 3476'1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000
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Itm Produto/SsÍviço

lIllflltlilPl(, (lli \rattl,ttttv ttt AtJttiu - al, !g
Classificação por Fornecedor

Pregão 4512016

Quantidade

= Fls,_l% _ :

Proço Unlt$o PÍsço

011

Lote 0Ol - Lote@'t

010 174n HP í4l0multifrÍEiüEt-cdd tintacartwho2

2H P 1410 Íxrltifiniml-cots tirÍa strcfp 22

17478 Filtrode linfE

Filtro de lirtE

'17479 Aptdho de OVD da)€r csn mrada de USB fro

ntd+trêlho ê OVD plqÉr corn trúrda de USB fÍorÍal

5.@ Classifcaô

10,m Classificd

2,00 Classificado

MASTERPRINT

SATELITE

PHILIPSUN

37,14

278,fi

371,& .

557,@ *

(/")P

Mtr€rp Vado, m ssâo: 55'14 s



PnrrerTURA Do MuNtcÍpro DÉ cÂNDrDo ôe'Àsnru
Esuoo oo PlnaNÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 _ ramal ZOí _ Cep: g4.47O.OOO

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N" 79/20í6.
vtcÊrucle : 29t02 t2016 à g1 t 1zt2o1 6.

Empresa: RICARDO COLONHEZ SÁRTõru - lVte
GNPJ: 21 .952.078/000í -8G Telefone/Fax: (í8) 3361-

5942
e-mail:
I icitacões. rcslôomai l-eom

Endereço: RUA NILO PEÇANHAT No 217, C
Cgntato: RICARDO GOLONHE2I g

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de dois mil e__lezesseis (2gt07t2016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNtCtpAL DE CÂNDíOO Oe
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 1Q.52O12OO2, 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/i993 e de outras normas
aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada no pREGÃO pRgSeNCtAL n.
4512016, para Registro de Preços, publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas do
Estado em 1110712016, 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 PRIMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de equipamentos e suprimentos de informáticã, em atendimento
as Secretarias Municipais de Administração e Promoção Socia!, 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$ í0.í00,íO (dez mit ê cem reais e dez
centavos).

CLÁUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNGIA 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.

GLÁUSULA TERGEIRA . DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, ápos a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitanie,
1 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 serviçã - FGTS.
PaÉgrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Ém caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuizos- de quaisquer
outras disposiçÕes contratuais.
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PnrrerruRA oo lÂuNlcípro ue CÂNDlDo oe Aenru
Esraoo oo PamNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: U.470-OOO

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
48OO - 940 - 4.4,90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2064 - Manutenção do CRAS - Centro de Ref. Assist. Social
4910 - 936 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2062 - Manutenção do CRAS - centro de Ref. Assist. sociar
2680 - 891 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08. Secretaria de Promoção Social
002. Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.0801.2054 - Manutenção do CRAS - centro de Ref. Assist. sociat
2461 _ 896 - 4.4.90.52.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.002 Divisão de Recursos Humanos
04.122.0301.02008 Manutenção da Divisão de Recursos Humanos
0390 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.122.0301.02007 Manutenção do Departamento de Administração
0300 - 000 - 3.3.90.30.00.00 MATERTAL DE CONSUMO
03.001 Departamento de Administração
04.122.0301.02007 Manutenção do Departamento de Administração
O35O - OOO - 4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

GLÁUSULA QUARTA . PRAZO E DA ENTREGA
A Secretaria Municipal requisitante fornecerá a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze)
dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUTNTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA 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 legislaçÕes pertinentes a matéria.

GLÁUSULA SÉrlMA . REScISÃo
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;

\,W



PnEFrlruRA oo MuNrcípro Dr CÂNDtDo oe Asneu
Esraoo oo PmaNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contr
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ramal 209 - CEp: 94.470-OOa ü;x

Demais dispositivos da Lei no. 8.G66/93.

clÁusulA otrAVA - LEGtsLAçÃo neucÁvel
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 legislaçôes pertinentes.

cI.ÁusuI.A NoNA - DAS PARTES TNTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade pregão presencial
no.4512016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partés 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 duiante a sua vigência,
decorrentes das obrigações assumidas pelo Município de Cândido de Abreu e o Fornãcedor.

GLÁUSULA DÉCIMA . DoS cASoS oMtSSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA. DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.

cLÁusuLA DÉctMA SEGUNDA - DIspostÇôes ceRers
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabálhjsta,
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 dirimiriodas e
quaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de Preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais pr.ivilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu, em 2g de julho de 2016.

CONTRATANTE:
ABREU
Municipal

CONTRATADO:
RICARDO C
Ricardo Col

ree"ij

MUNICIPIO DE
José Maria Reis

TESTEMUNHAS:
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1272 - ramat 209 - CEP: &4.470-000
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OG 17466 Tipo d€ irpÍGsora :Lsd, tÍpíim Frênte I V

Município de Cândido de Abreu - 2016
Classifi cação por Fornecedor

Pregão 4512016

UN 2,00 Classificâ(b .1,341.,1Íi

Dimões apÍotjÍEdas da efibdagm do prodúo (cm) - N4-§ 22,Ax3/,9x4'l cm. Gaantia do FtrEeür 12 Í€s6. Mod€lo CEô5.1A. RásêÍEia ô Modêlo CEô51A.

2.682,80 Í

5.677,lo 5.6n,& *

m4 17467 Multituncimt Lss 1,m Classificado í.739,S0 1.739,S ú

Cmoóês Pqta USB 2.0de àta wl6idadê. Carrcterisücas lrpÍesstrâ Atê 18 ppín/ Até 6m x6@ dp (12m dd eíeti\ê); FastR6 @; FstR€s 1200. Ctretêrístim CoÍÍadúaAtá99 cqias;

imgsn SuprirentG Cttrllo de irpíessão preto HP L6eÍJet CE285A. Ciclo fsà dê trabalho Até 8.0@ págims - O ciclo oe sJriço e denrioo cãr o rfo í6irD de Ég irrâs pa mês de saídacm irEgffi. Tipodo Papel Pâpel (cmm, lass), ênElopês, traspãêrciâs, etiq€tas, crtãoe 6tÕes-postâ;. sisim opeíâdffilÚicrosúwndoils@ 7, wndom vst*ó, únooreoxp,
Wndo^ê@ Ssw 2@3. u'lndo6@ Sú€r 2@: Prmessadoí de 1 GHz, 1 GB dê RAM, ru MB dê spaço lire m disco rigido, tda SVGA eoox6oo cm ctrês dê 1ô ijt, lntêrrEt E)dorer 55ou supsÍior,

013 17481 lrpÍ6stra irulüirEiúEt Cdtr Laserjet M 4 UN í.@ Classifi€do HP

77 Lstr Coltrlmpíire trfftê e sso, Sistffi dê irpr6áo cdtrido, Cmnêção U§B, coín vlrrdêss, imprsáo ddesão aúqÍEtiB, diístadoÍ antdÍBtico dê docffiito.

AJlan Oiêgo Morffo Víoto, nê \eísão: 5514 s
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contrai
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000.-:-
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PRererruRa oo Munrcípro oe GÂuoloo DE ABREU
Esraoo oo PanaruÁ

EXTRATO DE GONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 045t2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 2.010,00

29-07-16 31-12-16
CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA
07 .213.9241000'1-15
Ata de registro de preços n'07612016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promocão Social.

PRrrrrruRR oo Munrcipro or CÂNDIDo or AaREu
ESTADo oo PRRnNn

EXTRATO DE GONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 045/20í6

Vigência Valor Global
RS

lnício Término 66.764,60
29-07-16 31-12-16

CONTRATANTE
GONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME
12.501 .677 t0001-92
Ata de registro de preços n" 07712016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promocão Social.

PRrrerruRn oo Mururcípro or CÂruoroo DE ABREU
Esrnoo Do PARANA

EXTRATO DE CONTRATO
- ParE fins de publicação -' PP O45t2o1'6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 1.256,40
29-07-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
07 .287 .798/0001-43
Ata de registro de preços n' 07812016
Registro de preços paru futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administração e Promocão Social.

a



PnerrrruRA po MuNrcípto oe CÂNDrDo nr Aan
Esrnoo oo FluNÁ

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

Edifício da Prefeitura do Município de C e Abreu, em 29 de julho de 2016.
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Pnrrerrunn oo Mururcípro or CÂnoroo or AeRru
ESTRoO oO PRRRTn

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 045t2016

Valor Global
RS

1 0.1 00,1 0

31-12-16
CON RATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE IDO DE ABREU
RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME
21 .952.078/0001-86
Ata de registro de preços n'07912016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de Administr

JOSÉ M
PREF

JUNIOR
CIPAL
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PP 045/20í6

Vigência Valor Global
P*

ln ic io Término 2.0 10,00

29-07-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA _
07 .213.924t0001-15
Ata de registro de preços n" 07ô/2016
Rêgistro de preços para futuras ê eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos
de informática, em alêndimento as
Secretarias Municipais de Administração e
DÍ^m^^Ã^ q^ôiâl

CONTRATANT I MUNIC|PIO DE CÀNDIDO DE ABREU
E I CROCETTA & SCHRAIBER LTDA _
GoNTRATADA I 07 .287.798t00O1-43
NATUREZA I Ata de regrslro de preÇos n'078t2O16
OBJETO I Registro de preÇos para Íuturas e eventuais

aquisiçõês de equipamentos e suprimentos de
informática, em atendimento as Secretarias

de e

PpEFElruBÂ Dcr Mu{,í:ipto nE CÂr{ÍltDÕ ÊÊ ABaEU
l:::,1;:,rra, J,l P,lrri r\.:!

áiX.RÁTO âE
{:',1TRâÍA

</: lit?a r'1 t\\.)+

p" ooslzoro

Vigência Valor Global
R$

ln ício Término 1 0.1 00.1 0

29-07-16 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME -
2 1.9s2.078/0001 -86
Ata de regislro de preÇos n" 079/20'16
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisiçóes de equipamentos e suprimenlos de
informática, em atendimento as Secretarias
Municipais de AdminiskaÇão e Promocão Social.

PtFFFTTUeÁ {:,CJ MUNtClt,ü a,[ Cqftôtt.ü üÍ AÊerr,
f ::1r1r-:i) tii:r PÁPÀ{i

EXT§Â:O 
']T

PP 047t2016

Vigência Valor Global
RS

lnício Término 91.1 00.00

02-08-1 6 J t- tz- to

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
EDUARDO SCHVARSKI. N,,lE _
14.271 .147 t0001-20
Ata de registro de preÇos n" 080/2016
REGISTRO DE PREÇO para Íuturas e eventuais
aquisiçóes de Tubos de Concreto, em
atendimento a Secretâria Municipal dê Viação e
Seruicôs urbanos.

pREFEi'Í'uRr, Do Muxtüir,t* ,E f,Áliü,DC sÍ AsÊEU
i:: ri)}a, ,a, PÁnai1;,

f,Àll{ÀiU L'rr
ü*tiÍRÀ-ri)

í, oor,ro*

Vigência varor LioDat
R$

lnício Término 37.000.00

02-08-1 6 31-12-16

UUNIKAIANI
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNIÇIPIO DE CANDIDO DE ABREU
L A CIOLA & CIOLA LTDA - EPP _
03.256.446/0001 -70
Ata de registro de preços n" 081/2016
REGISTRO DE PREÇO para íutuÍas e evenluais
aquisiçóes de Tubos de Concreto, em
atendimento a Secretaria Municipal de Viaçâo e
Servicos Urbanos.

Pâ8,.ÊlTuaÂ üô Müii,çrPro l"rE Ci\§DrDÕ Dr ÂsaÊ$

hÀ,HAJ(tirh
üLlIITRÂ1'O

í, oor,rrru

Vigência vator (,toDat
RS

lnício Término 46.699,20

02-08-1 6 31-'t2-16
r{

o

bo

DÉRIO OTICIAL CERTIFICADo DIGITALMENTE
A Prefeitura Municipal de Cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado atravês do site

PRE rErri-rRÀ úô MuNrcipro ú€ CÁND,Do õ€ ÂBRr:u

E^ltAtúil*
CÕNTRÀTí}
- Fâr* íiils de Í]übii{âqJiü

PP 045/2016

Vigência vator utoDat
R$

lnício Término 66.764,60

29-07-16 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

i,4UNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
COMERCIAL MS LICITA LTDA - ME _
12.501 .677 t0001-92
Ata de registro de preços n" 07712016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de equipamentos e suprimentos de
inÍormática, em atendimento as Secretarias
[r' 'hi^i^.iê dô ÀdmiÁiêl.â^õ^ ô 9. m^^ã^ e^^iâl

PReFElTiJRA DÕ MuNtÇipto ilf fÂNDiDo oE ÀBsÊu

f,ÂISAIVU[
TONTRÁTO
" Patt fins d* _r;rifilici;ç;io

PP 045/2016

Vigência varoÍ utoDat
R$

lnício Término 1.256,40

29-07-16 31-12-16


