
MUNIGíPIo DE GÂNDIDO DE ABREU
Estado do Paraná

ot
J

PROGESSO LIGITATORIO

d ç t 'zcr6

(r aty's Ctt".

: 'i , -, /.t'"- 
-

AbeÍtura

Detâ Horádo

h6 t0s thG 09,q: h

a"o rol l4ç

Modalidade
Convite

Tomada de Preços

Conconência

Dispensa

Çslera Pregão Presencial

Pregão Eletrônlco

lnexigibilidade

Gredênciamento

Leilão



,CúL 414

{r.r.r"nn" ^:
3o+
308



PnmrprruRA no MuxrcÍpro »n CÂxDIDo nn AnRnu
EsrADo»oPenaxÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 43-3476-1222 - www.candidodeabreu.pr.gov.br - 84470'000
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OJt

Of. ns 388/2016-SMS Em 20 de julho 2016

Excelentíssimo Senhor

Solicitamos de Vossa Excelência que seja realizado Processo

Licitatório para Aquisição de Materiais para Campanhas e Promoções em saÚde, como o

Projeto Nascer em Cândido de Abreu, campanhas de Vacinação, Outubro Rosa,

Poliomielite, Agosto Azul, dentro outras, assim fortalecendo e promovendo as campanhas

que serão realizadas na Secretaria Municipal de Saúde, pois todos são pÚblicos alvo e

devemos chamar e incentivar a participação de todos nas campanhas promovidas pelas

Secretaria de Saúde. lnformamos que a dotação orçamentária a ser utilizada será a

seguinte:

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Médica Odontológica

10.301 .0701.2037 - Execução APSUS

1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo

07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

002. Divisão de Assistência Médica Odontológica

1 0.305.070 1.2044 - Execução VIGIASUS

1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo

1952- 3.3.90.32.00.00 - 376 - Material, bem ou Serv. De Distribuição Gratuita

Sendo só o que tínhamos para o momento, aproveitamos a oportunidade para elevar

nossos protestos de estima e consideração.

Na oportunidade renovamos a V. Exa protestos de apreço e consideração.

Cordialmente,

JoÃo@

Exmo Sr
JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal

- Em mãos -

@doecanoTQ
$tÂDo sFRÜTÜG§$uutuIItffia

Secretáíro Municipal



Preço Médio de materiais para campanhas e Promoções em Saúde, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde

tem luant Descricão do Produto

20c

Jidratante com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, e click para fechamento, evitando

/azamento, personalizada em adesivo, personalização livre de cores, arte a ser desenvolvida pelo

brnecedor e aprovada pela Secretaria correspondente.

20c

iabonete líquido com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, e click para fechamento, evitand<

vazamento, personalizada em adesivo personalização livre de cores, arte a ser desenvolvida pela empresa

fornecedora e aprovada pela secretaria correspondente.

15C

lhinelos em borracha microporosa, similar, havaianas tiras tradicional e acompanham tiras de segurança

nodelo baby com regulagem, personalizado em sublimação composição de 80% borracha natural com 20%

:m EVA, personalização livre de cores, arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela

iecretaria correspondente.

Y8



4 100c

Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretâria de Saúde, confeccionada em

Poliviscose colorida, com serigrafia na frente/costas, em 4 cores, tamanho P, M, G, GG com as seguintes

especificações mínímas: colorida (cor a ser definida pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com

ribana 67% poliéster e 33% viscose, colorido, gola redonda, com ribana 67% poliéster e 33%colorido, o

corpo e as mangas da camiseta confeccionadas em malha 67%poliéster e 33% viscose, fio 30/1 com

765glm2 As bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão ser feitas em

linha 100% poliéster, modelo unissex. Na parte da frente da camiseta deverá ser feita serigrafia colorida (4

cores). As camisetas deverão ser entregues limpas, integras montadas corretamente com suas costuras

perfeítas e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentes pontos, dobras, franzidos, torções ot

pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e afíxada em

caráter.

5 s00

Squeezes 550 ml Confeccionados em polipropileno; Com certíficação de Atoxidâde; Capacidade de

250l300ml; Sua arte aplicada a quentê na própria garrafa; Arte a ser desenvolvida e aprovada em uma cor

s0c

3el anticéptico contendo 35 ml, personalÍzado em adesívo livre de cores, arte a ser desenvolvida pela

-:mpresa fornecedora e aprovada pela Secretaria correspondente.

7 204

)scova com espelho com kit costura. Espelhos com escova, medíndo 6,5 cm de diâmetro, com encaixe de

:erdas para armazenamento, cerdas medindo 1,5 cm, sistema de abre e fecha, espelho com 5 cm de

Iiâmetro, parte superior abaixo da tampa protetora que abre girando, contém um kit costura com 1 passa

inha, 6 linhas coloridas, 2 agulhas, 1 alfinete de segurança, 2 botões de dois tamanhos. Personalizada com

r arte em 1 cor, a ser desenvolvida e aprovada para sua campanha.

8 20(
Kit Manícure contendo 1 cortador de unha, 1 lixa de unha , uma espátula e uma pinça, personalização a ser

desenvolvida e aprovada em 1 cor

\o\.c



40r

Kit Saúde bucal lnfantil - 01 Escova dental lnfantil; - 01 Creme Dental ICE FRESCH 50 gr; - 01 fio dental 25

mts - 01 Embalagem em PVC Cristal; - 01 Cartilha Fada do Dente Personalização em adesivo com fundo
branco medindo 2,5 x 8 cm

1C 100(

Bonés Personalizados Bonés em brim leve na cor de sua preferência, com regulador em velcro, aba

sanduíche, estampa em Silk, arte a ser desenvolvida e aprovada em âté 04 cores

1 100c

Sanecâs em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade para 300m1, inquebrável, não deforma,
cersonalizados em silk diretamente na peça com uma cor, com sua arte a ser desenvolvida

1 20c

Nécessaire Saúde do Homem Modelo NC 15 Tecido nylon 600 na cor a escolher, fechamento em zíper Alças

de mão lateral. Acabamento em vivo. Nas medidas de 20 x 10 x 05 Personalização em silk sendo frente com
4 cores

13 200

(it Costura Estojo em plástico rígido, Contem - 6 meados de linha coloridas, 3 agulhas, l alfínete de

;egurança,3botões(2brancoselpreto),3alfinetessimples,lpinça,lminitesoura,lpassalinha,
)ersonalizado em 1 cor, Medindo 6,5 x 6,5 x 1,5 cm

t4 1000

iacola Pet Sacola Pet, personalização um lado, arte duas cores, alçâ de ombro, medíndo: 35 cm âltura x 44
:m largura 10 cm de caixa.

15 1000

laneta Luna Canetas plásticas, com click na parte superior, corpo nâ cor branca, click e ponta na cor a
Jefinir, personalizadas com arte a definir em duas cores

16 20(
Kit Minilixa Personalízado Contendo: 1 esmalte cores variadas, personalizado em 1 cor, 1 lixa personalizada

em 1 cor. Com embalagem para presente.

I 1000

Lixeirinhas Para carro confeccionadas em TNT 45 grs. com fechamento com solda eletrôníca, medindo 24 x

18 cm, na cor a ser escolhida com personalização do slogan da sua campanha de prevenção da saúde, Arte
em 2 cores

18 100c

Toalha de Rosto em algodão, faixa especial para personalização medindo 70 cm x 47 cm personalizado em
uma cor (cor da toalha é opcional)

\o
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1 50c

Balão ne 11 nas seguintes especificações mínímas: Inflável; Personalizado; Confeccionado em látex;

Formato redondo; Atóxico; Cores variadas; Com impressão em 1 face do balão; lmpressão 1 cor. A

impressão deverá ser feita de forma que a logomarca a ser impressa fíque com sua parte inferior para o

lado da boca do balão; lmpressão de forma centralizada tanto na altura como na circunferência do balão.

2( 30c

3oneco Agarradinho com 8,5 cm de altura , cl até 04 cm de largura, material PVC - Vinil, confeccionado nos

rraços com mola interna, ajuste plástico, com cabeça destacável. Formato Zé gotinha, em plástico atóxico,

naleável, corpo branco, formato boca vermelha, olhos pretos, c/ presilha em vinil especial, maleável,

ttóxico, Scmx3cm personalizada em até uma cor, 02 cavidades arredondadas c/ corte especial

27 30c

Máscaras do Zé gotinha confeccionada em papel triplex 300, com fio elástico para firmamento e de

tcabamento diferenciado

22 s00

:on,unto body Malha Canelada 1O0% algodão com botão na área do pescoço para facilitar na hora da troca,

)otão no meio das pernas para gârantir que fique firme. As cores são: Branco, azul bebê, verde bebê,

rmarelo bebê, rosa bebê, caquí, verde cídreira, salmão e marfim. - Composição: Malha canelada 100%

rleodão Fiol30.



23 s0c

Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretaria de Saúde, confeccionada em

Polivlscose colorida, serigrafía na frente/costas, personalizada em 2 cores, tamanho P, M, G, GG com as

seguintes especificações mínimas: colorida (cor a ser definída pelo usuário) mangas curtas, barras das

mangas com ribana 67% poliéster e 33% viscose, colorido, gola redonda, com ribana 67% poliéster e

33%colorido, o corpo e as mangas da camiseta confeccionadas em malha 67%poliéster e 33% viscose, fío
30/1 com l659lm2 As bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão ser

feitas em linha 1O0% poliéster, modelo unissex. Na pârte da frente da camiseta deverá ser feita serigrafia
colorida (4 cores). As camísetas deverão ser entregues limpas, integras montadas corretamente com suas

costuras perfeitãs e devem ser confeccionadas de tal modo que não apresentes pontos, dobras, franzidos,

torções ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e

afixada em caráter.

24 s00

tlécessaire em nylon 600, em cores diversas, com sua logomarca aplicada conforme sua arte a ser
jesenvolvida, até 4 cores,Tamanho 12x18x13 cm com fechamento em zíper conforme modelo.

25 500 toalha de Boca, confeccionada em algodão, medindo 24 x 38 cm, personalização em 1 coÍ

26 s0(

Estojo confeccionado em PVC cristal medindo L7 x25 cm, fechamento em botão de pressão, personalização

em 4 corês.

2i 50( Bolsa Gestante nas medidas 30x25x18 cm com alÇa de mão e personalizaÇão em silk. Nvlon 600 e Cristal

2Í 50c

Frasco PET 60mlAladim Mod.F66 Tampâ Alumínio R20

Dourada.

2S 500

Babador, confeccionado em algodão, com acabamento

em Ribana, Não Personalizado
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. CNPJ: 07.725.917/0001-00 - lnscr. Mun. 1"0 09 0499458-0
Rua José Alcides de Lima, ns 565 - Eairro Novo Mundo

Curitiba/PR - CEP: 81050-340
Fones: (41) 4111-1316 / (41")8800-730s

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa Dexter Distribuidora Ferramentas Ltda. - ME, estabelecida à Rua José Alcides de
Lima, no565, Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, CNPJ sob o no 07.725.917/0001-00, apresenta a sua
proposta comercial, para a Aquisição de Materiais para Campanha, conforme solicitado, nas seguintes
condições:

ITEM
DESGRICÃO DO PRODUTO

QTDE VR UNIT TOTAL

01 Hidratante personalizado em adesivo, com capacidade
de 60 ml.

200 R$ 7,82 R$ í.564,00

02 Sabonete liquido personalizado em adesivo com
caoacidade de 60 ml.

200 R$ 7,23 R$ 1.446,00

03 Chinelo personalizado para campanha. 150 R$ 15,55 R$ 2.332,50

04

Camiseta em malha PV, personalizado em cores
variadas. Personalização a ser desenvolvida pela
empresa fornecedora e aprovada pela Secretaria
correspondente.

í000

R$ 26,70 R$ 26.700,00

05 Squeezes personalizado em 1 cor, com capacidade 550
ml.

500 R$ 5,59 R$ 2.795,00

06 Gelanticéptico capacidade 35 ml. 500 R$ 6,42 R$ 3.210,00

07 Descrição escova com espelho com kit costura. 200 R$ 7,99 R$ 1.598,00

08 Kit Manicure. 200 R$ 8,05 R$ í.610,00

09

Kit Bucal infantil
1 escova lnfantil
1 creme dental
1 fio dental
1 Embalagem
1 cartilha
Personalização em adesivo.

400

R$ 8,20 R$ 3.280,00

í0 Bonés personalizados. í000 R$ 8,25 R$ 8.250,00

11 Canecas de Plástico com capacidade de 400 ml,
oersonalizado em 1 cor.

í000 R$ 5,42 R$ 5.420,00

12 Nécessaire Saúde do Homem, medindo 20x10x05. 200 R$ í5,90 R$ 3.í80,00

13 Kit Costura Personalizado em I cor. 200 R$ 10,20 R$ 2.040,00

14 Sacola Pet tamanho 35x44x10 cm. 1000 R$ í0,30 R$ í0.300,00

15 Canetas Luna, personalizada em 2 cores. í000 R$ 2,99 R$ 2.980,00

í6 Kit Mini Lixa Personalizado. 200 R$5,65 R$ í.í30,00

17 Lixeirinha de Veiculo. í000 R$ í,89 R$ 1.890,00

18 Toalha de Rosto 70x47 personalizada. 1000 R$ 15,90 R$ 15.900,00
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/-BRINDES

CNPJ: 07.725.91710001-00 - lnscr. Mun. L0 09 0499458-0
Rua José Alcides de Lima, ns 565 - Bairro Novo Mundo

A presente proposta tem o prazo de validade de (30) dias úteis, a contar da data de emissão desta
proposta.

As condições de pagamento são as constantes de 28 dias após emissão da nota fiscal.

O Frete é pago pelo fornecedor.

Curitiba, 14 de Junho de 2016.

Atenciosamente,

Eliezer Pereira Leite

Curitiba/PR - CEP: 81050-340
Fones: All 4L11.-1315 I (41)8800-7305

í9 Balão 11, personalizado em 1 cor. 500 R$ 0,9í R$ 455,00

20 Agarradinho com 8,5 cm de altura, personalizado em
colete.

300 R$ 8,10 R$ 2.430,00

2',1 Mascara do Zé Gotinha. 300 R$ í,64 R$ 492,00

22 Conjunto Body, blusa e calça. 300 R$ 20,50 R$ 6.150,00

23

Camiseta em malha PV, personalizado em cores
variadas. Personalização a ser desenvolvida pela
empresa fornecedora e aprovada pela Secretaria
corresoondente.

500

R$ 25,90 R$ 12.950,00

24 Nécessaire em nylon 600, 12x18x13 cm. 500 R$ 14,95 R$ 7.475,00

25 Toalha de lavabo confeccionado em algodão. 500 R$ 5,75 R$2.875,00

26 Estojo confeccionado em PVC 17x25 cm. 500 R$ 7,30 R$ 3.650,00

27 Bolsa gestante 30x25x18 cm. 500 RS 49,90 R$ 24.950,00

28 Frasco Pet 60 ml. 500 R$ 2,65 R$ í.325,00

29 Babador personalizado em 1 cor. 500 R$ 7,80 R$ 3.900,00

TOTAL
R$ 162.277,50



Rua Padre Severino Cerutti, 1281 - Vila São José
CNPJ: 06.027.980/0001-00 - Inscrição Estadual 902.97931-04

CEP 86808-080 - Apucarana - PR

Jo
)

Apucarana, 07 de Junho de2016.
Para
Secretaria Municipal de Saúde - Cândido de Abreu * PR
A/C: Aridiane

Silndes e

Quantidade Descrição/ Produto Valor
Unitário

Valor Total

200 Hidratante com 60 ml. R$ 8,45 R$ 1.690,00
200 Sabonete liquido 60 ml. RS 7.89 R$ L578,00
ls0 Chinelo Personalizado. R$ 16,70 R$ 2.505,00

1000 Camiseta Personalizada R$ 29,40 R$ 29.400,00
500 Squeezes Personalizados. R$ 7,20 R$ 3.600,00
500 Gel Anticéptico. RS 7,15 R$ 3.575,00
200 Escova com esoelho e Kit costura. R$ 8,90 Rs 1.780,00
200 Kit Manicure R$ 9.72 R$ 1.944.00
400 Kit Saúde Bucal R$ 10,10 Rs 4.040,00
r000 Bonés Personalizado. RS 9,75 R$ 9.750,00
1000 Canecas olástico nersonalizado. R$ 6,63 RS 6.630.00
200 Nécessaire- 20xl 0x05 nersonalizada. R$ 18.20 R$ 3.640,00
200 Kit Costura R$ r2,6s RS 2.530.00
1000 Sacola Pet R$ 12,50 RS 12.500,00
1000 Caneta Luna R$ 3,75 R$ 3.750,00
200 Kit Mini Lixa R$ 6,s2 RS 1.304.00
1000 Lixeiriúa de Veiculo RS 2.49 R$ 2.490,00
1000 Toalha de Rosto R$ 16,30 RS 16.300,00
500 Balão no I I R$ 0.99 R$ 495,00
300 Boné Agarradinho R$ 7,45 RS2.235,00
300 Mascara Zé Gotinha RS 2,05 R$ 615,00
300 Coniunto body R$ 18,20 R$5.460,00
s00 Camiseta Personalizada R$ 27,15 RS13.575,00
500 Nécessaire em nvlon 600 RS 16.00 R$8.000.00
500 Toalha de Boca R$ 6,85 R$3.425,00
s00 Estoio PYC 17x24 R$ 7,85 RS3.92s.00
s00 Bolsa sestante 30x25x l8 RS s8.00 R$29.000.00
500 Frasco capacidade de 60 ml. R$ 3,20 RS1.600.00
500 Babador em alsodão. R$ 8,75 RS4.375,00

RS 181.711,00
Prazo para entrega: 25 dias após aprovação da arte.

Prazo de Pagamento: 28 dias após emissão da nota Íiscal
Frete Pago.
Validade desta proposta: l5 dias

;,r':1,-/
: . .. i'. :."., 4 - 1 r",1- r

Lenira Ribeiro dos Santos
CPF:323.865.329-68

lã.orr.eso/o$'l;l
L"fi. §anls* Confecções

Ltda - ltle
FoneiÍFax: {43} §§79-5{${

I nuu Pcdre §avçÍiÍro Ccntti. ne'!28í I

l:{oucâÍ}n$ÊH. 
Êso ae"úeoe0 |

Fone: (043) 3429.1296 Email: vendas.luae@gmail.com
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GLoBALPED MATERIAIS DIDÁTIcoS E PEDAGoGICoS LTDA

www. globaloed.com.br/
Fone/Fax: (45) 3254-0203

Rua 31 de Março, no 543 - Centro.
CNPJ: 10.291.27110001-05 - lE: 90.452.087-00 - lM: 23.405.372

CEP- 85960-000 - Marechal Cândido Rondon - Paraná.

Morechol Côndído Rondon,08 de Junho de2016.
Município de Condido de Abreu

orme sua solicitocõo. estomos to dos moteriois o serem utilÍzodos
ITEM DESCRIÇÀO Qnt VÁLOR

UNITÁRIO
VÁLOR
TOTAL

01 Hidratonte com 60 ml, embologem unitório em plóstico
com tompo, e clíck poro fechomento, evitondo
vozomento, personolizodo em odesivo, personolizoção
livre de co?es, arte o ser desenvolvido pelo fornecedor
e aDrovodo oela Secretario corresoondente.

200 R$ 7,20 R$1.440,00

o? Sobonete liguido com 60 ml, embolagem unítória em

plóstico com tompo. e click poro fechomento, evitondo
vozomento, personolizodo em odesivo personolízoçõo
livre de co?es, orte o ser desenvolvido pelo empreso

fornecedora e oprovodo pelo secretorío
correspondente.

200 R$ó,80 R$1.3ó0.00

03 Chinelos em borrocho microporoso, similor, hovoionos

tiros trodicionol e ocomponhom tíros de segurança
modelo boby com regulagem, personolízodo em

sublímoção composiçõo de 80% borrocho noturol com
20% em EVÁ, personalizoção livre de cores, orte o ser
desenvolvido pelo empresa fornecedoro e oprovodo pelo

Secretario correspondente.

150 R$15,00 R$2.250,00

o4 Camisetos mongo curto paro ser utilizoda em Componho

do Secretorio de Soúde, confeccionodo em Poliviscose
colorido, com serigrofía na frente/costas, em 4 cores,
tomsnho P, M, G, GG com os seguintes especificoções
mínimos: colorido (cor o ser definido pelo usuório)
mongos curtos, borras dos mongas com ribana 67"L
poliéster e 33% viscose, colorido, golo redondo, com
ríbono 67% poliéster e 33"Lcolorido, o corpo e os

mongos do camiseto confeccionodos em malho

67%poliéster e 33% viscose, fio 30/1 com t65g/mz As
boinhos do borra devem ter 2 cm de lorguro, os

costuros do comiseto deverdo ser feitos em linho 100%
poliéster, modelo unissex. No porte do f rente do

comiseto deverá ser f eito serigrof io colorido (4 cores).
As camisetas deverão ser entregues limpos, íntegros
montodos corretomente com suos costuros perfertas e
devem ser confeccionodos de tol modo que não

apresentes pontos, dobros, fronzidos, torções ou

pontos falhodos, rompídos ou soltos. A etigueta de
ídentificoçôo deverá ser em tecido bronco e ofixodo

1000 R$24.80 R$24.800,00

lobolPed'
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GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGÓGICoS LTDA
www.qlobalped.com.br/

Fone/Fax: (45) 3254-0203
Rua 31 de Maço, no 543 - Centro.

CNPJ: 10.291.27110001-05 - lE: 90.452.087-00 - lM 23.405.372
CEP- 85960-000 - Marechal Cândido Rondon - Panná.

em cordter.
05 Squeezes 550 ml

Conf eccionados em pol ipropilano;
Com certificoçõo de Átoxidode;
Copoc idode de 25O / 3OOml:

Suo orte oplicodo o guente no próprio garroÍa:
Arte a ser desenvolvido e oorovodo em umo cor.

500 R$5,40 R$2.700,00

0ó Gel ontrcéptíco contendo 35 ml. personolizodo em

adesivo livre de cores, orte o ser desenvolvida pelo

empreso fornecedora e oprovodo pela Secretario
correspondente.

500 R$6,20 R$s.100,00

07 Descriçõo escovo com espelho com kit costuro.
Espelhos com escovo, medindo 6,5 cm de diômetro, com

encoixe de cerdos poro ormozenomento, cerdos
medindo 1,5 cm, sistemo de abre e fecha, espelho com

5 cm de diômetro, porte superior aboixo do tampo
proteforo que abre girando, contém um kit costura com
1 passo linha, ó línhos coloridos, 2 ogulhas,t alfinete de
seguronça, 2 botões de dois tomonhos. Personolizodo
com o orte em 1 cor, o ser desenvolvido e oprovodo
poro suq componho.

200 P$7,2O R$1.440,00

08 Kit Manicure contendo 1 cortodor de unho, I lixo de
unho , umo espótulo e umo pinço. personolizoção o ser
desenvolvído e oprovodo em 1 cor.

200 R$7,10 R$1.420,00

09 Kit Soúde bucol Infontil
- 01 Escovo dental fnfontil;
- 0t Creme Dentol ICE FRESCH 50 gr:
- 01 fio dentol 25 mts
- 01 Embologem em PVC Cristol;
- 01 Cortílho Fado do Dente
Personolização em odesivo com fundo bronco medindo
2.5 x I cm.

400 R$7.30 R$2.e20,00

10 Bonés Personolizodos

Bonás em brim leve no cor de suo preferência, com
regulodor em velcro, obo sonduíche, estompo em Silk,
orte a ser desenvolvido e oprovodo em até04 cores.

1000 R$7,80 R$7.800,00

11 Conecos em propolitileno (pkístico bronco leitoso) com

copocidode poro 300m1 , inguebróvel, nõo deformo,
personolizodos em silk diretomente no peça com umo

cor, com suo orte o ser desenvolvido.

1000 R$4.95 R$4.950,00

12 Nécessoire Saúde do Homem

Modelo NC 15

Tecido nylon ó00 n<r cor o escolher.

200 R$ 13,80 R$2.7ó0,00

Cilobolned
ti^ü"\
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J3

fechomento emzíper
Alças de mõo loterol. Acabomento em vivo.

Nos medidas de 20 x 10 x 05
PersonolizoÇõo em silk sendo frente com 4 cores.

13 Kit Costura
Estojo em pkístico rígído,
Contem - 6 meados de línho coloridos, 3 ogulhos, 1

alfinete de seguronço, 3 botões (2 broncos e I preto),
3 olfinetes simples, 1 pinça, 1 mini tesoura, 1 posso

linho,

Personalizado em 1 cor,
Medindo 6.5 x 6.5 x 1.5 cm

200 R$e,e0 R$1.980,00

t4 Sacolo Pet

Socolo Pet, personolizoçõo um lodo, orte duos cores,
olço de ombro, medindo: 35 cm olturo x 44 cm larguro
10 cm de caixo.

1000 R$10,80 R$10.800,00

15 Coneto Luno

Canetas plósticos. com click no parte superior, corpo
no cor bronco, click e ponto no cor o definir,
personolizodos com orte o definir em duos cores.

1000 R$2,s5 R$2.350,00

16 Kit Minilixo Personolizodo

Contendo:
1 esmolte cores variados, personolizodo eml cor,
1 lixo personolizods em 1 cor.
Com embolaoem Doro D?esente.

200 R$4,80 R$960,00

t7 Lixeirinhos
Poro carro confeccionodos em TNT 45 grs. com

fechomento com soldo eletrônico, medindo ?4 x 18 cm,
no cor o ser escolhida com personalizoçõo do slogon do

suo componho de prevencõo do soúde, ArteemZ cores.

1000 R$1,60 R$1.ó00,00

18 Toolho de Rosto em olgodão, foixo especiol poro

personolizoção medíndo 70 cm x 47 cm personolízodo

em umo cor (cor da toolha é opcionol)

1000 R$14,20 R$14.200,00

19 Bolôo no 11 nos seguintes especif icoções mínimos:

Tnflável; Personolizodo; Confeccionodo em látex:
Formoto redondo: Atóxíco: Cores voriodos; Com

impressão em I face do bolão; Impressõo 1 cor. A
impressôo deveró ser f eita de forma gue o logomorco o

ser impresso fique com suo porte inferior pora o lodo
do boco do balão; Impressõo de forma centrolizodo
tonto no olturo como no circunferâncio do bolõo.

500 R$0,85 R$425,00

20 Boneco Agorradinho com 8,5 cm de oltura, c/ até 04 cm

de lorquro, moteriol PVC - Vinil. confeccionodo nos

300 R$6,e5 R$2.085,00



:

i.Hlnãnlp*d'i
tu

t

cLoBALpED MATERIAIS DtDÁTlcos E pEDAcóctcos LTDA
www.olobalped.com.brl

Fone/Fax: (45) 3254-0203
Rua 31 de Maço, no 543 - Centro.

CNPJ: 10.291.27110001-05 - lE: 90.452.087-00 - lM: 23.405.372
CEP- 85960-000 - Marechal Gândido Rondon - Paraná.

J,
/

broços com molo interno, ojuste pkístico, com cobeço
destocóvel. Formoto Zé gotinha, em pkístico otóxico,
moleóvel, corpo branco, formoto boco vermelho, olhos
pretos, c/ presilha em vinil especial, moleável, atóxíco,
Scmx3cm personolizodo em oté umo cor, 02 covídodes

orredondodos c/ corte especiol
21 Mdscoros do Zé, gotinha confeccionodo em popel triplex

300, com fío elóstico pora firmomento e de ocobomento
dif erencíodo.

300 R$1,48 R$444,00

22 Conjunto body Molho Conelodo 100% algodõo com

botõo no óreo do pescoço poro focilitor no horo do

troco, botõo no meio dos pernos pora gorontir que fique
firme. As cores sõo: Bronco, azul bebê, verde
bebê, omorelo bebê, roso bebê, caqui, vetde cidreiro,
solmdo e morfím.
- Composicão: ÂÂalho conelodo 100% olooddo Fio/30.

s00 R$ 1ó,90 R$ 5.o7o,oo

23 Comisetos mongo curto poro ser utilizado em Componho

do Secretorio de Soúde, confeccionodo em Poliviscose
colorido, serigrofio na Írente/costos, personolízodo em

2 cores, tomonho P, M, G, GG com as seguintes
*peciÍicações mínimos: colorida (cor o ser definido
pelo usuário) mongos curtos, borros dos mangos com

ribona 67% poliéster e 33% viscose, colorido, golo

redonda, com ribono 67% poliéster e 33"Lcolorido, o

corpo e os mongos do camiseto confeccionsdos em

malho 67%poliéster e 33% viscose, fío 30/1 com

t65g/mz As boínhos do borro devem ter 2 cm de
lorguro, os costuros do camiseto deverdo ser feitos em

linho 100% poltéster, modelo unissex. No porte do

frente do camiseto deverá ser Íeita serigrof io colorido
(4 cores). As comisetos deverão ser entregues limpos,
integros montodas corretomente com suas costuros
perfeítos e devem ser confeccionodos de tol modo que

nõo apresentes pontos, dobros, fronzidos, torções ou

pontos falhodos, rompidos ou soltos. A etiqueta de
identificoçõo deverá ser em tecido bronco e ofixodo
em coróter.

500 R$ 24,30 R$ 12.150,00

24 Nécessoire em nylon 600, em cores díversos, com suo

logomorco oplicado conforme suo arte a se?

desenvolvido, até 4 cores,Tomonho 12x18x13 cm com

fechomento em zíper conforme modelo.

500 R$ 13,00 R$ 6.500,00

25 Toolho de Boco, confeccionado em olgoddo, medindo 24
x 38 cm, personolizoÇôo em I cor

500 R$ 4,50 R$2.250,00
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?6 Estojo confeccionodo em PVC cristol medindo t7 x 25

cm, fechomento em botão de pressão, personolizoçõo

em4 cores.

500 R$ 6,80 R$3.4oo,oo

27 Bolso Gestonte nos medidas 30x25x18 cm com olço de

mõo e personolizocão em silk. Nvlon ó00 e Cristol.
500 R$ 43,00 R$21.500,00

28 Frosco PET 60ml Alodim Mod.Fó6 Tompa Álumínio R20
Dourodo.

500 R$ 1,95 R$ 975,00

29 Bobodor, confeccionodo em olgodõo, com ocobamento

em Ribono, Não Personolizodo.

500 R$ 6,eo R$ s.450,00

TOTÁL RS 147 .O79,00 (Cento e Quorento e Sete Mil e Setento e Nove Reois)

Nota Fiscol eletrônico
Prozo de entregat 25 dios

Frete Pago

Volidode do proposta: 15 dios

1

, 
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Preço Medio de materiais para campanhas e Promoções em Saúde, realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde

Globalped L.R Santos ConÍeccões Dexter Brindes Preço Médio
Item quant Descrição do Produto RS unit RS total lS unit lS totel RS unit RS total l5 unit lS total

1 20c

Hidratante com 60 ml, embalagem unitáriâ em plástico com

tampa, e click para fechamento, evitando vazamento,
personalízada em adesivo, personalização livre de cores, arte a ser
desenvolvida pelo fornecedor e aprovada pela Secretaria

correspondente. RS 7,2o Rs 1.440,00 RS 8,4s Rs 1.690,00 R5 7,82 Rs 1.s64,00 Rs 7,a2 R5 7.564,67

2 200

Sabonete liquido com 60 ml, embalagem unitária em plástico com
tampa, e click para fechamento, evitando vazamento,

personalizada em adesivo personalização lívre de cores, arte a ser
lesenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela secretaria

correspondente. RS 6,80 RS 1.350,00 RS 7,89 Rs 1.s78,00 Rs 7,23 R5 7.446,00 Rs 7,31 Rs L.461,33

150

Chinelos em borracha microporosa, similar, havaíanas tiras
tradicional e acompanham tiras de segurança modelo baby com
.egul,.ge.'n, personalizado em sublimação composição de 80%

borracha natural com 20% em EVA, personalização livre de cores,
arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela
Secretaria correspondente. RS 15,00 Rs 2.2s0.00 Rs t6,70 Rs 2.505.00 RS 15,s5 Rs 2.332,s0 Rs 1s,7s Rs 2.362,sO
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4 1000

Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da

Secretaría de Saúde, confeccionada em poliviscose colorida, com
serigrafia na frente/costas, em 4 cores, tamanho p, M, G, GG com
as seguintes especificações mínimas: colorida (cor a ser definida
pelo usuário) mangas curtas, barras das mãngas com ribana 67%
poliéster e 33% viscose, colorido, gola redonda, com ribana 67%
poliéster e 33%colorido, o corpo e as mangas da camiseta
confeccionadas em malha 67%poliéster e 33% viscose, fio 30/1
com 1659/m2 As bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as

costuras dâ camiseta deverão serfeitas em linha 1O0% poliéster,
modelo uníssex. Na parte da frente da camiseta deverá ser feita
serigrafia colorida (4 cores). As camisetas deverão ser entregues
limpas, integras montadas corretamente com suas costuras
perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não
apresêntes pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados,
rompídos ou soltos. A etiqueta de identificação deverá ser em
lecido branco e afixada em caráter. RS 24,80 RS 24.800,00 RS 29.40 Rs 29.400,00 Rs 26,70 RS 26.700,00 RS 26,97 Rs 26.966,67

50c

Squeezes 550 ml Confeccíonados em polipropileno; Com
:ertificação de Atoxidade; Capacidade de 250/300m1; Sua arte
rplicada a quente na própria garrafa; Arte a ser desenvolvida e

lprovada em umâ cor Rs s,40 Rs 2.700,00 RS 7,2o RS 3.600,00 RS 5,59 Rs 2.79s.00 RS 6,06 Rs 3.031,67

5 500

3el ânticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de
rores. arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e
rprovada pela Secretaria correspondente. RS 6,20 Rs 3.100,00 RS 7,75 Rs 3.s7s,00 RS 6,42 RS 3.210,00 Rs 6,59 Rs 3.29s,00

200

escova com espelho com kit costura. Espelhos com escova,
medindo 6,5 cm de diâmetro, com encaixe de cerdas para

armazenamento, cerdas medindo 1,5 cm, sistema de abre e fecha,
espelho com 5 cm de diâmetro, parte supêrior abaixo da tampa
protetora que abre girando, contém um kit costura com 1 passa

linha, 6 linhas coloridas, 2 agulhas, 1 alfinete de segurança, 2

botões de dois tamanhos. Personalizada com a arte em 1 cor, a ser
desenvolvida e aprovada para sua campanha. Rs 7,2O Rs 1.440,00 RS 8.eo Rs 1.780,00 RS 7,99 RS 1.s98,00 Rs 8,03 Rs 1.606,00

20c

Kit Manicure contendo 1 cortador de unha, 1 líxa de unha,
espátula e uma pinça, personalização a ser desenvolvida e

aprovada em 1 cor

ume

RS 7,7o Rs 1.420,00 RS 9,72 Rs 1.944,00 R5 8,05 Rs 1.610,00 Rs 8,29 Rs 1.658,00

oo
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40c

Kit Saúde bucal lnfantil - 01 Escova dental lnfantil; - 01 Creme
Dental ICE FRESCH 50 gr; - 01 fio dental 25 mts - 01 Embalagem em
PVC Cristal; - 01 Cartilha Fada do Dente Personalização em adesivo
com fundo branco medindo 2,5 x 8 cm RS 7,3o Rs 2.920,OO Rs 10,10 RS 4.040,00 RS 8.20 RS 3.280,O0 RS 8,53 Rs 3.413,33

1C 100c

3onés Personalizados Bonés em brim leve na cor de sua
rreferência, com regulador em velcro, aba sanduíche, estampa em
iilk, arte a ser desenvolvida e aprovada em até 04 cores RS 7,8o RS 7.8oo,oo RS s,7s Rs 9.7s0,00 RS 8,2s Rs 8.250,00 RS 8.60 Rs 8.600,00

lt 1000

:anecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade
:ara 3O0ml , inquebrável, não deforma, personalizados em silk
jiretamente na peça com uma cor, com sua arte a ser
iesenvolvida Rs 4,95 Rs 4.950,00 R5 6,63 Rs 6.630,00 RS s,42 Rs s.420,O0 RS 5,67 Rs s.666,67

1. 20t

Nécessaire Saúde do Homem Modelo NC 15 Tecido nylon 600 na

cor a escolher, fechamento em zíper Alças de mão lateral.
Acabamento em vivo. Nas medidas de 20 x 10 x 05 personalização

em silk sendo frente com 4 cores Rs 13,80 RS 2J60,00 R5 18.20 RS 3.640,00 Rs 1s.90 Rs 3.180,00 Rs 7s,97 Rs 3.193.33

13 200

Kit Costura Estojo êrn plástico rÍgido, Contem - 6 meados de linha
coloridas,3 agulhas, 1 alfinete de segurança, 3 botões (2 brancos e
1 pretc!, 3 alfinetes simples, 1 pinça, l mini tesoura, 1 passa linha,
Personalizado em 1 cor, Medindo 6,5 x 6,5 x 1,S cm RS e,eo RS 1.980.00 RS 72,65 Rs 2.530,00 RS 10,20 R5 2.040,00 Rs 70.92 Rq 7 1R? ??

t4 100c

;acola Pet Sacola Pet, personalização um lado, arte duas cores,
llça de ombro, medindo: 35 cm altura x 44 cm largura 10 cm de
:aixa. RS 10,80 RS 1o.8oo.oo RS 12,s0 Rs 12.s00,00 RS 10,30 RS 10.300,o0 Rs t7,20 Rs 11.200,00

15 100(

Caneta Luna Canetas plásticas, com clíck na parte superior, corpo
na cor branca, click e ponta na cor a definir, personalizadas com
arte a definir em duas cores R5 2,35 Rs 2.3s0,00 RS 3,7s RS 3.7so,oo Rs 2,98 Rs 2.980.00 Rs 3,03 Rs 3.026,67

76 20(

Kit Minilixa Personalízado Contendo: 1 esmalte cores variadas,
personalizado em 1 cor, 1 lixa personalizada em 1 cor. Com

embalagem para presente. RS 4,80 Rs 960,00 RS 6,52 Rs 1.304,00 Rs 5,65 Rs 1.130.00 Rs s,66 Rs 1.13 1,33

1 100(

Lixeirinhas Para carro confeccionadas em TNT 45 grs. com

fechamento com solda eletrônica, medindo 24 x 18 cm, na cor a
ser escolhídâ com personalização do slogan da sua campanha de
prevenção da saúde, Arte em 2 cores RS 1,60 Rs 1.600,00 RS 2,4s Rs 2.490.00 Rs 1,89 Rs 1.890,00 Rs 1.99 Rs 1.993,33

1t 100c

Toalha de Rosto em algodão, faixa especial para personalização

medindo 70 cm x 47 cm personalizado em uma cor (cor da toalha é
opcional) Rs 74,20 Rs 14.200.00 Rs 16,30 Rs 16.300.00 RS 1s,90 Rs 1s.900,00 RS 75,47 Rs 1s.466,67

oa
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19 s00

Balão ne 11 nas seguintes especificações mínimas: lnflável;
Personalizado; Confeccionâdo em látex; Formato redondo;
Atóxico; Cores variadas; Com impressão em 1 face do balão;
lmpressão 1 cor. A impressão deverá ser feita de forma que a

logomarca a ser impressa fíque com sua parte inferior para o lado
da boca do balão; lmpressão de forma centralizada tanto na altura
como na circunferência do balão. Rs 0,8s RS 42s,oo Rs 0,99 R5 495,00 Rs 0,91 Rs 455,00 RS o,sz RS 4s8,33

2C 300

Boneco Agarradinho com 8,5 cm de altura, c/ até 04 cm de largura,
material PVC - Vinil, confeccionado nos braços com mola interna,
ajuste plástico, com cabeça destacável. Formato Zé gotinha, em
plástico atóxico, maleável, corpo branco, formato boca vermelha,
olhos pretos, c/ presilha em vinil especial, maleável, atóxico,
8cmx3cm personalízada em até umâ cor, 02 cavidades
arredondadas c/ corte especial Rs 6,9s R5 2.08s,00 RS 7,4s Rs 2.23s,O0 RS 8,10 Rs 2.430,00 RS 7,s0 Rs 2.2s0,oo

27 30c

Máscaras do Zé gotínha confeccionada em papel triplex 300, com
'io elástíco para firmamento e de acabamento diferenciado RS 1.48 R5 444,O0 RS 2,O5 Rs 61s,00 Rs 1,64 Rs 492,00 RS 1,72 Rs s17.00

22 50c

Conjunto body Malha Canelada 100% algodão com botão na área
do pescoço para facilítar rra hora da troca, botão no meío das
pernas para garantir que fique firme. As cores são: Branco, azul
bebê, verde bebê, amarelo bebê, rosa bebê, caqui, verde cidreira,
salmão e marfim. - Composição: Malha canelada 100% algodão
Fio130. Rs 16,90 Rs 5.070,00 RS 78,20 Rs s.460,00 RS 20,s0 R5 6.1so,00 Rs 18,s3 Rs 9.266,67

Oo



23 500

Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da
Sêcretaria de Saúde, confeccionada em poliviscose colorida,
serigrafía na frente/costas, personalizada em 2 cores, tamanho p,

M, G, GG com as seguintes especificações mÍnimas: colorida (cor a
ser definida pelo usuário) mangâs curtas, barras das mangas com
ribana 67% poliéster e 33% víscose, colorido, gola redonda, com
ribana 67/o poliéster e 33%colorido, o corpo e as mangas da
camiseta confeccíonadas em malha 67%poliéster e 33% viscose, fio
30/t com 7659/m2 As bainhas da barra devem ter 2 cm de largura,
as costuras da camiseta deverão ser feitas em línha 100% poliéster,
modelo unissex. Na parte da frente da camiseta deverá ser feita
serigrafia colorida (4 cores). As camisetas deverão ser entregues
limpas, integras montadas corretamente com suas costuras
perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não
âpresentês pontos, Cobras, franzidos, torçôes ou pontos falhados,
rompidos ou soltos. A etiqueta de identificação deverá ser em
tecido branco e afixada em caráter. R5 24,30 RS 12.150,O0 RS 27.75 Rs 13.575,00 Rs 25,90 RS 12.950,00 RS 25,78 RS 72.891.,67

24 50c

Neces:aire em nylon 600, em cores diversas, com suâ logomarca
aplicada conforme sua arte a ser desenvolvída, até 4
cores,Tamanho 12x18x13 cm com fechamento em zíper conforme
modelo. Rs 13.00 R5 6.500,00 RS 16,00 RS 8.000,00 Rs t4,9s Rs 7.47s.OO RS 14,65 Rs 7.325,00

25 s00

Ioalha de Boca, confeccionada em algodão, medindo 24 x 3g cm,
personalização em 1 cor Rs 4,50 Rs 2.2s0,o0 Rs 6,8s RS 3.425,00 RS s.7s RS 2.875,oo Rs s,70 RS 2.850,00

26 s00

Estojo confeccionado em pVC cristal medindo L7 x 25 cm,
techamento em botão de pressão, personalização em 4 cores. Rs 6,80 Rs 3.400,00 RS 7,8s Rs 3.92s,00 RS 7,30 Rs 3.6s0,00 Rs 7.32 RS 3.6s8,33

2 50t
Bolsa Gestante nas medidas 30x25x18 cm com alça de mão e
personalização em sílk. Nylon 600 e Cristal RS 43,oo Rs 21.s00,00 RS 58,00 R5 29.000,00 Rs 49,eo Rs 24.9s0,00 Rs s0,30 Rs 25.150,00

2 s0c

Frasco PET 60ml Aladim Mod.F66 Tampa Alumínio R20
Dourada. Rs 1,9s RS 975,00 Rs 3.20 Rs 1.600,00 RS 2,6s Rs 1.32s,00 RS 2,60 RS 1.300,00

29 s00

Babador, confeccionado em algodão, com acabamento
em Ribana, Não Personalizado Rs 6,90 RS 3.4so.oo RS 8,7s Rs 4.37s,00 RS 7,80 RS 3.900,00 RS 7,82 Rs 3.908,33

RS 74i.079,o0 Rs 181.711,00 Rs 762.277,sO Rs 167.39s,83

oo
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3416-1222 - ramal 209 - CEp: A4.470-OOO

Feita a análise sob a ótica da oportunidade e conveniência e relevância para o lnteresse
PÚblico corroborada pela disponibilidade orçamentária atestada pela Secretaria Municipal de
Finanças, autorizo nos termos do artigo 38 da Lei 8666/93 a abertura de Procedimento Licitatórío
para registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.

Para tanto, determino que:

1 - Seja autuado o processo correspondente, devendo respeitar o protocolo e
numeraçâo;

2 - Ao Setor de LicitaçÕes para elaboraçâo da minuta do instrumento
convocatório e escolha da modalidade licitatória;

3 - À Procuradoria JurÍdica para análise da minuta do lnstrumento convocatório;

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

Cândido de Abreu, 02 de agosto de 20í6.

JUNIOR
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ESTADO DO PARÀXÁ avAv. Paràná, 3 - Fone: 43'3476'12?2- @

Pp RIABTA Ns q9.7't.Zq1§

O PREFEITO MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE
paraná, no uso de §uas atribuições, de conformidade com o

lei federal ne 10.520nA02,

*ra

ABREU, Estado do
inciso lV clo art. 3e da

' 

, tsE§otYEl

Art. 1e. Fica desÍgnado o servidor ALLAN DIEGO MORENO

VAROTO, lotado na secretaria Municipal de Administração, parl atua!' comc

Pregoeiro nos processos licitatorios abertos sob a modalidade "Pregão"' sem

p*;-ui, .de suas atividacjes funcionais, a partir desta data.

Parágrafo único. Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro titular'

fica designado páiã suOstitui-lo o tã*iàà. ALAN MANOEL MIRANDA DA SILVA'

membro da Equipã oàÃpáio, .o* À*"r** airi[ruiçoes e prerrogativas do titular'

Art. 2s. Com a finalidade de assistír'o Pregoeiro no desempenho de

suas funçÕes, fica designada rytj*-G-+ery. c.ompo?t? 
-do.9::.ryidores' 

AI-AN

MANOEL MTRANDA DA SILVA, tIEgERSON LEANDRO KOZIEL e PAULC

WILLIAN DE GODOY.

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

outros servidores, além dos membros da Equipe

áspeciticiOade técnica do objeto ou da documentação

para auxiliar na análise de propostas ou docurnentos'

eventua!, Poderão convocar
de APoio, sempre que a

apresentada assim c exigit"

tt*t Y3riê Reis iunili'
,Pre íe irc ráunictrat

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICiPAL DE CÂNDIDO DE ÀBREU'

em 23 de dezenroro de 2015- 
1

JosÉ M3erÀRets Juxtoa
PneretTo MuHtctPnl

SANDROVAL JOSÉ PNOEST
Secretário Municipal de Administração



PReretrum oo MuNlcípro oe CÂNDrDo oe Aaneu
Esuoo oo panaNÁ

. 
Secretaria. Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (4i) 3416-1222 - ramai2Og - CEp: g4.470_000

€;
*

Registro de preços para futura

campanhas e promoçÕes em saúde, em atendimento à secretaria Municipal de
Saúde.

Preço Máximo RS í67.405,50 (cento e s
cinqüenta centavos/.

Justificativa A aquisição dos produtos se faz

secretaria Municipal de saúde. os materiais serão destinados às campanhas e
PromoçÕes em saúde, como o projeto Nascer em cândido de Abreu.

Prazo de Vigência
A partir da assinatura tendo vigência até 31t12t2016, sendo admitida prorrogação

de prazo desde que haja interesse da administração e seja comprovada a
vantajosidade.

Prazo de Garantia Conforme Legislaçâo.

Adjudicação Menor preço por item.

Classificação

Orçamentária

OT, FUNDO MUNICIPAL
002. Divisão de Assistência Médica Odontotógica
10.301.0701 .2037 - Execuçâo APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Materiatde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução ApSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materiatde Consumo
1952 - 3.3.90.30.00 oo - 976 - Material, bem ou serv. De Distribuição Gratuita

Local da Entrega Os produtos deverão ser fornecidõ

com o pedido da secretaria requisitante, após solicitação e autorização do
Departamento de Compras.

Cândido de Abreu, 02 de agosto de 2016.
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Município de Cândido de Abreu
Pregão §12016 -Anexo 0i
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MTNUTA DE EDITAL oe ucrlçÃo
Pregão Presencial n.. _/20í6

Entidade Promotora: MunicÍpio de Cândido de Abreu- paraná.
Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela Portaria no.87t2015, composta pelos senhores:
Pregoeiro - Allan Diego Moreno Varoto.
Equipe de Apoio - Alan Manoel Miranda da silva e cleberson Leandro Koziel.

Data de Emissâo: de 2016.
Data de abertura: _ de _ de 2016.
Horário: _:_ horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n'' 76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modatidade 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 3.555/2000,
e com o descrito neste edital.
Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, deverâo ser
protocolados no setor de licitações da Prefeitura Municipal, no endereço supramencionado, bemcomo o credenciamento dos representantes das empresas até às :( ) do dia _ de _ de 2016.

1. OBJETO
1'1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
mate-riais para campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria úuniõipal ae
Saúde, conforme as especificaçÕes descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDTçOES DE pARTtCrpAçÂO NA LICITAÇÃO
2.1' Poderão participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Edital e seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consÓrcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissolução;
2_.1 

.2. Aue_ por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea poi qualquer órgão da Administração
PÚblica, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, ou'punida com suõpensâo do direito de
licitar e contratar.

?? 3,I-âo Poderá participar do certame licitatório empresa que nâo esteja de acordo com o RAMO
DE ATIVIDADE a que se refere esta licitação regularmente estabeleciáa 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 cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (tr,tdoeto -Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverâo ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotócópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, paru a devida autenticaçâo, pela Equipe do pregâo
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
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 apresentaçâo do ato

€ó-

/

-de-de

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1?22 - ramal ZOg _ CEp: g4.470-0OO
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/íax: l43l 3476-1222 - ramal 209 - CEp: g4.470-OOO

constitutivo da Empresa e alterações ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para formular ofertas e
lances de preços, para recebimento de intimaçÕes e notificaçÕes, desistêncià ou nâo de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame.
3.3. Fazendo-se representar a licitante pelo seu sócio-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 procuratório com poderes específicos, salvo por
caso fortuito ou força maior.
3'6. A falta ou incorreçâo dos documentos mencionados nos itens 9.1,3.2. e 3.3 não implicará a
exclusâo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apresentação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3.7. Os documentos gue credenciam o representante deverâo ser entregues separadamente dos
envelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

!.1.A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de preços e os
Documentos de Habilitaçâo será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformiáade com este Edital e
seus Anexos, no local e horário determinados no preâmbulo do presente edital.
4.2. Deçlarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, os representante(s) da(s) Empresa(s) licitante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(s) proposta(s) de preços e os documeàtos de'habilitaçdo,
nâo 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 ? O envelope da Proposta de Preços deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CANUDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO CNP.I. DO PROPONENTE
4 ! O envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÂO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 12016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO CNP.I. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será aterto o Envelope 01 - Proposta de Preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA PROPOSTA DE PREçOS (MíD!A DtcrTAL)
!.í. 4 proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
fornecedor e em m[dia digital CD ou DVD (com a extensão .esl nos parâmetros do Sistema Equiplanoconforme programa de geraçáo de proposta disponÍvel no site
www.cagdidodeabreu.pr.oov.br sERVtços, DowNLoADs - GERAL - pp t2016 -AQUISIçAO DE MATERIAIS PARA CAMPANHAS E PROMOçÕES EM SAúDE, sem -rasuras ou
entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo representante legal
da licitante. Serão aceitas a apresentaçâo de propostas em Pendrive (mídia removivét1.
O CD/DVD deverá conter as seguintes descriçÕes:
- Razâo Socialda empresa
- ModalÍdade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:

Ay
,y
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a) Dados do Fornecedor: Razão Socialou denominaçâo da licitante, com seu endereço completo,número de telefone/fax, número de inscriçâo no cadaétro Nacional de pessoa Jurídica do Ministérioda Fazenda;
b) Dados Bancários: Banco, Agência, Nome, cidade, Estado, conta e Data de Abertura;
q) Qaogs do Representante: Nome, documentos pessoais, endereço completo e telefone;d) Dados do Quadro societário: Nome, endereço completo, teléfone, àocumentos pessoais e atoconstitutivo.
5'3' Prazo de validade da proposta, não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data desua apr_esentação, sob pena de desclassificação da proposta.
5'4. A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá â licitante vencedora, cronograma de entregados produtos' os quais deverão ser cumpridos/entregues em até is lquiãze1 aias apóJãsolicitação.
5.5 Serão desclassificadas as empresas que:
- Nãoapresentarem a proposta em formaio eslem mídia digital cD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura nâo reconÍeôer, ler ou desconhecer o conteúdo do
ÇD, por falha na mÍdia ou falha operacional da empresa.
5'6' As propostas deverâo 9o1te1o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos emalgarismos, sem previsâo inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
serão considerados os primeiros, bem como a marca dos piodutos ofertados.5'6J - Qualquer dos produtos que estão sendo licitadàs 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 administraçao, iãrviçõÀ, l-n".rgor sociais,trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários aocumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.
5'8. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ouincorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequÍvel no julgamento das propostas, serão considerados cómo inclusos nôs pi"çor, nâo sendoconsiderados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer tÍtulo, devenoo os proàúos ser fornecidos
sem ônus adicionais.
5 9 ê apresentaçâo das propostas implicará na plena aceitaçâo, por parte da licitante, das condiçÕes
estabelecidas neste Edital e seus Anexos.
5.10. Serão desclassificadas as propostas que nâo atenderem as especificaçÕes e exigências dopresente Edital e de seus Anexos e que apresentem omissões, irregularidad"é ou defeitõs capazes
de.dific^ultar o julgamento,.ou ainda que apresentarem valores acima ão fixaoó nã piesente Edital.
5'11.. os preços propostos serão considerados completos e suficienter prrã ãs entregas dosprod.utos, objeto desta licitação, sendo desconsideràda qualquer reivinoicaçao o" prlamento
adicionaldevido a erro ou má interpretação de parte da licitantb.
?.12 o Pregoeiro considerará como formais eiros de somatórios e outros aspectos que beneficiem aAdministração Pública e.nlo implique nulidade do procedimento.5.13. Ad quantiàades dos itensindicados no Anexo I poderão sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no art.
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5'14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordoc9T a9 especificaçÔes, será imediatamente.notificado à(s) licitante(s) venceaorá1s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua càáta e riscà'tais .roriiüó'0"s, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Nâo serâo levadas em consideração quaisquer vantagens nâo previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6'1' ApÓs apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de
fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
6.2. Abertos os envelopes, as própostas serão rubricadas pelo pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.

!.!. No- julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de menor valor por item.
6.3.1. Serão desclassificadas as empresas que uitrapassarem o valor máximo fixado for item.
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91 lao 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 ro, preços-atê lOyo (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, áté a proclamàção'do
vencedor.
6-6. N-ão havendo pelo.menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definídas no item anterior, o pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que séus autores participem dos lances ve-rbais,
qu_aisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Ca-so haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessÕes 6.5 e 6.6, o_Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal S.ssslZooó, ou seja,
9T laYol 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 poisorteio á 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 d'emais, 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, implic arâ a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do úliimo preçó 

"prereniado 
pelo

licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso 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 administraçáo o
pregã9 será validado e passará para a fase seguinte.
6.11. Declarada encerrada a etapa competitivá e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
ace]tabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, OêciàinOo motivadámente 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 conÍirmaçâo das suas condiçÕes habilitatórias.
6.13. Constatado o atend.imento das exigências hxadas no edital, o licitante será àeclarado 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 aceitabil-idade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificaçáo, e assim sucessivamente, até a apuraçâo de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.

9'15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10, 6.11 e 6.14, o pregoeiro poderá negociar
direlamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciadã, na qual serão registradas as ocorrências
relevantes, devendo a mesma, ao final, ser assinada pelo Pregoeiro, peliequipe 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 contãúdo, ficando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
?1!1. Entende-se por empate aquelas situaçõeô em que as propostas apresentadas petas ME e/ou
FP! lejaqt iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem ctassificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP 

' 
mais bem classificada poderá, na

,sobpenadepreclusão,apresentarproposiadepreço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçáo em que sérá adjudicàOo 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 EpF, sob as
penas da lei, no ato do credenciamento, conforme lAnexo Vl).
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z. DA DocurueureçÃo nARA FrNs DE naerureçÃo
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 comprobatórios pertinentes à habilitação jurídica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documéntos de Habilúação).
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 informaç6es online.
7.1.3 Os documentos de habilitação deverão ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçÕes que por ventura dependerem do servidor 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 à Habilitação JurÍdica
a) registro comercíal, 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.í)os documentos em apreço deveráo 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 Órgâo competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovação da Situaçâo junto ao Cadasúo Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
a.1) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão Quanto à DÍvida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

!)Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS), demonstrando situaçâo 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, deverâo ter data de expedição não
superior a 30 (trinta) dias, da data prevista para apresentação dos envelopes.
7.3 Os Fornecedores deverâo 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) Nâo se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da Administraçâo Pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal(ANEXO lll);
c) declara inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO lll);
d) Declara que nâo 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 Constituição
Federal e arl.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA IMPORTANTE:

3ot
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lra..Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Pod.er (Legislativo, Exãcutivó e Judiciário), que impeça a
expediçâo de documentos oficiais, a habilitação da licitante ficará condicionada à'apiesentâçaô oo
documento que nâo pÔde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 0S
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentação de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado Órgão), haverá a inabilitação em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo So da Lei no 9.666/93.
7_.4.2- Caso já es§a estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que ãlicitante
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, t 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 nâo será declarada inabilitada, e Jera assegúrado o prazo Oe'S lcincol-dias úteis
cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declaradà o vencedor do
certame, prorrogáveis por igual perÍodo, a critério da Administiação Pública, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidães 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 EPF, sob as penai 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.ó00,00 (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'$ 360.0ó0,00 (irezentos e
se_ssenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três miifrOes e seiscentos mii reaisl.
TJ..Quando o prazo de validade nâo estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão nâo superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA rMpUcNAÇÃO DO ATO CONVOCATóRIO
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8 2 As solicitações de esclarecimentos, de providências ou as impughaioes d'o presente edital
deverâo ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisâo de licitaçÕes] em prazo nâo inferior a 02
(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

! S- ÇaU9ra ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petíçâo contra o ato convocatório, será designada nova daia para a realização do
certame, devendo,se cumprir o devido prazo legal.

9. DOS RECURSOS
9.í. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intençâo
de recorrer, quando lhe será concedido o ptazo de três dias para apresentação das razôes do
recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar coníra-razÕes em igual
n.umgro de dias, que começarão a correr do téimino do prazo do recorrente, sendo-lhes asseguáda
vista imediata dos autos.
9.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de
Fgulso e a adjudicagão do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3. o recurso contra decisâo do pregoeiro não terá efàito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaçáo apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9'5' Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicaçâo do objeto da licitaçâo 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 futuras e eventuais aquisiçÕes
de materiais para campanhas e promoçÕes em saúde, em atendimento à Secretaria lVtunicipát Oe
Saúde, conforme Anexo l.
10 2 As quantidades sâo estimativas, não se obrigando a Administração pela aquisiçâo total.
10'3 A existência de preços registrados não obriga este Municípió a contratar, áendo facultada a
realizaçáo de licitaçâo especÍfica parc a aquisiçâo pretendida, assegurado ao beneficiário do registro
a preferência de fornecimento em igualdade de condiçôes.
10 4 O prazo de vigência da presente Ata é até 31t12t2016, a contar da data de sua assinatura.
10.5- Sempre que julgar necessário, este MunicÍpio solicitará, durante a vigêncía da respectiva Ata de
Registro de Preços, o fornecimento dos produtos registrados, na quãntidade qué for preciso,
mediante a expediçâo de Nota de Empenho.
1_0.6' Os produtos que vierem a ser adquiridos deverão ser entregues no prazo de até iS (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, sujeÍtando-se às penalidades
previstas neste edital,. b-em como a responsabilizar-se pela qualidade do3 produtos, especialmente
para efeito de substituição, no caso de não atendimento ao solicitado.
10.8. A existência !9 OreCo (s) registrado(s) não obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisiçâo(ôes) que dele(s) poderá(âo) advir, facultando-sê a realização de ticitaçâo especÍfica parâ á
aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro á preferênciá oe fornecimento em
igualdade de condiçÕes.
10.9. A (s) aquisigãq (!qs) obedecerá (ão) à conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
re9uisitante(s), limitada (s) à(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do perÍodo de vigência da ATA DE
REcrsrRo DE PREÇOS.
10.10. O(s) Fornecedor(es) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) prestará(ão) a(s) secretaria(s)
requisitante(s) garantia integral contra qualquer defelto de fabricação que o(s) matêriât1ãis) venha(m)
a apresentar, incluindo avarias no transporte até o localde entrega.
10 1í A garantia inclui a.sub,stituiçâo do(s) material(is) defeituosó1s1 no prazo máximo de 3 (hês) dias
úteis, a contar da comunicação do fato, sem qualquer ônus para o'úunicÍpio. Neste caso, a(s) nóva(s)
unidade(s) empregada(s) na(s) substituiçâo(Ões) da(s) defeituosa(s) ou danificada(s) Oevàrã1ao1 tei
prazo de garantia igual ou superior ao da(s) substituÍda(s).
10.12. Nos preços unitários ora registrados já estão inciusas todas as despesas diretas e indiretas,
b9m colno os impostos incidentes, ficando certo de que o Município nenhum outro ônus caberá .

10.13. Eventualatraso nos pagamentos não isentará, em qualquer hipótese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitaçáo de novos fedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partiida 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 iniciale dàsOe-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:l- Pela Administração, quando:
a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der origem ao registro de
preços;
b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou nâo tenha retirado o

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Adminiõtração não aôeitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registró de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato declorrente áo registro de
preços;
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
0 por razões de interesse público, devidamente fundamentado; ll - Pelo fornecedor, quando,
mediante solicitação 

. 
por escrito, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigêniias do

instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.

Jg
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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 áviso 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
obrigaçâo de contratar com a Administraçâo, se apresentada cóm antecedência de 15 dias da data
da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de servíços pelos preços
registrados, facultada à Administração a aplicaçâo das penalidaáes previstas no instrumento
convocatório, caso não aceitas as razões do pedido.

10.18. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimento ou outro meio que comprove o recebimento,
juntando-se comprovante ao processo que deu origem ao Registro de Preços. 6.3 No caso de ser
ignorado, incerto ou inacesúelo endereço do FORNECEDOR, a comunióação será feita por
publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunale 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 própria sessão pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora, encaminhando o processo para homologação pelo Frefeito Municipal.
11.1.'l 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
licitagão, em parte ou no todo, em decisão justificada. Em caso de revogaçãó ou anulação parcial do
certame, o MUNICÍPIO poderá aproveitar as propostas nos termos nãdaúngidos pela revogaçáo ou
anulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos neste edital e na lãgÉtaçao
vigente.

12. DO PREçO MÁXMO E DAS CONDTçôES DE PAGAMENTO
12.1. O valor máximo importa em R$ í67.405,50 (cento e sessenta e sete mil quatrocentos e
cinco reais e cinqüenta centavos/.
12.2. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante, à bãse dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota Fiscal, contendo a móOatlOaOe e o no.
da licitação, agência e conta corrente em nome da proponente, do banco a ser depositado, e das
provas deregularidade com Previdência Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

13. DAS CONDIçÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO, VIGÊNCIA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipal de Saúde fornecerá a ticitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias apóJa
solicitação.
1? 2 O objeto da presente licitação deverá ser entregues na Secretaria Munícipal requisitante.
]!,3 As entregas deverão ser feitas de segunda a sexta feira nos seguintes horários: pela manhã das
08h00min até às 1 t h3Omin 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
(egÍvel), 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 licitagâo 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 seráo atribuÍdas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequação ao edital.
13'8 Os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservaçáo, sem sinais de violação.
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13 9 4 vigência do presente termo será até 31t1212016, podendo ser prorrogado se houver interesse
de ambas as partes.
13'10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variaçãoconsiderável no valor dos produtos.

14. DAS senÇôes
u1. A licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei n". g.666/g3 enas seguintes situaçÕes, dentre outras:
14'1'1' Pela recusa injustificada paa a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,será aplicada multa na razâo de loo/o (dez por cento) catcutado sobre o ,aroi tótãiãã proposta, até 05(cinco) dias consecutivos.

/

14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a
estipulados neste edital, aplicação de multa na razáo
de demora.

entrega dos itens ofertados, além dos prazos
de R$ 5,00 (cinco reais), por dia, de atraso ou

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 porcento), sobre o valortotal oa profósta, por infração,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçâo Oos proOütoi
14.1,4. Nos termos do art. 7'da Lei no. 10.520, de 17lOTt2Oo2, á licitantà, sàm preluÍzo das demais
cominaçÕes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de aie oo lsessentaj ,ãá"r, impedida delicitar e contratar cgT .a Administraçâo Pública e descredenciaàa oo nâgisiro Cadastral deFornecedores do Município de cândido ãe Abreu, nos casos de:
a) apresentação de documentaçâo falsa;
b) retardamento na execuçâo do objeto;
c) não manutençáo da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicaçáo;
d) comportamento inidôneo;

!) fraude na execução da Ata de Registro de preços;
f).falh_a na execução da Ata de Regi§tro de preçoi.
14'1'5' Será facultado à licitante o prazo oe_'os (cinco) dias úteis para a apresentaçâo de defesaprévia, na ocorrência de quaisquer das situaçÕes previstás neste edital.
1.4.1.6. As.multas previstas nesta seção nâo eiimem a adjuáicatária da reparaçâo dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ató punÍvel venha causar à administração.'

15. DAS DISPOS!çÕES cERAtS
15'1' As despesas decorrentes da aquisição dos produtos, objeto desta licitagâo, correrão por conta
das seguintes dotações orçamentárias:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301.0701 .2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontotógica
10.305.0701 .2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materiatde Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou serv. De Distribuição Gratuita
í5'2. As normas disciplinadoras da licitaçâo serâo sempre interpietadas em favor da ampliaçâo dadisputa entre as interessadas, desde que nâo comprometam o interesse da Administração, afinalidade e a segurança da contratação.
15'3- A apresentaçâo da_proposta pela licitante implica aceitaçâo deste edital, bem como das normas
legais que regem a matéria e, se porventura a liciiante for declarada vencedora, áo tumprimento de
t.o_d1s gs disposições contidas nesta licitação.
15.4' Uma vez iniciada a sessão, não seráo admitidos à licitação as participantes retardatárias.
15.5. Da sessão de abertura dos envelopes, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qrát se mencionarátudo o que ocorrer no ato. A ata será assinada pelo Pregoeiro, pela equife'ãã apoio e pelos
representantes credenciados que desejarem.

9
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15.6' Só terâo direitos a usar a palavra, rubricar a documentaçâo e as propostas, apresentar
reclamaçÕes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenàiados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e nâo apresentados na reunião de receblmento, salvo condiçÕes previstas no Art.
48 § 30 da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentação habilitatória 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 nâo forem retirados no prazo de até'48 (quarenta e oito)
horas após aquele ptazo, os envelopes serão inutilizados.
15.9. Servidores Municipais, assim considerados aqueles do artigo 84, "caput" e parágrafo 1o, da Lei
no. 8.666/93, estâo impedidos de participar deste certame licitatóiio, (tanto como membro da diretoria
da empresa ou como do quadro de funcionários desta), por determinação do artigo 9o., inciso lll, da
Lei no. 8.666/93.
15.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Editale seus Anexos, excluir-se-á o dia do inÍcio
e incluir-se-á o do vencimento.
15.11. A autoridade competente para determinar a aquisição poderá revogar a licitação por razÕes de
interesse pÚblico derivado de fato superveniente devidamente comprovãOo, pertiáente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por piovocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulaçôes 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.
15.13. Nâo havendo expediente ou ocorrendo qualquerfato superveniente que impeça arealizaçâo
do certame na data marcada, a sessâo será redesignada para o dia, hora e tôcát definidos, e,
republicado no site do Município.
15.14. Sâo partes integrantes deste Edital:
a)ANEXO l- Formulário Padrâo de proposta de preço - Mídia Digitat;
b) ANEXO ll - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) ANEXO lll - Modelo de Declaração de Fato Superveniente, ldoneidade e Disponibilidade de
Documentos;
d)ANEXO lV - Modelo Declaração que cumprem plenamente os requisitos de habilitação;
e)ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 19 anos;
f) ANEXO Vl - Declaraçâo de enquadramento como Microempresa ou Empresa de pequeno porte;
g) ANEXo Vll - Declaração de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de preços.

Cândido de Abreu-PR, 02 de agosto de 2016.

l0
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. _/20í6.objeto: Registro de preços para futuras e-eventu#aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Münicipal de saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CpF do Credenciado.

rererência,podendoruffi 
"3"fn'j0,"íjlJiTltil:',551""i|:,, 

jI:H?i:#I
prestar todos os esclarecimentos de nossa p-roposta, interpor recursos,'desióiir de prazos e recursos,
enfim, praticar todos os atos necessários ao fieÍcumprimeáto do presente Credenciàmento.

11
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de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

37

ANEXO il!

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENCTAL No. t2016.
obJeto: Registro de preços para futuras e eventuai-s aqri"iç0"" de materiais para campanhas epromoçôes em saúde, em atendimento à secretaria Mün:ciia! de saúde.

Modelo de Declaração de:
lnexistência de Fato superveniente lmpeditivo da Habilitação,
ldoneidade e Disponibil izaçâo de Documentos.

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

1 ' Até a presente data inexistel fgtog impeditivos para sua habititação no presenteprocesso licitatÓrio' ciente da obrigatoriedade de declarari em havendo, ocorrências posteriores que oinabilite para participar de certamõs licitatórios,

2 ' Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposiçâo e tomouconhecimento de todas as informaçôes, condiçÕes tocais á gi"ú o" dificutdade oa àriiiega.

3 - Não se encontra declarada. inidônea para licitar ou contratar com órgãos daAdministraçâo púbtica Federat, Estaduat, Municipale oo óiitiito Federal.

de

secretaria Municipat de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3416-1222- ramal zo-g - cep: g4.4ro-(x}o

t2
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Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. _/20í6.
obieto: Registro depreços para futuras.e eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Múnicipal de saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitaçâo

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÂO PRESENCIAL no._/2016, DEoLARAMoSque cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para p-articipaóao no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habititaçáo.

de

l3



Pnererruu oo MuNlcípro oe CÂNDtDo oe Aeneu
ESTADo oo PauNÁ

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3416-1222 - ramal ZOS - Cep: U.47O-OW

3g
)-

ANEXO V

Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. _/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaiãaquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para fins do
disposto no incisoVdoart. 27 daLei no.8.666, de21 de junhode 1g93,ãcrescido 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 quatoze anos, na condiçâo de aprendiz
Sim()Quantos( ) Não( ).

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

de

t4
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ANEXO VI

MunicÍpio de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃO PRESENCTAL No. _/20í6.
objeto: Registro depreços para futuras.e_eventua-iãaquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria lvhinicipalde saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MIcRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

(nome da empresa), CNPJ/MF no. _, (ENDEREÇo coMpLETo), dectara, sob aspenas da Lei, que a mesma esta eslãEffiEEã'"iúrél"gride microempreia ou empresa depequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosóo ordenamento pátrio, podendo usufruir os
benefÍcios da Leicomplementar 12312006, de i4 de dezembro de 2006.

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fa,r: (431 3476-1222 - ramal ZO-g - Cep: U,470-OOO
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ü

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: PREGÃO PRESENCTAL No. _/2016.objeto: Registro depreços para futuras e eventu#aquisições de materiais para campanhas epromoçôes em saúde, em atendimento à secretaria rtllüniciial de saúde.

DECLARAÇÃo oe truextstÊNctA DE rNcoMpATlBtLtDADE FUNctoNAL

Declaramos sob as penas !a Lei que esta empresa não possui dirigente com vínculode parentesco por linha reta ou cohteral até o terceiro gràr, inãir.íve, de servidor riunicipal investidoem cargo de direçâo, chefia ou assessoramento, ou oã membro da comissão licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contrataçáo

ANEXO V[

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

em_de_de2016

(nome e assinatura do responsávelda proponente)

t6
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!a
d-

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

vilr - MTNUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE
cÂNotoo DE ABREU, EsrADo Do pARANÁ e a
EMPRESA xx, CONFORME LICITAÇÃO MOOALTDADE
pneoÃo pRESENctAL No. tzorc.

DE pREÇos N............../. .(ANo) vloÊNcn:
.............../...............(ANO) (indicar a validade somente quando da

Empresa:
CNPJ: I Telefone/Fax:( e-mail:
Endereço:
Gontato:

Aos .... dias do mês de de dois mil e dezesseis (-/-/2016), nesta cidade de Cândido de
AbrEU, NA SEdE dA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDIDO DE ABREU, situada na Av. Paraná,
no03, presentes o ESTADO DO PARANÁ, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ MARIA
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. 5.111.A42-1 SESp/pR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.520t2002, dos Decretos n.o 3.555, de 08 de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de23 de janeiro de 2013 e a Lei Complementar n.o 123t2006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas aplicáveis em face da classificação da
proposta apresentada no PREGÃO PRESENCTAL n'_/2016, para Registro de preços, publicádo no
Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado em J_!20'16, visandó o iornecimento
previsto no item 1.0, Processo no 543412013, constitui-se o présente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condiçÕes descritas no Edital correspondente e seus Anexos,
conforme segue:

cLÁusuLA pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e respectivos valores descritos de acordo como
sistema EQUIPLANO (Anexo l).

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCN E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será atê 31t12t2016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variaçâo considerável no valor dos produtos.

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

farágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.

t7
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Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de Preços,
correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301.0701 .2037 - Execuçâo APSUS
1610 - 3.3,90.30.00.00 - 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materialde Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou Serv. De Distribuiçâo Gratuita
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão 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 Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de Registro de
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 hipótese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alterações subsequentes e
demais legislaçÕes pertinentes a matéria.
CLÁUSULA sÉnMA - REsctSÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaçâo amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do MunicÍpio de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
cLÁusuLA orrAvA - LEGISLAçÃo aplrcÁvel
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.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes 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 modificaçôes que venham a serem necessários durante a sua vigência, decorrentes das
obrBaçÕes assumidas pelo MunicÍpio de Cândido de Abreu e o Fornecedor.
CLAUSULA DECIMA - DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos seráo resolvidos à luz da Lei8.666/93 e demais legislaçÕes pertinentes.
CLAUSULA DÉcIMA 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 sEcuNDA - Dtsposrçoes cenars
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçôes
decorrentes da execuçâo 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, nâo c-abendo ao CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERGEIRA . FoRo

<3
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As partes firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistema eletrônico
de dados) de igual teol e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo, obrigando-se por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado, elegendo o Foro da Comarca de
Cândido de Abreu, Estado do Paraná, para dirimir todas e quaisquer controvérsias oriundas desta Ata
de Registro de Preços, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Candido de Abreu - PR, _de de 2016.

JOSÉ MARTA REIS JUNTOR

Gontratante

TESTEMUNHA

)lt
à

Fornecedor

TESTEMUNHA
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EDITAL oe ucrlçÃo
Pregão Presencial n". 4812O16

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

Data de Emissão: 03 de agosto de 2016.
Data de abertura: 16 de agosto de 20í6.
Horário: 09:00 horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n".76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo menor
preço por item, a realizar-se na Prefeitura Municipal, em conformidade com a Lei Federal no.
10.52012002, Lei Federal no.8.666/93, Lei Complementar no.12312006, Decreto Federal 3.555/2000,
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 09:00 (nove horas) do dia í5 de
agosto de 20í6.

í. OBJETO
1.1. O objeto da presente licitação é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais para campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDçÕES DE PARTTCTPAÇÃO NA LTCTTAçÃO
2.1. Poderáo participar desta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Não poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuja falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de 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 sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento próprio, 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 fotocopias autenticadas ou fotocopias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
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Parecer ns
Protocolo ne
Interessada:
Assunto:

IÍ'8/2O16-PG, de O2 de agosto de 2O16.
94612016, de 2O de julho de 2O16.
Secretaria Municipal de Saúde.
Licitação na modalidade "Pregão presencial" - Registro de preço
visando futura e eventual aquisição de materiais para campanhas
em saúde.

Apofta nesta Procuradoria, para análise e emissão de parecer, minutas
de Edital de Pregão Presencial e da ata de registro de preços visando futura e
eventual aquisição materiais para campanhas e promoções em saúde. o
tipo escolhido é o de menor preço por item, conforme consta do Termo de
Referência, cujo preço máximo aceitável ascende a Rg L67.405,s0 (cento e
sessenta e sete mil, quatrocentos e cinco reais ô êinquenta centavos).

O exame de tais documentos cumpre exigência constante do
parágrafo único do art. 38 do Estatuto das Licitações (Lei na 

-8.666/1993), 
segundo

o qual minutas de editais e de contratos devem iempre ser submetidos 5 anáise e
aprovação jurídica.

A justificativa da necessidade das aqrisições pretendidas consta do
Termo de Referência e do Memolrando no38B/2016-SMS, acostado ao processo.

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

Analisando-se o edital em apreço, verificamos que foi elaborado em
conformidade com o regramento legal, prevendo o processamento regular da
licitação, tais como o objeto (item 1), as condições para participação na licitação
(item 2), a formalização dos representantes para credenciamento (item 3), a
documentação para fins de habilitação (item 7), forma como as propostas devem
ser apresentadas (item 5), o procedimento para abertura de envelopes, julgamento,
adjudicação e homologação (itens 4, 6 e 11), dentre outros tópicos, inciusive no

I
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que se refere a prerrogatívas a serem obseruadas em favor de proponentes
consideradas como micro empresas ou empresa de pequeno porte, nos termos da
lei complementar federal no L2312006, com as alterações trazidas pela LC
noL47l20L4 (itens 6.L7.L,7.5 e 7.6). o edital consigna também a forma de
impugnação do ato convocatório (item 8) e os recursos (item 9).

Há referência ao modo de pagamento, constante do item L2.2, que
condicÍona os pagamentos a depósitos bancários em conta da proponente que vier
a ser contratada, obseruando-se, assim, a Instrução Normativa nq 58/2011 do
Tribunal de Contas do Estado, Qu€ determina sejam todos os pagamentos feitos
excl usiva mente por tra nsferência eletrôn ica.

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 ns 4.32011964 (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 Faraná, êffi seu artigo 27, inciso lXt. 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 ns 86U2004, pela sua Segunda
Câmara. Por ela, a Administração deve promover, em todos os procedimêntos
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, § 14, aft. 15 e inciso IV, aft. 43, da Lei nq 8.666/1993 e
Decisões n§ +3tlt993, 2881L996 e 3861L997, todas aprovadas em plenário pelo
Tribunal de Contas da União.

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

As dotações necessárias para o dispêndio prevÍsto 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
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em informação do senhor Secretário Municipal de Saúde, obseruando-se, assim, a
determinação constante do art. L4 do Estatuto das Licitações.

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

Ressalta-se, ainda, que a ata de Registro de preços não pode
confundir-se com o contrato a ser celebrado. Nesse sentido, o colendo Tribunat 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 L8712007, sob o sistema de
registro de'preços, realizado pelo Governo do Estado de
Roraima para eventual a(uisição de gêneros alimentícios,
destinados a atender aos alunos da rede pública estadual de
ensino. Em cÔnsequência, 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 "ocorr,eram em ttm mesmo
instrumentoo,' 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
c.ontratação, foram fixadas condições, direitos, obrigações e
'regras próprias de um termo contratual, tais como o valor
pactuado, as penalidades a que se sujeita a contratada e as
obrigaçôes das partes. Com base no Decreto Federal n.o
3.93L|2OOL - 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 verãade,
"a ata frrma compromissos para futura ontratação, ou
sejd, caso venha a ser concretizado o contrato, há que
se obedser às condifr--s prcvistas na ab'i Ademais,
'b ata de tqistto de prcps imp:oe ompromisos,
basiamente, ao forndor (e não à Administração
Pública) sbrctudo em rclação aos prrys e às
condifies de entrcga. Já o ontrato estabelee devetes
e dircitos tanlo ao contratado guanto ao contratante,
numa rclação de bilateralidade e comatatividade
típias do instituto'í No caso em tela, o contrato foi
celebrado pelo valor total da proposta apresentada pela
vencedora da licitaçáo, o que significa "desuirtuamento do
instituto do registro de preços'i além do que, para o relator,
nenhuma das situações delineadas no art. 2o do Decreto

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

2 Acórdão 1285/2015-Plenário, TC 018.90U2013-1, relator Ministro Benjamin zymler, 27.5.20t5.

4q
ü

3.93U2001 - que elenca as hipóteses em que o sistema de
registro de preços deve ser preferencialmente utilizado - foi
atendida. Após concluir que teria sido "mais apropriada a
realização de pregão eletrônico para fornecimento de bens de
forma parcelada, nd sua forma ordinária, sem a formahZação
de ata de registro de preçosi 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. Aqírdão n.o 3273/2O70-2a
Câmara, TC-O78.777/2OO7-3, ret. Min-Subst Augusto
Sherman Caualanti, 29,06,2070.r - sem destaques no
original

No mesmo sentido, o informativo de Jurisprudência sobre licitações e
contratos no 244/2015, do Tribunal de Contas da União, orienta:

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

Conforme já esclareceu o T,,CU, o registro qe p.reços 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 sentião,
vide acórdão no t.27912008, do Plenário do TCU.

Por fiffi, o art. 15 do .Decreto po 7.BgZlL3 estabelece que a
contratação com os fornecedores registrados será formatizada peto órgão
interessado por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho
de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o aft. 62
da Lei no 8.666, de 1993. Assim, nota-se que ata de registro de preços e contrato
são instrumentos distintos.
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Deste modo, acreditamos que as minutas analisadas foram elaboradas
em conformidade com as normas aplicáveis, podendo a licitação ser realizada.

É o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, em 02 de agosto de 2016.

Aovocloa- OAB/PR Ns 73149
AssEssoRA JunÍorca
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EDITAL oe lrcrlçÃo
Pregão Presencial n'. 4812016

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

Data de Emissão: 03 de agosto de 20í6.
Data de abertura: 16 de agosto de 20í6.
Horário: 09:00 horas.

O Município de Cândido de Abreu, Estado do Paraná, inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes sob
o n". 76.175.926/0001-80, com sede a Avenida Paraná, no 03, Centro, Cândido de Abreu- Paraná,
fone no. (43) 34761222, torna público a Licitaçâo 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 3.555/2000,
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 09:00 (nove horas) do dia 16 de
agosto de 20í6.

í. OBJETO
í.1. O objeto da presente licitaçâo é o registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais para campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde, conforme as especificações descritas no termo de referência e (Anexo l).

2. CONDrÇÕES DE pARTtCrpAçÃO NA LIC|TAçÃO
2.1. Poderão participardesta licitação as empresas interessadas que atenderem todas as exigências
constantes deste Editale seus anexos.
2.2. Náo poderão participar desta Licitação as empresas:
2.2.1. Cuia falência tenha sido decretada, em concurso de credores, em dissolução, em liquidação e
em consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de dissoluçáo;
2.2.2. Que por qualquer motivo tenha sido declarada inidônea por qualquer orgáo 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 licitaçâo regularmente estabelecida e que não satisfaça as
condiçôes exigidas no presente Edital.

3. DO CREDENCIAMENTO
3.1. No início da sessão, cada licitante poderá credenciar apenas um representante, o qual deverá
identificar-se junto ao Pregoeiro, apresentando a respectiva cédula de identidade ou documento
equivalente e comprovando, por meio de instrumento proprio, poderes para formulação de propostas
(lances verbais), oferta de desconto e para a prática dos demais atos inerentes ao certame. (Modelo -
Anexo ll).
3.1.1. Os documentos mencionados no ltem anterior, inclusive o documento de identificação do
representante credenciado, deverão ser apresentados em fotocópias autenticadas ou fotocópias
simples, acompanhadas dos respectivos originais, para a devida autenticação, pela Equipe do Pregão
ou já autenticados por cartório competente.
3.1.2. O credenciamento (Modelo - Anexo ll), deverá ter reconhecida em cartório, a assinatura do
representante legal.
3.2. Se a empresa se fizer representar por procurador, faz-se necessário o credenciamento através
de outorga por instrumento público ou particular; neste último caso mediante apresentação do ato
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constitutivo da Empresa e alteraçÕes ou consolidado. Tanto o instrumento público como o particular
deverá conter menção expressa de que lhe.confere amplos poderes, inclusive párã rormutar ofertas elances de preços, para recebimento de intimaçÕes e àotinóãçÕes, desistência oú não de recursos,
bem como, demais atos pertinentes ao certame. j

3'3' Fazendo-se representar a licitante pelg seu sócio-gerente, diretor ou proprietário, deverácomprovar ser o responsável legalmente, podendo assim aêsumir obrigaçÕes em decorrência de talinvestidura.
3.4. cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante.
3'5' lniciada a Sessão, será vedada a. substituiçâo do'ráfresentante da empresa devidamente
credenciado, ainda que esteja munido de instrumenio procuratório com pooài". ã":pàcíficos, satvo foicaso fortuito ou força maior.
3'6' A falta ou incorreçâo dos documentos mencionados nos itens 3.1, 3.2. e 3.3 não implicará aexclusáo da empresa em participar do certame, mas impedirá o representante de se manifestar na
apres_entação de lances verbais e demais fases do procedimento licitatório.
3'7' os documentos que credenciam o represeniante deverão ser entregues seDaradamente dosenvelopes de números 01 e 02.

4. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES
!'1. A reuniâo para recebimento e abertura .dos envelopes contendo a proposta de preços e osDocumentos de Habilitação será pública, dirigida pelo Pregoeiro, em conformidade com este Edital eseus Anexos, no local e horário determinadoJno preambuó oo presente edital.4'2' Declarada aberta à sessâo pelo Pregoeiro, os represeniante(s) da(s) Empresa(s) licítante(s)
entregará (ão) os envelopes contendo a(sl proposla(s) 'de 

preços e os dôóumeàtos o'e'nabilitaçâo,
1{o 9e$o aceita, a partir desse momento a admissâo'oê noüos iicitantes.
4'2'1' As licitantes deverão entregar ao Preg.oeiro, declaraçâo assinada pelo representante legal deque cumpre plenamente os requisitos de habilitação, (conforme modelo núeXO iü1. 

-

4'3' o envelope da Proposta de Preços deüerá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
inÍormaçôes:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÂO PRESENCIAL Ng 48/2016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE

1!' o envelope dos Documentos de Habilitação deverá ser expresso, em seu exterior, as seguintes
informaçÕes:
ENVELOPE 02 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL N9 48/2016
RAZÃO SOCIAL E N9 DO C.N.P.J. DO PROPONENTE
4.5. lnicialmente, será lberto o Envelope 01 - Proposta de preços - e, após, o Envelope 02 -
Documentos de Habilitação.

5. DA pROposTA DE PREçOS (MíDn DrctTAL)
I 1. A proposta deverá ser apresentada formalmente em uma via impressa com valores e dados do
l"j:.:::*r " "T-lígldisitar 9? o, DVD (com a extensão ."rr nor párar;dü;'§;tema Equiprano
conforme programa

'SEÊ"r,ço§," Do'rfiilüT5r - 8':[Ti'"] r, X1,zo,e'*lAQUlslçAo DE MATERIAIS PARA CAMPANÉAS E PRoMoçóes ervr êÀúõe, sem rasuras ou

de geraçâo de proposta disponível

entrelinhas devidamente assinadas na última folha e rubricadas nas demais, pelo reiresentante legal
da licitante. Seráo aceitas a apresentaçáo de propostas em pendrive (mÍdia i jrori*il.
O CD/DVD deverá conter as seguintesdescriiOei:
- Razão Socialda empresa
- Modalidade, número e ano da licitação.
5.2. O arquivo esl deverá conter:

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
_ Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3416-1222 - ramal zo-c - cep: u.4ro-o@
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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, Gidade, 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 de Saúde fornecerá a licitante vencedora, cronograma de entrega
dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias após a
solicitação.
5.5 Serâo desclassificadas as empresas que:
- Não apresentarem a proposta em formato eslem mÍdia digital CD ou DVD;
- O Sistema Equiplano utilizado pela Prefeitura não reconhecer, ler ou desconhecer o conteúdo do
CD, por falha na mídia ou falha operacional da empresa.
5.6. As propostas deverão conter o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expressos em
algarismos, sem previsão inflacionária. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais,
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 nâo tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço
inexequível no julgamento das propostas, serâo considerados como inclusos nos preços, nâo 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 serâo considerados completos e suficientes para as entregas dos
produtos, objeto desta licitaçâo, sendo desconsiderada qualquer reivindicaçâo de pagamento
adicionaldevido a erro ou má interpretação de parte da licitante.
5.12. O Pregoeiro considerará como formais erros de somatórios e outros aspectos que beneficiem a
Administração Pública e não implique nulidade do procedimento.5.13. As quantidades dos itens
indicados no Anexo I poderão sofrer alteraçÕes para mais ou para menos, conforme disposto no arL
65, § 1o da Lei 8.666/93.
5.14. Todo e qualquer fornecimento dos materiais fora do estabelecido neste edital, em desacordo
com as especificaçÕes, será imediatamente notificado à(s) licitante(s) vencedora(s), que ficará (o)
obrigada(s) a substituir prontamente, correndo por sua conta e risco tais substituiçÕes, sendo-lhes
aplicadas, também, as sançÕes previstas neste edital.
5.15. Não serâo levadas em consideração quaisquer vantagens não previstas neste Edital.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
6.1. Após apresentação da proposta, não caberá desistência,
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

salvo por motivo justo decorrente de

6.2. Abertos os envelopes, as propostas serão rubricadas pelo Pregoeiro, equipe de apoio e
credenciados que desejarem.
6.3. No julgamento e classificaçâo 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.

€3
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6.4. Lido os preços, o Pregoeiro relacionará todas as propostas classificadas em ordem crescente.
6.5. O autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com preços até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do
vencedor.
6.6. Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condiçÕes definidas no item anterior, o Pregoeiro
classificará as 03 (três) melhores propostas, para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam seus preços ofertados na proposta escrita.
6.6.1. Caso haja empate no valor das propostas escritas, e estas se encaixarem no disposto nas
sessões 6.5 e 6.6, o Pregoeiro seguirá o disposto no Art. 40 do Decreto Federal 3.555/2OOO, 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 flcará 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, implicarâ a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo
licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Nâo poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às
penalidades constantes deste Edital.
6.10. Caso não se realize lance verbal, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado paa a contratação, se atender as necessidades da administraçâo o
pregâo 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 habilitaçâo do licitante que a tiver formulado, para confirmaçâo das suas condiçÕes habilitatórias.
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 nâo for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de
uma proposta que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
6.15. Nas situaçÕes previstas nos subitens 6.10,6.11 e 6.14, o Pregoeiro poderá negociar
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
6.16. Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual 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, fícando
precluso o direito de recurso.
6.17. As ME e EPP terão preferência de contratação em caso de empate.
6.17.1. Entende-se por empate aquelas situaçÕes em que as propostas apresentadas pelas ME e/ou
EPP sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
6.17.2. Em caso de empate, a ME e/ou EPP mais bem classificada poderá, na
sessâooúblicadeiuloamentodasprooostas, sob pena de preclusão, apresentar proposta de preço
inferior àquela considerada vencedora do certame, situaçáo 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).
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7. DA DocuuexrnçÃo pARA FINS DE xasrL[eÇÃo
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 comprobatórios pertinentes à habÍlitação jurÍdica, e regularidade fiscal e
trabalhista, deverão se encontrar dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilúaçâo).
7.1.? Será comprovada a veracidade das informações constantes nos documentos apresentados,
mediante diligência via online, caso haja divergênciai entre o documento apresentado e'o verificado,
prevalecerá às informaçôes onlrne.
7.1.3 Os documentos d_e habilitação deverâo ser autenticados por cartório competente, ou por
servidor devidamente qualificado.
7.1.3.1 As autenticaçg9s que por ventura dependerem do servidor terão que ser obrigatoriamente,
efetuadas antes do inicio dos trabalhos da sessâo, (mÍnimo de í0 minutos).
7.1.3.2 Não serão autenticados documentos na sessão, salvo para observar o Art. 40 do Decreto
Federal 3555/2000.
7.2. As empresas deverão apresentar, dentro do Envelope No. 02 (Documentos de Habilitação), os
documentos abaixo relacionados, em plena validade:
7.2.1 - Relativos à Habilitação JurÍdica
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b)ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por áçÕes, acompanhadó de documentos de eleição
de seus administradores;
b.1) os documentos em apreço deveráo estar acompanhados de todas as alteraçÕes ou da
consolidaçâo respectiva;
c) inscriçâo 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 autorizaçâo para funcionamento expedido plto órgão competente,
quando a atividade assim o exigir;
e) Comprovaçâo da Situação junto ao Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNpJ.
7.2.2 - Relativos à Regularidade Fiscal e Trabalhista:

!) 919va de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicÍlio ou sede
da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

? l) faz parte da prova de regularidade para com a Fazenda Federal, a Certidão euanto à Dívida
Ativa da União, fornecida pela Procuradoria da Fazenda Nacional.

!) Prova Ae_ 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, deverâo ter data de expedição não
superor a 30 (trinta) dias, da data prevista paru 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
t9d.q9 as informaçÕes, condiçÕes locais e grau de dificutdade da eniregá (ANExO tv);
b) Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com drgãos da Administraçâo pública
Federal, Estadual, Municipale do Distrito Federal (ANEXO lll);
c) declara inexistência. de fato superveniente impeditivo de Éabilitação, na forma do Art. 32, § 2e, da
Lei 8.666/93 (ANEXO llt);
d) De.clara que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 anos, em
tra.balho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 lOeiesseisy anos, em qualquer trabalho,
lalyo na condição de apr91dlz, a partir de 14 anos, nos termos Oo árt. 7o, XXXIIí, da'Constituição
Federal e art.27, V, da Lei 8666/93. (conforme modelo anexo V).
NOTA TMFORTANTE:

.í5
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7,4. Em caso de paralisação (greve) dos servidores de órgãos públicos Federais, Estaduais e
Municipais, em qualquer esfera de Poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), que impeça a
expediçâo de documentos oficiais, a habilitaçâo da licitante ficará condicionada à.apiesentáça-o Oo
documento que não pÔde ser apresentado na data da abertura dos envelopes do certame, em até 05
(cinco) dias úteis após o encerramento da greve.
7.4.1. No caso de apresentaçâo de certidão positiva (ou documento que demonstre que a licitante
está irregular perante determinado órgão), haverá a inabilitaçâo em razão de fato superveniente, de
acordo com o previsto no artigo 43, parágrafo 50 da Lei no 8.666/93.
7_.4.2. Caso já esteja estabelecida a relação contratual (nota de empenho e/ou Ata de Registro de
Preços), vindo o Contratado apresentar certidão positiva (ou documento que demonstre que ã 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 restrição na comprovação da regularidade
fiscal, a empresa nâo será declarada inabilitada, e será assegurado o prazo de S (cÍnco) 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 regularização da
documentaçâo, 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$ 360.0Ô0,00 (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 nâo estiver expresso no documento, o mesmo será aceito como
válido com data de emissão não superior a trinta dias corridos da data prevista para apresentação
dos envelopes.

8. DA IMPUGNAçÃO DO ATO GONVOCATóRIo
8.1. Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.
8.2. As solicitaçÕes de esclarecimentos, de providências ou as impugnaçOes ao presente edital
deverão ser protocoladas na Prefeitura Municipal na divisão de licitaçÕes, em prazo nâo inferior a 02
(dois) dias anteriores à data fixada para recebimento das propostas.

! 3 CabeÉ ao Pregoeiro decidir sobre a petiçâo no prazo de 24:00h (vinte e quatro horas) e informar.
8.4. Acolhida à petição contra o ato convocatório, 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 direito de
recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo pregoeiro ao vencedor.
9.3. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
9.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetÍveis de
aproveitamento.
9.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicaçâo do objeto da licitação ao
licitante vencedor.

10. DA ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

a6
/
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10.1. A presente ata tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futuras e eventuais aquisições
de materiais para campanhas e promoçôes em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde, conforme Anexo l.
10.2 As quantidades são estimativas, nâo se obrigando a Administraçâo pela aquisição total.
10.3 A existência de preços registrados nâo obriga este Município a contratar, sendo facultada a
realização de licitação especÍfica para a aquisiçâo 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 expediçâo de Nota de Empenho.
'10.6. Os produtos que vierem a ser adquiridos deverâo ser entregues no prazo de até í5 (quinze)
dias, a contar da requisição dos mesmos.
10.7. Verificada a nâo 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) nâo obriga a secretaria requisitante a efetuar a(s)
aquisição(Ões) que dele(s) poderá(ão) advir, facultando-se a realizaçáo de licitação especÍfica para a
aquisiçâo pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em
igualdade de condiçôes.
10.9. A (s) aquisição (ôes) obedecerá (âo) à conveniência e às necessidades da(s) secretaria(s)
requisitante(s), limitada (s) à(s) quantidade(s) estimada(s) e dentro do perÍodo de vigência da ATA DE
REGTSTRO DE PREÇOS.
10.10. O(s) 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.
10.1 1. 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) substituiçâo(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 hipótese, a detentora da presente
Ata do cumprimento das responsabilidades avençadas, nem impedirão a aceitação de novos pedidos.
10.14. O Licitante vencedor terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data da
convocação, para assinar a ATA acima citada. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, quando solÍcitado pelo Licitante vencedor durante o transcurso do prazo inicial e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo MunicÍpio.
10.15. AAta do Registro de Preços poderá ser suspensa ou cancelada de pleno direito, facultada a
defesa do interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos:
l- Pela Administraçâo, quando:

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

instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administraçâo não aceitar sua justificativa;
c) o fornecedor der causa à recisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços;
d) em qualquer das hipóteses de inexecuçâo total ou parcial do contrato decorrente do registro de
preços;
e)os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
0 por razôes 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 comunicaçâo do cancelamento ou da suspensão do preço registrada, nos casos prevístos noinciso I deste artigo, será. feita por correspondência com ávisd de recebimento, juntando-se
comprovante nos autos que deram origem ao registro de preços.
19.17.A solicitação. do fornecedor pára cancàamento'de'preço registrado somente o eximirá daobrigaçâo de contratar com a Administraçâo, se apresentada com antecedência de 15 dias da datada.convocação para firmar contrato de-fornecimento ou de prestaçâo de serviços pelos preços
registrados, facultarl_a à Administração a aplicação das penalidaóes previstas no instrumento
convocatório, caso nâo aceitas as razões do pedido.

]9,18' A comunicação do cancelamento do pieço registrado, nos c€rsos previstos neste item, será
feita por correspondência com aviso de recebimentúu outro meio que óomprove o recebimento,juntando-se comprovante ao. processo que deu origem ao Registro cie ereçoi. o.à 1o caso de ser
ignorado, incerto ou inacessível o endeieço do FoÉNEcEDoh, a comunicação será feita por
publicação no Diário oficial Elekônico do Tribunale Contas áo Estado, 

"onsioeraÀoã-se, 
assim, para

todos os efeitos, cancelado o preço registrado.

í1. DA ADJUDTCAçÃO E HOMOLOGAçÃO
11-1.. Caso nâo haja recurso, o Pregoeiro, na própria sessâo pública, adjudicará o objeto do certame
à licitante vencedora,.encaminhandó o procesdg nãra homologação pelo prefeito Municipal.
11'1.1 O resultado do julgamento será homologado, nos te-rmos do Regul"r"nto de LicitaçÕes eContratos.
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 decisâo justificadá. Em caso de revogaçâãàu ãnuraçao pãrcial docertame, o MUNIcÍPlo.poderá aproveitar as propostas nos termos nâo atingidos pela revogaçáo ouanulaçâo e na estrita observância aos critérios de julgamento previstos nesie eoiial e na Égi;taçáà
vigente.

1?. Dg PREçO MÁXMO E DAS CONDTçOES DE PAGAMENTO
12'1' o valor máximo importa em R$ tez.4Os,so (cento e sessenta e sete mit quatrocentos ecinco reais e cinqüenta centavos/.
12.2-. Os pagamentos seráo efetuados em atê 30 (trinta) dias, após a entrega dos produtos, mediante
conferência de quantidade e qualidade pela seàretaria requisitante, à bãse dos preços unitários
apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Noia Fiscal, contendo amodalidade e o no.da licitaçâo, agência e conta corrente em nome dã proponente, do banco a ser depositado, e dasprovas dereqllaridade com Previdência Social - lN§S e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS.

'!g.D4S_CONDçÕES DE RECEBTMENTO DO OBJETO, VtcÊNctA E REAJUSTE.
13.1 A Secretaria Municipat de Saúde fornecerá a liciiante vencedora, c-nognama de entregados produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até is (quiãze) oias apóJàsolicitação.
1.??9 objeto da presente licitaçâo deverá serentregues na Secretaria Municipat requisitante.
11,3^4t entregas deverâo ser feitas de segunda a séxta feira nos seguintes horários: pela manhâ das
08h00min até às 1 í h3Omin e à tarde oas ignoom até as 17h30m, nào será recebido os produtos fora
deste horário.
13.4 Por ocasião das entregas, a contratada deverá colher no comprovante respectivo a data, o nome(egÍvel), o_cargo, a assinatura e o número do Registro Geral'(RG), emitiào-fér" S""r"taria de
S99_u1ança Pública, do servidor do contratante responúvel petos recebimentos.
.13 5. O objeto da presente licitação serão recebidôs provisàriamente em até 0S (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 devoluçâo dos produtos, porestarem em desacordo com as especificaçÕes, todas,as despesas serâo atribuídas à contratada devendo este providenciar com a máxima urgência a sua
substituição ou adequaçâo ao edital.
13.8 os produtos deverão ser entregues em perfeito estado de conservaçâo, sem sinais de violação.

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
_ Avenida Paraná, 03 - Fone/fa,r: 143) 3416-1222 - ramal zoi - crp: g4.470-cf,o
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13.9 A vigência do presente termo será até 31t12t2016,
de ambas as partes.

podendo ser prorrogado se houver interesse

13.10 Serão admitidos reajustes dos valores, desde que comprovada pela contratada, uma variação
considerável no valor dos produtos.

14. DAS SANçÔES
14.1. À licitante vencedora deste certame serão aplicadas as sançÕes previstas na Lei no. 8.666/93 e
nas seguintes situaçÕes, dentre outras:
14.1.1. Pela recusa injustificada para a entrega dos itens ofertados, nos prazos previstos neste edital,
será aplicada multa na razáo de 10% (dez por cento) calculado sobre o valor total da proposta, até 05
(cinco) dias consecutivos.
14.1.2. Pelo atraso ou demora injustificados para a entrega dos itens ofertados, além dos prazos
estipulados neste edital, aplicaçâo de multa narazâo de R$ 5,00 (cinco reais), pordia, de atraso ou
de demora.
14.1.3. Pela entrega em desacordo com o solicitado ou problemas na emissâo da Nota Fiscal,
aplicação de multa na razâo de 10% (dez por cento), sobre o valor total da proposta, por infraçâo,
com prazo de até 24 (vinte e quatro) horas para a efetiva substituiçáo dos produtos.
14.1.4. Nos termos do art. 7" da Lei no. 10.520, de 17t07t2002, a licitante, sem prejuízo das demais
cominaçÓes legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 60 (sessenta) meôes, 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 documentaçâo falsa;
b) retardamento na execução do objeto;
c) não manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicaçâo;
d) comportamento inidôneo;
e)fraude na execuçâo da Ata de Registro de preços;
f)falha na execuçâo da Ata de Registro de preços.
14.1.5. Será facultado à licitante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentaçâo de defesa
prévia, na ocorrência de quaisquer das situaçôes previstas neste edital.
14.1.6. As multas previstas nesta seçâo não eximem a adjudicatária da reparação dos eventuais
danos, perdas ou prejuÍzos que seu ato punÍvel venha causar à administraçâo.

15, DAS DTSPOSTçÕES GERATS
'15.1. As despesas decorrentes da aquisiçâo dos produtos, objeto desta licitaçâo, correráo por conta
das seguintes dotaçÕes orçamentárias:
07. FUNDO MUNIC]PAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.301 .0701.2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Materiatde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divísão de Assistência Médica Odontotógica
í0.305.0701 .2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materiatde Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materiat, bem ou serv. De Distribuição Gratuita
15.2. As normas disciplinadoras da licitação serâo sempre interpretadas em favor da ampliaçâo da
disputa entre as interessadas, desde que não comprometam o interesse da Administraçâo, a
finalidade e a segurança da contratação.
15.3. A apresentaçâo 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 disposiçôes contidas nesta licitaçâo.
15.4. Uma vez iniciada a sessão, não serâo admitidos à licitaçâo 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.
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't5.6. Só terão direitos a usar a palavra, rubricar a documentação e as propostas, apresentar
reclamaçôes ou recursos e assinar atas, as licitantes ou seus representantes credenciados, o
Pregoeiro e a equipe de apoio.
15.7. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de documentos e propostas
exigidos no edital e não apresentados na reunião de recebimento, salvo condiçôes previstas no Art.
48 § 30 da Lei Federal 8666/93.
15.8. Os envelopes contendo a documentaçâo habilitatória 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 48 (quarenta e oito)
horas após aquele pÍazo, 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 licitatório, (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 aquisiçâo poderá revogar a licitação por razÕes de
interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente
para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofÍcio ou por provocação de qualquer
pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
15.11.1. A anulação do procedimento induz às anulações da Ordem de Fornecimento, Nota de
Empenho e Termo da Ata de Registro de Preços.
15.12. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informaçÕes e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
15.13. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização
do certame na data marcada, a sessão será redesignada para o dia, hora e local definidos, e,
republicado no site do MunicÍpio.
15.14. Sâo partes integrantes deste Edital:
a) ANEXO l- 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 Declaraçâo que cumprem plenamente os requisitos de habilitaçâo;
e) ANEXO V - Modelos de Declaração de não emprego de menores de 18 anos;
0 ANEXO Vl - Declaração de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
g) ANEXO Vll - Declaraçâo de lnexistência de lncompatibilidade Funcional
h) ANEXO Vlll - Minuta de Ata de Registro de Preços.

02 de agosto de 2016.

ALLAN

ôh
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ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCtAL No. 48/20,t6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Carta de Credenciamento

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

6tt

portador da cédula de
Órgâo 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 20í6.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* anexar cópia autenticada do RG e CPF do Credenciado.

ll



PnergrruRA oo MuNlcípro oe CÂNDtDo or Asneu
Esraoo oo PauNÁ

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l4l) 3416-1222 - rama[ 209 - CEp: 94.470-OOO

6e

ANEXO [l

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCIAL No. 48/20í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.

Modelo de Declaraçâo de:
lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitaçáo,
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 licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências [osteriores que o
inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compÕem 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 órgâos 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

t2
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ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 48120í6.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promogões em saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

Modelo de Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENC|ALno.4812016, DECLARAMOS
que cumprimos plenamente os requisitos de habilitaçâo exigidos para participação no presente
certame.

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela Pessoa Jurídica)

(assinatura e carimbo do CNPJ)

* deverá ser apresentado fora do envelope de habilitaçáo.

6st

de

l3
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Ave!!<ra paraná, 03 - Fone/fax (43')3476-1222- ramal zoô - crp: g4.470-oo0

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pREsENctAL No. 48/20í6.
objeto: Registro depreços para futuras.e-eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria rraüniciiat de saúde.

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada,-pgr leu representante legal, DECLARA, para fins dodisposto no inciso v do art. 27 daLei n". 8.66'6, oe z1 oe;iinno àe rggg,ãóreiããã p.r. Lei no. 9.gs4,de 27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ouinsalubre e não emprega menor de dezessiis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçâo de aprendizSim()Quantos( ) Não( ). 
--.'-

-de

de 2016.

(Nome completo por extenso do responsável pela pessoa JurÍdica)

(assinatura e carimbo do CNpJ)

6rt
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEp: 84.470-000
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ANEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENC|AL No. 48/20í6.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promoçÕes em saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.

DECLARAÇÁO OE ENQUADRAMENTO COMO MIoRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENo
PORTE

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

de 2016.

(Carimbo e assinatura do Representante Legal)
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEp: g4.470-OOO
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ANEXO VII

Município de Gândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 48/20í6.
Obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

DECLARAÇÃO OE INEXSTÊNC|A DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

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 riunicipal investido
em cargo de direçáo, chefia ou assessoramento, ou de membro da comissâo licitante, de pregoeiro
habilitado ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressâo de verdade, firmamos a presente.

em_de_de2016

(nome e assinatura do responsávelda proponente)
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Pnererrum oo MuNrcípro oe cÂNDrDo oe Aaneu
Esraoo oo PmaNÁ

vil - MTNUTA DE ATA DE REGTSTRO DE PREçOS

ATA DE REGISTRO DE PREçOS No. xx
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNTCIPIO DE
cÂHotoo DE ABREU, ESTADo oo penÀr.rí e-Ã
EMPRESA xx, CONFORME L|C|TAçÃO rtaooaLtDADEpneoÃo pREsENctAt tto. lglzore.

DE pREÇos N'............./. .(ANo) vrcÊrucrR:
..,............/...............(ANO) (indicar a validade somente quando da

Empresa:
CNPJ: I Telefone/Fax: ( e-mail:
trnoereco:
Contato:

Aos .'.' dias do mês de de dois mil e dezesseis (-/-/2016), nesta cidade de Cândido de
Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL oe cÂruotrio DE nÉneu, situada na Av. paraná,
1o!3' presentes o ESTADO Do PARANA, representada peto prefeito tuunrcifai o êr. lose ünÉli
REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de cédula de identidade no. s.l11.g4z-1 SESp/pR e
CPF/MF no. 024.056.029-97, nos termos da Lei n.o 10.520t2002, dos Decretos n.o 3.SSS, de 0g de
agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei Comptementar n.o 123t2006 e,
subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e_ge_9.utras normas aplicáveis em face da classificação da
qroposta apresentada no PREGÃo PRESENCIAI n" 48t2016, para Registro de preços, publicádo no
Diário oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado erÀ oaoaà016, visandà o fornecimentoprevisto no item 1.0, Processo no 5434t2013, constitui-se o presente documento vinculativo e
obrigacional às partes, obedecendo às condiçÕes descritas no gOitat correspondànté 

" 
."r, Anexos,

conforme segue:

cLÁusuLA pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A. ptesente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e eventuais
aquisiçÕes de materiais para campanhas e promoçõel em saúde, ôm atendimánto à Secretaria
Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades ê respectivos valores descritos de acordo como
sistema EQUIPLANO (Anexo l).

CLÁUSULA SEGUNDA. DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 311121201,6.
Parágrafo Segundo: Será. admitido .reajuste dos valores, desde que comprovada pelo fornecedor,
uma variação considerável no valor dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) diás, após a entrega dosprodutos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaiia requióitante, à base dospreços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da ttota 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 - jNS'S e iunio ao Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da certidâo Negativa do INSS e do
Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual, ospagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuÍzos de quaisquer outras
disposiçÕes contratuais.

6F
secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos

Avenida Paraná, 03 - Fone/fa,\: (43l. 3476-1222 - ramal ZOb - Cep: 84.470-OOO

ATA DE REGISTRO
............../.............../(Ano ) a
publicação no D.O.E.)
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Pnererruu oo MuNrcíplo or CÂNDtDo oe Aeneu
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax; (43l, 3476-1222 - ramal 209 - CEp: 84.470-OOO

Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de preços,
correrâo por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontotógica
10.301.0701 .2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução APSUS
í951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materialde Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou serv. De Distribuiçâo Gratuita
CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão a licitante vencedora, cronograma de
entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até í5 (quinze) dias após
a solicitação.
CLAUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execuçâo da presente Ata de Regisho de
Pregos, em compatibilidade com as obrigaçÕes assumidas, inclusive fiscais.
CLAUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro de
Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigaçÕes assumidas pelo fornecedor, sem
prejuÍzo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas alteraçÕes subsequentes e
demais legislaçÕes pertinentes a matéria.
CLÁUSULA sÉflMA . RESCISÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de
notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaçâo amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorizaçâo do MunicÍpio de Candido de Abreu, transferir, caucionar ou
transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.
cLÁusuLA otTAvA - LEGTSLAÇÃO epUCÁVel
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposiçÕes da Lei no. 8.666/93 que regulamenta as
licitaçÕes e contrataçôes promovidas pela Administração Pública, bem como demais legislaçÕes
pertinentes.
CLAUSULA NONA. DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçÕes estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial no.
4812016, 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 Lei8.666/93 e demais legislaçôes pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Do coNHEcIMENTo DAS PARTÉS 

-

Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo, aceitando todas
as condicÕes nele relatadas.
cr-ÁusÚu oÉcrma sEGUNDA - DtsposrçÕes ceRats
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçôes
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 cFbendo ao CONTRATANTE o pagamento de qualquer adicional.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA. FoRo
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PnereruRA oo MuNrcípro oe CÂNDtDo oe AsReu -

,",.,r.f'o'i::::i:I#*açõesecontratos'Ã
Avenida Paraná,03 - Fone/fa,r: 14313476-1222 - ramal 209 - CEP:84.470-000

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

Candido de Abreu - PR, _de de 2016.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Contratante

TESTEMUNHA

Fornecedor

TESTEÍIíUNHA
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Município de Cândido de Abreu

Pregão 481m16 -Anexo 0í
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Município de Cândido de Abreu

Pregão &12016 -Anexo 0í
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Ar cü€s sâ: Brãro, eú b€bê, rsô b€àâ, ãrEdo b€bê, r6s bôô, cqü, \sdo
ciüdrE s€lÍrÉ 6 ÍrEím - CqÍpodçe MdfE Etdú í@t6 Elgo(,& Fio/@.

5@. 120. 181 18 CÍis€aã rEEa orE f a s úiliz* €ÍÍl CípüfE ô Sacrdúiâ ô
Sâb, cüÍeccifida 6n roiüscGe cddlds, ssigráa na fúb/bosE,
p€rsrÉizdâ eÍn2 cd€s, tsÍsrfD P, M, G, C€ cünas ssgünlG Gpedfcqós
rÍIrirÍ6: cdciú (cq I ss ddrida p€lo l§tâio) nEEas cÍt8, Eras (bs ÍÍa!6
canriEla6'n6 pdiéstü s33fl0 üsccq cdúiô,gda í€únú, c(Ín riÉaáTyo
pdiésts e3396cdcitlq ocúpoes nElas & cãÍisdâcalbcdÚl& snÍÍgha
€796pdi&tú e3396 \iscGe fio3Orí cún 1669/rcAs bdnfB &búrâ (b\snE 2 cÍn
do |rgúa, 6 c6tÍâa & sis€iadâE&sÍ íEtâs mlinlE t@96 pdi&ts, ítDdío
úissê( Na púte & tríts da cãis€iâ &lãá sú ftib sõigraía cdai(b (4 ca6). As
cãisdâ3 daáâsú sú€gts liírp6, inbgra ÍIut# cúÍetilslbcün$Jas
cctÍa8 píftitas 6(bffi8q cdÊcddEáà ôE ÍÍEôqLEíüry8íb pútc,
ÔtÍ6, fíEi(b. Eçós cu pcÍt6 ÍdiEb, raniô8 qr§db. A€tiqráede
i(HifcÇ&&\ãá§€Í snbiôbrEoedlÉ€mcúáú.

5@.120.18í19 Néc6s{iresnnÍmm, sncce drs86, ccÍnsualogcÍÍEcadic*
cúrtrE 8ua rb a ss êsdtdü&, 8lá4cq§,TrrãrD íâd6d3crnm

w..12f..$1N

w-1n18121

w.ln1ü2.

w-\n.1a1?3

w2-1n.$124

Í€chíÍsrto dn zlp€Í cqírÍÍE íE(Ho

TodlE dB B@, cqÍscdúú sn slgú. ÍÍEdrü 24 x 38 cm

p€ÍsaÉizaç&sn 1 ccÍ

EstqocqlÍecdq&sn nC crlstd rÍEdnô 17x25cín Êchllãlbsn

bdão ê pí€ss&, púsmdizq& dn 4 ca6.
Bdsa G€§m ÍB Íd&s 3tlCSxlS cm can dça ô íÍÉ a

pqsúdizaç& sn silk Nral@ e Crlstd

FrÉco PET ffi Adm ModF6 TsÍpaAuÍÍÍÍo R20

DcrÍú.
Bsbaúr, cdlbcdclúqndgodb, cünmrttrsro
lnRibúE N&P€ÍscÍdizú

0,4 @,@

14,66 7.325,@

2.850,m

3.660,@

5.70

7,A.

50'o 25.150,@

2,@ 1.3@,@

7,Q. 3.9í0,@

PREçoMÁrMoDoLorE:,i2íllm\i,#Ír !
pREço MÁxMo DA Lrc[AçÃo : 's..s, ' , ::.taJ0q60

5@.@ UN

O,@ UN

:(D,@ UN

5@,O UN

5@.C) UN

5@,m uN

5@,@ UN

5(D,00 uN

5@,@ UN

5@,@ UN

5@,(D UN

Enitido po: GIÁUCIA BEATRIZ FLORlAl.lO, na\ss& 5514 s O1,G2016í2026
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l\431 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

WIt.,_***É*# ., '"t.r+*^sy .... 1,., 1,4."1df*ffiffi@ffiffi'q§5

Avrso oe ucraçÃo
eueltcaçÃo DE EDITAL N.o 4Bl20í6

MoDALTDAoe pnecÃo PRESENcIAL

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

campanhas e promoçÕes em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até 09h00m do dia 16 de agosto de 2016.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01m às 09h30m do dia 16 de agosto de 2016.

ítttclo DA sEssÃo DE DISPUTA DE PREÇOS: às 09h31m do dia 16 de agosto de 2016.

LOCAL: setor de licitaçÕes localizada na Sede do MunicÍpio, na Avenida Paraná, no 03 Centro,

Cândido de Abreu - PR.

CRITÉRIO: Menor preço por item.

PREÇO nAÁXUO:n$ í67.405,50 (cento e sessenta e sete mit quatrocentos e cinco reais e

cinqüenta centavos,f.

RETIRADA DO EDITAL: de 03/08/2016 à 1610812016 no site do Município

www. cand idodeabreu.pr.oov. br.

INFORMAçÔES COIiI|pLEMENTARES: Diretamente na sede do Município de cândido de

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

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

Cândido de Abreu, 02 de agosto de 2016.

à
),



Mural de Licitações Municipais

TCEPR

Detalhes processo licitatorio

fe
/

Voitar

Iníorn.çóâ.
Entidade Executora

Ano*

No licitação/dispensa

/inexigibilidade*

Modalidade*

Número editayprocesso*

DescriÉo Resumida do Objeto*

Forma de Avarição lf,iffin rirÍIrlLI I ríJ,ffítl{lÍ:...

Dotação Orçamenüária* g7gg21636rOrOrZOSr::gOfôàfOe

Preço máximo/Refêrência de pr"ço - ; 157.465,56
R$*

Data de Lançamento do Edital

Data da Abertura das Prcpostas

NOVA Data da Abertura das

Propostas

Data Cancelamento

uur'rIcÍpIo or cÁruotoo DE ABREU

2016

48

Pregão

48

registro de preços para frIturas e eventuais aquisiFes de materiais para

campanhas e promo6es em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de

Satde,

03/08/2016

t6lOBlZOt6 Data ttegistro
:::

Data Registro

03108120t6

CPF: 4r476ür9E6 (Looôut)

ldel 3181201615:34
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DO MUNICIPIO de CANDIDO DEABREU/PR
Lei nq 720, de 07 /O5/2012, publicada no Jornal Tribuna do Norte em09/05/2072, Edição 6.373, página 05

Assinado Digitalmente por:

ORGAO

Diário fficial Eletrônico do MunicípÍo de Cândido de
Abreu/PR

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

CEP:84.47(H)00

Fone: 43-3476-1222

Site: ú\Àrir/.cándidúdeâhrêUi br;Éôvibr

DÉRIO OFICIAL CERTIFTCADO DIGITAIMENTE
A PÍefeiturê Municipa[dê Cândido de Abreu dá garahtía da autenticidade deste documento, desde que visu;lizado atrâvés do site

- Pârâ fins de
pütllicaçãa -.
PP 040/2016

lnício Término 210.000,00

03-08-1 6 31-12-16

U\,NIKÂIANIE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
ADILSON TERNA 84740787920 -
17 .850 .225t0001 -30
Ata de registro de preços n' 090/20í6
Registro de preços para futura e eventual
execuçáo de seruiços de
recuperaÇão/reforma, Íunilaria e pintura de
veículos da Frota Municipal, em atendimenlo
a diversas Secretarias Municioais.

PÊErEiruRA Do MuNrcipro oE ÇÂ§ltDÕ oÉ À.BREU
Êe: an^ aa. nÀ.n\rr

tx?t{ÀT8 t}Ê
ü*ttTRÀY(}
- Fara {i*ç de sübtiçaÇáó

PP (N0/2016

Vigência Valor Global
R$

lnício TeÍTnino 106,650,00

03-08-1 6 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

NIUI\IUITIU Utr çAI\UIUU UE AóXEU
JOSE CARLOS MOSER 08899397996 -
1 7.375.1 68/0001 -84
Ata de registro de preÇos n" 09'1/20'16
Registro de preços para futuÍa e eventual
execução de serviços de recuperação/reforma,
funilaria e pintura de veículos da Frota Municipal,
em atendimento a diversas Secretârias

PREFE,ÍuRÀ Do MuN,cipro àÊ CÂNDtDo DE ABRÉu
*§yÀA{] Dô PÁi{ANÁ

rXTRÂTO DE

ü*IJTRÂTO
- Para fins do
publiÇação *
PP 044t2016

Vigência Valor Global
R3

lnício Término 1 37.200,00

03-08-1 6 tz-to

CONTRATANTE
CONTRATADA
NATUREZA
OBJETO

MUNIOIPIO DE CANDIDO DE ABREU
CVL AUTOMOVEIS - COMERCIO DE
vElcuLos LTDA - 77.025.708/0001 -21
contrato n'068/2016
Aquisição de veículos zero quilômelro, em
atendimento as Secretarias Municipais de
Saúde, Educação e Cultura e Promoção
Social.

r{
(§

bo\(!

LICITACOES

Avisas

muNrcipto os cÂNtotoo os.Ànnnu
##ATo Avrso - pREcÃo pRESENCTAL N" 48/20t6
##TEX OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
materiais para câmpanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria
Municipal de Saúde. RECEBTMENTO DAS PROPOSTAS: ate 09h00m do
dia I6 de agosto de 201ó. ABERTURÁ DAS PROPOSTAS: das 09h01 m às

09h30m do dia I 6 de agosto de 20 I 6. illlClO ol SESSÃO ot olSpurn
DE PREÇOS: às 09h3 Im do dia I 6 de agosto de 20 16. LOCAL: Setor de
licitações localizada na Sede do.Município, na Avenida Paraná, n'03 Centro,
Cândido de Abreu - PR. CRITERIO: Menor preço por item. PREÇO
UÁXInAO: RS 167.405,50 (cento e sess€nta e sete mil quâtrocetrtos e cinco
reais e cinqüenta centavos/.RETIRADA DO EDITAL: de 03/08/20 I ó à

l6108/201ó no site do Município \W.candidodeabreu.pr.qov.br.
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Diretarente na sede do
Município de Cândido de Abreu, situado na Avenida Pamná, n" 03 Centro
Cândido de Abreu - PR, ou pelo telefone (0xx43) 3416-1222, ramal 209, e-

mai l: licitacaoídcandidodeabreu.pr. sov.br
##DATA03/08/20 I 6
ÍÉ#ASS Allan Diego Moreno Varoto
##CAR PregGiro

RATIFICAçÃO - Dispensa de Licitação ne 046/2016

OBJETO: Aquisição de instrumentais odontológicos.
CONTRATADA: DENTAL TONET COMERCIO DE MATERIAIS
oDoNTOLOGTCOS LTDA - EPP - (CNPJ/MF na 72.04 Í .080/0001-34).
VALOR GLOBAL: R$ 6.130,00 (seis mil cento e trinta reais).
FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, inciso ll, da Lei na 8.666/1993.
JUSTIFICATIVA E PEDIDO DE DISPENSA: OÍCiO rP 424l2O16.SMS
de 1810712016, oriundo da SêcÍetaria Municipal de Saúde.

Em 3 de agosto de 20í6.

JOSÉ MARIA REIS JUNIOR
Prefeito l,ltunlcipal

Extratos
FRÉFÉIÍURA Do MuNIciPIo OE CÀNDIoo DE ABREU
e sr aF{] oÇ PÂnÀNA

ÊXTRÀTO DT
CONTRÀTO

Vigência Valor Global
PI

PntFEtÍuRÀ ôo MuNrcipio Ds CÂHDtDo DE

tt s

PRÊTÉITURA ÔO MUNIC'P'O AE CÀ§§IOO *ã AAREU
ts lÂôÕ :lú PÁPÀNÂ

TXTRATO *T
ü0r{TfiÂ:0
- 8s,? íiÍls dÊ
puirrioflçâ{, -
PP 046/2016

Vigência Valor Global
Ri

lnicio Término 108.318,65

03-08-1 6 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIL:IPIO DE CANDIDO DE ABREU
AGUIA FABRICACAO E COMERCIO DE
PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA. EPP

- í9.163.810/0001-97
Ata de registro de preços n' 083/20'16,
REGISTRO DE PREçOS para futuras e
eventuais aquisições de materiais de higiene
e limpeza, em atendimento às diversas
Secretarias Municioais



PnrrrmuRA no MurrrrcÍry nr CÂruDrDo
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DE ABREU

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
, -ilS*?,'.,19,,1,t-t 

nf,.rf i ;,,l9 
nezta114*4,7.ft li??= l-L222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000i; i*" I

CREDENCIAMENTO

REF: PREGÃO PRESENGIAL N" 048/20í6

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES -
02.845.í6í/000í -0í

EDMAR DA MATTA RIBEIRO - 93398í2.2

2-zzzz -24 -z.ezZ:.=z-s
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA - ME -
07.287.798/000í -43

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER - 3.214.525.6

Zrn l", C Ç,üarlr^
DANIELE MELLO DE CAMARGO &
BUENO LTDA - ME - 17.525.457t0001-12

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA - í08677945

GLOBALPED MATERIAIS DIDATIGOS E
PEDAGOGTCOS LTDA - 10.291.271t0001 -
05

EDGAR KARNOPP - 4.008.0570

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE
PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME -
20.595.374t000í -04

NERTON CORDEIRO BRASILEIRO _ 4.101.777-5

".v=

cÂruotoo DE ABREU EM 16 DE Acosro DE 2016.

t \,í



§ANIELE MELLS §§ CÂMAR§§ &
CONTRATO §üTIAL §Ê üüT';§TITUIÇÃO D§

BUENO LTilS. j

§§CIEDADE IIIUI.II

§I*ALJSULÀ DÊglMA §EXTÂ - As deiiberaços§ dCI§ s**i*s oçorretàç a qualq

atravás de rnanifestaçâo escrita que âssim poderÉ constiti"Jir-se diretarnente em âlterâçÔ*s

do contrato soçial se unânirne a *ecisgü, tasc conlráris, será obrigatoria a realiraçâc d*

uma reuniã* convncâda atr*vér* de cartas çonvites çorn antacedência n:inirna de ü§ (oito)

dias os soci** qu§ leprâsente1rr a nraroria a§*oluta da *apítal {art 1 ü?1 e 1'078 CC

2002)

il-AUsULÂ nÊetnne SÉlfU* * tada qutta dara direitü â tlm vot* nas SeliheraçÔes

soçlais, as quais serâo tornaciax $ernpr* p*r maioria de vatos, podendo c instrumentç

correspondente ser ã§§lnâdç âpsnâs pelos sl*i*s que junta* reunam â §'nfli*r parte do

capital socia|, inuiusive r'10 qu* s* refere á* dcliberaçnes **hre ex*trusâ* de socios'

inclusiv* por justa câu§a da Sociedade e da iransf*nna§ão d* trpc i*.rldicç.

§úusu|.A DÉtlÍüÂ olTÁvA * Â rerirads, morte ou íncapacidade de qualquer §os

socios nãc acarretará a dissoiuç&* da §ociedade, podendo a autora rJa heranç§ 6er

substituída psr seus h*rdeirCIs ôu representante legal em atô 18§ {cenfo e *itents} dias.

parágrafo ünir* * F*ia nâ* observância do prazo ârírfiâ, na trnposstbilidade ou nne§mo,

renunçia do direit* do ingresso de herdeiroe na roçi*dade, os hav*rts do socio retirante.

falecido ou incapacitada ãerâCI pagos â seus §litêss$ís§, ou a queffi de direito. com base

*m balanço especial da scciedade levent*d* pârs esse fim. que deverá ser realisâda

dentro dc exercÍcio anual ern qu§ *üorrer o fato, sendç rs valores apurados, pago§ er§

parcelas qu* paderão s*r anuais su msn$ais, desde que não Êxcedârn a 3 {dois ânÕ$}

porêm cçndicionadns sempr* à existência de resultados p*sitiv*a {lucros}, uma vez que

nãc pod* a mituaçàa de su*essão em si. rnviahiliãâra c$ntinuidade dc negóc:c

§;-§UsUt-A nÊClmA NON,{ era çbservado ü disp*stc no art 1 *33 ds Lel

1ü.40§/2002 quanrc à liquidxç*c da sociedads *u ainda poder* ser iniclada a §iquidaçâc

§s Bor dors exerciei*s cnnsecutivos a sociedx*e obtiver r**ultados n8§âtiv§s ou pCIr

raaôes econ*rnicas ou tdrcnisü$ $e trrnar inviávei a Çon$ecuçâo do +b1eto soctai
Paràgrafo i-Jniçsr Será liquidante c soci* titular da *rai*ria do capital social.
Índependente d* Íiscaliaaç.âc p*lcs demais sÇsr*s. ssndo ** haveres da S*ciedade

*mpr*gados na liquidaçâo das *br§gaçoes r * fsn"lâ*escente, se h*uver. ratead* entr* *s
socios na proporÇâo da participaçâo respectivã í1* §ãpitãl social

CúU§ULA VlGtiSIü{A * Para res*rv*r quârsquer questoes, dsc*rr**tss Seste contratç.
ou hav*da* entre ** *o*i*s e entre êslês e a soçiedade gar* §emprÊ c*mpetente o forç da
Comar*a de Tibagi, Eçt*da do Farana. cern pr*fcr$nc*a s*bre qualqu*r outro. por main
priviiegracio que se;a.

Lavrado em trdis via* de igual teor * fsrma



§§a-|,-!i§EFf
Í §pâtnlIÁ

, DANIELE MELLo DE-glYARGo & BUENo- LrDA'

coNrRArosocilL;ãcCINstt'ü&"o-'?ãúreorDELlMrADÀ

extraludicialmente,i:emçonropraticartodaequaiquergtodeâdmlní§traçáonotnWlIE
da Soçiedade. , ,- r- 'ern obrigaçÔes para a Sociedade'

i,?fF-lo?'ff [:.;#1i,;'T'i'üS]i:"]o?'i;;';;;iei'"noudàobrisaçoesde
quarquer 

""ro, 
parJ;;;; $;iedade deverá., uon p*nl'Jàliâo proo-uzirem efeitos contra

â mesma, r*ru* issrnacos pero ,oãúiut'udo'' ou-iJ"-* obtenha por escrito a

anuência^
paÉgrafo segund* * E vedadü âo sCIcro ADMrNrsrRÂDoR, obrigar a sociedadê êm

negocios estranhos ,o uu, obiet* *o.irr, bem como pt'iiàt atos de liberaltdads em nome

do mesmo ou concedêr em **,, nuriã àuái*' lianças.ou ã'tt"* garantias que não §qâm

nsüessárias * cossecuçâo ao onieio=;;', -- à*0. .ú"nrçaó de seus bens movets'

rmôveis e equipamentos, ,** ,nuã,',rà lo* socrâ§';;';;;*t::"i a totalidade do

ãóitãi so"irt.' r:-- r. . :io mUttgl§fRÀOOn' atuando

parágrafo Terceiro Fica 
--f3cultado 

ao so( Jo, devendo CI

individualmente. nêmêar p'o*u".OoÀ§ para um período determtna

instrumento de procuração especificar os atos , t*rJ*-piaticados pelos procuradores 
'

assim nomeados 
' ^-'^-^t^ia rlq resguardado ar

Ct*{U§ULA DÉÇIMA TÉRCEIRA - Êelo exercício da administraçâo' e

administrador o direita a uma retirada ãnsat a tituto Je pro-taucre' que senâ fixada de

cornurn acordo Pelos socios'

CLÀUSULA DÉCiMA QUARTA A admtnistradora declara-se ne§ta ocasião

desimpedida de *rurr*, ,ãdn',inlrtrrç"o!, tt,i-iftiãu t"*os da iegrslaçáo apiicàvet'

nâo estando incursa em pena qu* ,LC*, ainda que temporariamente o e@sso â car§o§

públicos. ou por *ri*u falimentar 
';;";'rica6o''Oã óã* cu. suborno' Çoncus§ão'

pecutatc. ou *ntri a economiu poplrl,l;;;t; j:l:t.ma financeiro nactonel' contra as

normas de defesa de concorrenciJ ántrc as relaçoãs de consumo' a fê publica ou a

proprredade.

§tSUsULÀoÉclMAQulNTA*0exerclÇto§oc|aicomeçaraern.;,"1"1"fãl§".jo
terminarà ** si'J* üezemnrc de cada an$, oca§iáo ern que seràt

DemonsrraçÕes financeiras prerisàt"Iã rài u o' t'J'it ãpul'cos terâo a desünaçáo

cieierminada pelos sociss neste "ii'ã'o 
o' po' oãrioeração oponuna e os eventuais

prejuizos, serác acumuiados pârü *o**pun*reai e11iãrcicios Íuiuros' *onsiderando que

toda§ cs socios partrcípam nos tu""* Ô n§§ pàrdas' da sociedade'

parágrafo único * Excepcionarmilel ,To"i*oro* oãiáãrinetrçao, unánime dos sócios'

podera tambér* levantar Uatanços *eÀestrais' intercaiare§ oU men§ais e' com baSe nOS

mesrn§§, distribuir iucros'

,frr
PiF^ -*'-' 't--

ffi,ro*

.*s,..:!$.ryr*'ú le



§Ôclo§
óÃNinm MELLT) n§ tÂ§'lÀRc§
LUIZ RIÇARÜO BL}ENO

TOTAL

§ANI§LT MELLO DE CÂMÀRGO & SUEHS-LTBA"

c0§rRAr* s oc rti ;rtoN§i rrui iiro DE §ocl EDAD E Ll i,,l lr

§.O DE ãUOTÀ§ %

1s.000 §0,0CI

1§.$§0 50,0§

30.0ü0 10§,*0

Farágrafo unico * ü modn de integrarização das qu*tas soçiais *erá r*ariead* a vrsta' de

Íorma sirnurtânsa pur todor os soçi§s e rearizaciü cm 
-*oàuu 

cçnente desle Fai*' (arl

1.004 cc 20ff?)

CúUgUU.q SITA\rA * Â responsabitidade de çada sütlü ê re*trita ao val*r das sus*

qurtas, rfia$ tüd*§" r*upono*m *cricarirÃ--tá pe,u integratizaçâo do capiral *ç*iar' {art'

1 052 CC 20s2r

§LÀU§ULÀ NONA
- ndivisiv*is ü nâ* podeiãb'*er cedidat uu

Ag qlJota§ saü ll §*â âêôMrrrsrin ên*q

m?;,$ :l . §ffi .;,ff, -o I: [: r;i 
d1'- ;: -::]lT,:-3 .: :x ii,x, :::TJ'#ü: Ttr:angfgridas e têrüêlr§s §glll lJ uurr§El'r'r'::vt']i lI^.^.".-, ão se postas a

isuardade c* *onoidã;; ;C- o direito c:Pj:fY:X'igi:lí.?:;ti-'nyJ,i::ffiil:;ff§ ff#;" * ã**-á. c*ju*, u arteraçâo *ontratuai

*LAU§ULA Ü§§lMA Â transferência ou cessão de quotas' a qullquer {itulo' devsr{*

s*rnpre respeit*r & mg§mã proporçâu Jo nu**nn de quota* pertencente* a *ada *oCiç na

data da oçorrência 
n o direito da preferência entre §r, nã aquisiçào das

Parágrafo Primeiro - ts soçi*s, tr*r

qr"lotasgociaisernrolagâoaterceirCIsestranhosàsogiedad*"
Fan*qrafo Segun*ã I S tegeira *ut,ãno J §o*reOade poderá ingr**sar se ohseívado n

riiretto de preferêmçía dos demais socios e âinda' re aiquirir lly^-i:uotas 
tociais de

outrüs sócros qu*"ã*niualmentç náo concorsem ccm o ingre*s* e nâo pü§§uârn mero§

para adquirl, a* quoüt ofertada* rjentro da preferência

cLÀusuLA ssttMÂ FRt§,rsrRA * üasa alEun"r sgyro renha suas quctas penhCIrsdas e

não prornova a naixa da *cnxtnç*o lentrã d* sü {noventa dias]. os d*mars §scro§

poderáo adquir-las nã p.oporçác 
"l*- 

*uu* payti*ipaçáes socretarias' pelo preçr de

avaliaçào apontad* na c*nstiiçai lu*,«af . rnçdlante depositc ern favcr Co luie* *ffi qu§ §e

§;,ffi1tiffX':Tê§o * s$§rü rs{iranre-*T::y::-Y^I,'Í:§J'iff §:'-e 
a as§rnar a

respectiva alteraçâ* dÊ Çontrar*, u lo*àto**nt* S* Seposit* em favor So juíeo da

*xecuçâc acarnpanhado de *n*pro*uçbn da penh*ra dax üust§§' s*rvirá p§rã

iuftdement*, n *lt*i*çãu 
"ontt*tuailurrtt 

ao Registro Publ*a *ax ümpresa*'

ÇLAU§ULÀ §ÉÇlr*A §§suN§Â * 'i adrntntstraçà*

úÀxr§Lr MÊLLo n§ üÀMAR§0, 1á qr-rx§rfi*ada,

nese$§ãfi§s ptra lN§lVl§l"iÀLM§NTE' adnrini*irar *s

ffiT-ã' l"Àr[i - -,r-,ã;r; -ffi;,ilo 
a,na a r ep íesenrar a soÇ,edâce 1 

ud r*at e

ua §oçiedade *rmPete à §ocía'

çansndo-Ih* todu* *§ Poderes

neg*ci*s soçiais" chne*randc *

*$çiül.ltu.i$tid

3S.$üü,0Ú

4./



\

DANIÉLE MÊLLO DE CAMILRGÜ & BUEIIO LTDA"

COMYRATO SOC!ÂL DE CONSTITUIÇÃO DE §OCIEDABE LIMIT

§ANlELf MELLO D§ SAMARG§ §rastie,rt, casada peiÜ regrrne $e tom
de bens. empresaira, :'esicjente e rjomtciliada na Rua Heroert Mercer. n o 72§ =ü§tF
Centro * Tibagi * paranâ * CEp 84.3üü-CI00, pcnaclora üa Üarterra cj* loentidade Crvrl RG

n.o S.03ü.176-6. expedlda pela Secretaria de Segurança Pública co Faraná e üPF n'â

06t.332 75g-18 LUIZ RICARDO BUENCI, brasrleiro, casadCI pêio regrme de comunhão

parcial de bens. empresano, íesidente e Comtcrliado na Rua Heri:ei"l Mercer, n.u ?26 *

Casa - Centrc * T:bagi * Faraná * CEP 84.300-000, ponador da Üarteira de identidade

Clvit RG n.o S,336,.:S0-1, expedlda pela Secretai"ra $e §egurança Publica do Paraná e
CFF n o 054.?ü"1 S79-77 re§olvem poí e§te ínstrurnenti: partrcular de Contrato §ocial,
ÇOnstituir Urna S$ctêdaCe irmitaCa. medtante as Clausuias segurntes

üUÂUSULA IIRIMÊIRA * A üüüieüàür ü*rlstru,üâ Jül, ü loíir;a ie i;Çi*oa3e i,l]lta0a,

adotará o nomê empresariai de tsA§lELÉ MELL§ DÊ CAMARGO & BUENO LTDA.

CIáUSULA SEGUNÜÂ * A soct*cade será regtdâ pcí esle üontrato socrai" r pelÜ§

artigas da Ler 1ü 4ü6, de 10 de ianerra de 2002, apiicávers às sccre$ade§ irnil'taca§, bem

coma. de Íorrna supierrva e no que fcr aplicavel, peia Lei §.404 de "i5 de Deeembra de

1976 e demâts dispositivos legars penrnentes â Írãtena tan.997 li. CÜ/2ü02i

CúU§ULA TÊRÜÉIRÂ . A SACiECJAiJE IErá Si:A SEdE à RUA HERBERT IiIIERCER, N.O

728 _ §ALI\ * CE§TRO * TIBAGI * FARANÁ * CEP 84.3OO.OOS.

CúU§ULÁ QUÁRTA A sociedage püdsra abítr c encerrar Íihars agêncras e
sscritorios. em quãiqusr paile dc Pais üs arndã nü exierior. ne§te ct§ü pür deçtsác

unànrrnê üos soctüs quetistas

CLAU§Ul-Â QUlf\iTA - À socrecjacie tera como arrviciarre êmpÍesarrai.
COMERCIO VAREJI§TA ÜÊ ARTIGO§ DO VE§TUARIO E ACE§§ORIÜ§, PIHTURA
EM PAREDE§ § FONTES; §ERV|ÇC§ OE LtMpEUl\ § §ONS§RI/ÀÇÂO DE VIAS E
PREü|C}§ PUtsL'CO§, PLÂNTIü f üORTã üE §RÂMÂ; ÀJARDINAMENTO;
§ERVIÇO§ EM CANALEÍAS, BUÉiRO§, rvlEl0 FIO § AOCAS DE i-OEO;
pÀviluEilTAÇÂü püLtÊoRtcA Ê pETtp-pAvrr, pEDRA§ IRRESULÁRE§, FÁYER,
8i-OKRET E PÀIT.ÀLELEFíPEÜü. *BfrAS §A üÜNSTRTJÇAÜ üiU'Ii-; O8RA§ OE

ACABAMENTD SA üON§TRUçÀC Crvn-

üLÂUSULÁ SÊXTA ^ Â socre,Jâüç inicrãÍâ suas atrvioaüês em 31 ü§ iÀÍ'J§lRü 0Ê lü13
e §eu §iâiü te ,J"iaçaú * iüogtêrmirla$c.

CL-AU§ULÂ SETIMA ü üapirai Sociaj da socredade, iütâr{xenle subscntr.r e
inieErairzaco, * ce R§ 30.üCIü.0ü ttrinta :"nil rea,sr, orvrdido em 3ü CIG0 quota§, sorn vaicr
r:üfilrnai ce R§ t )ü ii"rm real) cüdâ umã. ssslrn *isiriouidas entre ss socÍo§.

$-, ,;r'!*Y

@*tu'
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üÂNI§,Ls MELLO §s CÀlLtRÇO, brasilerrq maior, e;asada* pnlo regime de çomunhãtFF§ar êe

lrns. râscido ern 0Çtl?r'1386, Tibagi - Far*ná, empresária; resi,linte e domiciliad* rm Tibagi * Pr"

Rua: H*rberr Mercer, *. ??6, **r, b*ouo, CEP 8+3OO-OOC, po*ador 'Sa üarteira de kientidade Ciyil

i,ii n.o t.030.1?6-6. expedida pela §ecretaria de §egurança ftUtica do Paraná r CFF n'* Ü60'33?'75§-

t*. e LUIZ RICÁRn}G BLI§Nü, brasileiro, maicr, **uào peio regirne dr çor$rxrlrãs parciai de bens,

r:s.s*ido em l3/l ilt986. em Tibagi - Paraná. *mpresário" residente * dorní*iliado em Tibagi - Pr, Rua:

i-jerbert Mercer. n. ?26, casa. Crntro, üsP §4iüb-000. pôrtâdÕr da üarteira de ld*ntidade Civitr Rü n'o

§.,ti6.?g0*t. expedida p*la Secreraria de §egurançe Pubii*a do P*raná, e CPF n'o054'70i'879-77"

.:.1:i{;{)s socros .à*pon.rrr.s da sociedad* lunitaçiâ que gira sob ü nsme empresarial de D"'{NI§L§
}ÍELLO DE CAMA.R§fi) e BtlE§$ LTnÀ ME, com ssde e for* à Rug F{erbert §4er*:ei. n-o??8"

:*,rã * Uenus * Yibagi - Paranii * C§P 8*3{J{}-0ú0, Ç.üm r*ntrât* s*cial Set'id*"rx*nr* arquivad* na

l"*"rta comçrcial do Paraná sob o n'* 4130?53235s' em §essão do dia *i102/201i' r tnscrit* rro üHPi:

C5..45710001-If , resôltem de comurn acordç alterar e consclidãr o *itada in§*um*nro c*nforme as

iiausulaS segutntes:

{"}"-ÁLi§UL,{, PRIM§I&{ * A su§.iedade terà';orno atividad* ompresarial: Comêrcio varejista de

,tnigas do Vestúrio e acesscrios; R**arga de üafiuchüs pârâ Equipamento de Inforn:âtica; t*merc'io
Vareilsa de Elrtr*dçrnestisrs e Equipamentos de Áudio e Vídeo; C*rnercic Varejisu de Moveis;

;ümêrçio Varejista de Instrumentos lvlusic*is e Á.*essorior; tlomercio Varejista de l-ilros; C*mercio
'v'arejisÍa de Jomais e R.evistas; Ccmercio Varejista de Ârtigos d* Papelariat Comerci* Yarejista de

Srinquesos e ,{,rtigos Recreativos; Comerci* Varejísra ile Ârtigcs Bspcrtivos; Comércio Varejista de

i *smeticos, Produtos de Perfimaria * ile Higiene F*ssoal; Corn*rcio Varejist"a d* §quipam*nts pârâ

§-sçritono: Com,Érsio V*rejisra de Ártigos Fotogrtâficos e pars Fikaager::l F*t*cÓpias: C*rnercio

'" xr*3ista de equipamenrôs r §uprim*ntos de inf*rrrátic*; Confecçôet de artigos d* Yestuário;

t-on:ércio Varejista de C*lçados *rn Geral.

{r§-Â,U§ULÂ §EGUNDÂ - }ÀNIEL§ M§,LLü I}§ CAMÂR§ü, que possr,ri }5"0ü* qssta$ no

'aior de R§i5,CI0S.*S lquinae mil reaisi. que el*va para 3ü.00* quotes n* val*r d* {trinta rnil reats}.

I'IUSUI-A TERCEIk4": LL{:.t RICÂRDü BU§NO qu* pcrssui 15.0üs qü*tâs ns val*r de

ÍS: 5"CICIO.ü0 iquinre mii reais). que eleva para 3*.000 qrrom§ *i: valor dt $rinta mii r*ais).

LLÀU§ULÂ QtiÀRTa :í) **pitai s*ciai n* val*r.te R"§ jil.üüü.{}{i (trirlla nri} rezusj, $i*a el*vado para

R.$ &*.1)ü0,ü* trsessenta mii reais). ü * &r;msnr* de RS 30.üüi),*{} {h"inra mil rsars)" ixtegralizado§ êm
r:oeria *orrerte do Pais nestr a{*, s*nd* dividida *n: 6*.fl*fi Euslâs no v*lç:r dc R§ 1 "{}* {urn rsal } cada

-rna. ficando assim r.listlbuLda:

ls
F

§üür(}§
§ÂNI§:,,§ M§LLÜ §tr CÀMARGÜ
§-. t, IZ RICÂN-»O BUEI§O

Qr."r0'rÂ§
30.&$s
30.08ü

s{}.0{}fi

v
W
C-,

\

100 6ü.0§0,00

./

§1.

5*
5{}

TABTTÀt
30.000,oCI
3{}"Sü0,00

W

CN PJ : 17. §?5,457/8SOkt*

íüTÁL



w
DANIELÊ MELLO DE ÜI\MARGO & BUENO LTDÀ.

C0NTRATO §OC|AL DE CONST|TUTÇÃCI DE §OC|EDADE

TIBAGI. 31 DE JANEIRO DE 2013.

I:

§

o

LO DE CAMARGO

ARDO BUENO



cnrpr i:gls*SU§g§lrlâ

f§§H '3ffi1l;-i"ã§f§-*Y§'"i.;:!i:ii:;;li**ia*ar*er:te 
administrar n» n§sâcrü§

c§m â cráusura 
,ed n§gôtiâ,, observ*ads u drsposto n*r,*"ll*iiumento, pcdendo arnda rêprêsentâr â

soçredade iudiciar cu ekraludiciat, nesrã .uuãL* * ciousuü-:xü iroi.rn et extra"' §em Çsmü praticar

todo e qualquer 
"to 

J*-gáiao l-ro interesse da §ociedade'

üLAU§ULÂ sÉTlllfiA - A .,&dministradcra declara', ssb as penâ§. da.lei" d: 
-1u* 

nã* está rmp*dido de

exerrer a admtnrstraçáa cla scciedade, e"' i.i especial' o:-J* olf*d*-*-f::enaçáo crímrnal' ou por

§e êncontrar scb çs eÍettos dela, a p*Ã" q'* ve-de' arnda que t*mporartamênt§' § âêe$s§ § cârgo§

pubhcos; ou par **me faliínentar, O* íiã'ã**ação' peita ou sub§rns' concus*âo' peculato; Çontra â

âcsnomrâ pcputer, ü sisiçrna finançe,ri n*.,un*í' çontrs *-Ã*- O* d*fesa da concsn*ncta' contra as

relaçnes de *onsum*, i* publi*, , yropi,ãuu*u permarer*nr inaltsrm'*ü$ '?§ *emarx çl§Ll§ulâ§ que

r"rào colidiren'l Çsrn e pr§sentÊ alteraçan'

üLÀU§UL.ÀsExTl\-Aadministraçácd-.1i:,:f::T..lI13li,i.i,,§.i-?;:#l.ffi,tr

Tibagr. 14 de marn *e ?Str4

CLAU§ULÀ §trAvÀ- perrnançcem inaneradas as demais çrá..içurax e condrç§e§ que não coltdirem

to* ** demais disp*siçoes dc presente aontratc Í

§, par sstarem assrr;^t lr.rstas e contrâtâda§. Satâpn e a§§tnam *m três via* de igual teor e forma' e se

i:brigam fislnr*nte po, *r e §eu§ herdeiros a cumpn-l* em todos os iermÔs

lnstrunrento *rn *3 vias de tgual teor * forrna"

ffiu rucnno§ BUEH§

-.#;.>*'"^,,',"q_'*

//\ o



pANt§L§ MEtrç Dç CAMARGO & BU§NO L,TDA,- Mr
2' Ar,rEgAçÃ-Ç CONTRÀTUÁI

, CttIPJ:17.525.4â7/0001-12

§ÀHIELE MELLO D§ CAjvtÀRGO, brasilaira, maior. msade pelo regime de
bea:, nascido em 09,/1?,11986, Tibasi - Parânq empresána, residente e domicili
Rua Herbert Mercer, n.726, cas4 CEato. CEP 843ü0-0S0. portador da Carteira de

Y"tt
Civil

RG no 8.030"176-6, expedida pela §emetaria de §egiuança Publica do Paraná e CPF n." 060.332.?59-
i8, e LLIIZ RICÂR§O BUENO, brasileiro, maior, casaCo peio regiqe ds comrrnl"râo parcial de bens,
nascido em 13111/1986, em Tibagi - Paranâ empresário, residess e domiciliado em Tibagi * h, Rua
H§beÍ Mercer, n.726, casa, Centro, CEP 84300-000, portador dâ Carteira de ldenüdade Civil RG a"o
S-836-790-1, expedida pela Secretaria de §egr.rrança Fublica do Parana e CPF n.§54.?01.879-7?,
:l!lô_o§ so§ios Çomponentes da sociedade limitada que gÍra sob o nome emprexrial de DÀt{§L§
MELLO DE CÂMá"RGO & BLIENü LTü,{ M§, com sede e foro à Rua Herbert Mercer" a.n72Í.,
§aia - Centro * Tibagi * Paraná * CEP 84300-000â csm contrato sociai derida:aeate arquivcdo aa
.iunra Couercial do parana s,:h * n-o 412(t7ii23:9, em sessãn ,Jo ila ül/ü2ilsii, * mxúürsc,C),lpJ:
l?-525"457/000tr-12, rçsolvem de comu:ri acordo alterar e consolidar o citado insk:rnel:rs confcrmç as
cla:rsulas seguhtes: 1 \

CLÀUsuLÀ PRII'{§IRÂ * À sociedade terá como atjvi,Jade empresarial: Comdrcio Varejisa De
Àrtigos do vesuário e Acessórios; Recarga rie Cartuchos para Equipamenro de Isformática; iouercio
l:arejista de Eletrodomesticos e Equipúertos de ÁuaiÀ e Vídeü; Comércio Varejista de Movcis;
Camcrcio Yareiista de Instrun:entos Musicais e Asessóri*s; Comercio Varejisra de Liwos; Cooércio
Varejista de Jomais e Revistas; Comtárcio Varejista de ,futigos de Papetaria; Cqmercio v*anjista de

frinqu*dos e,Artigos Recreativns; Comércio lrarejista de Ârrigos Esportivos; Comercio Vacjixa de
Cosméticos, Produlos de Perârmaria e de Higiene Pessoal: Coãercio Yarejista de Equipamm:o para
Escritório; Comercio Varejista ,ie Artigos Íotogrri§cos ô pâsâ Fihnagern; Forocópias; Comércio

Y*jlry t: Eq,Hpr*Êntos e §uprimeutos de InÍbrmáti*a; Confecço"i d" enigos do yesruário;
Comercio vrcjista de Calçados Àm §eral; Àtividade de sonorizaçâo e de ilurii*rção; Comercio
Yarejistr de Materiais de Construção em Gera!; Comercio Varejista de Ferragens e Ferrarnanfas;
üonercio Varejista de Tintas r Màteriais pâra Pinturq C,:mercio \rarejisra de slareriais Elétricos;
ComErcio Vartjixa de ll'lat«iais Hidráulicos: Comercio Varejista de Viiros Cumercio Atacadista de
Roupas e Âcessorio§ para 

"rso 
Profissional e dr §egurança dc Írabalho; Cnmercig Varejisra de Ârtigosje Tapeçaris, Cortinâs e Persianx; Comercio Varelista de Ârcrgos de Cama Mesa e Brnho; üomerciovarejista de Tecidos: Cornsrci* Varejista de Arcígãs de "{.rmarinbo: Comrrcio varejista de prodr*os

Àlimmtícios eEr ç'ieral; Comercio varejisra õ Produtos saneantes Domissanitários; Com&io
tu§âdistâ_de Maquinas e EquipameÊtos para uso Isdusrrial. Partes e Peças; Comercio Varcjista de
Plantas e Flores Naturais; imFrêssão de l,Íateriais parâ uso fubliciuirio: §en'iços de Fre-imirsssâo;
§eniços de Acs'bamento ürá§cü§. §xcetü §ncadernação e Flastificaçãa; Serr.iços de sravação de
'iarimbos, exccto Confecçâo; Fabricação de Faülâii e Leu'eiros Llrninosr:s, lilsâlaçâs de paincis
fublicitârios; Fabrimçâo ,Je ixü:*s, Letreircs e Placas de qualquer rraterial; Eril'idades Paisagísticas;
Comércio i{tacadista iie Embalagens; übras de Urbaniaaçãs, R.ua§. Praças * Caiçadas; fur-"tataçao
i{idaiulicâ, Sanirláriâ" e de rf,as; Instahçe* * Mauurenç§o §táticq Insa}açâo de Forras. Janelas, Teros,
)ir:sórias e Àrrrários Embutid,rs de qualquer material; Serviços de Âlimentação para El.entos e
X'e**pçôes' Bulê: Comerrirr Varejistâ de p**r* para RevestimeoÍCI; Comercic Varejisa d.e Matsrieis de
i-onsn'ução em gerai

t L{u§u[,Â §§GUNDÀ * FermaneÇsm ina]teraoas a* dsmais
';*iidirern csrô as demais disposiçÕes do presente Çontrato

í;) .^,ur w-

çláusulas e condiçÕes que não



C§PJ ; 17.§3,t.457/0ffi L:1! 8o

h
ü. p*r eçtarem a*sim justas q §§ntretãdâ§. dãiâm e assinam em trêg vras de igual

*üfisâm frelmente por *i e §eu§ herdeiros a cumpri-lo em tadss os termos'

lrrstrumerto em 03 vias de igual teor ê 
'orma'

^ Tibagl, 09 de abrilde 2Ü1§"

I§'

n§ cÂtt,tAR§$

il:xo



DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

GNPJ : í 7.525.457 10001 -12

lnscrição Estadual : 90.619.968-82
lnscrição Municipal : 21616

Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná
Fone:88179205

Gomerciocamargos.vendas@gmail.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Liciração Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N". 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaisaquisições de materiais para campanhas e

promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Dec

o
laração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no
presente certame.

Tibagi,l6 de agosto de 2016

t
a

%

dtq

Sócia-Administradora

//.
\ L-',



% DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

G N PJ : I 7. 525.457 I 0001 -12
lnscrição Estadua! : 90.619.968-82

lnscrição Municipal : 21616
End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná

Fone:88179205
Comerciocamargos.vendas@gmail.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaisaquisições de materiais para campanhas e

promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DPCTERAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE PEQUENO
PORTE

DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA, CNPJ/MF n". 17 .525.457 10001-12, HERBERT
MERCER 728 TIBAGI 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 f,rscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Tibagi,l6 de agosto de 2016
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Sócia-Administradora



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

.IUNTA COMERCIAL DO PARANA
Ssrcue TNTEGRADo DE AUToMAÇÃo oo REGrsrRo MERCANTTL - srARco

8s

/

cenrtoÃo srMPLIFrcADA Páqina: 001 / 002
CertiÍicamos gue as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Gomercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA - ME

soctEDADE enlt pnesÁRta LIM IrADA

Data de AÍquivamento do I D"t" d" lní"io
Ato Constitutivo i de Atividade

oltozt2olg I s'ttottzott

I r rv^ r .br ryb

i obieto Social
couÉRcto vAREJtsrA DE ARTtcos oo vesruÁRro E AcESSoRros; RECARGA DE cARTucuos pARA EoutpAMENTo
oe rxronuÁrrcA; couÉRclo vAREJrsrA DE ELETRoDomÉsncos E EourpAMENTos DE Áuoto e víoeo;conÉRcro
VAREJISTA DE MOVETS; COnrÉnCO VAREJISTA DE TNSTBUMENTOS MUSICA|S e ACeSSónlOS; COMÉRCIO VAREJTSTA
DE LIVROS; COMÉNCIO VAREJ]STA DE JORNAIS E REVISTAS; COUÉNCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;
couÉncto vAREJrsrA DE BRrNouEDos E ARTrcos REcREATtvos; comÉRclo vAREJrsrA DE ARTrcos ESFoRTrvos;
cotuÉncto VAREJISTA oe cosalÉncos, PBoDUToS DE PERFUMARTA E DE HIG|ENE PESSOAL; COllÉnClO VAREJTSTA
DÊ DE EOUIPAMENTo PARA EScRITóRIo; couÉRcp VAREJISTA DE ARTtGos ToTocnÁTIcoS E PARA FILMAGEM;

] rorocóetrc;coMERCro vAREJtsrA DE EeurpAMENTos E supnluEr{Tos DE TNFoRMATIcA; coNFECÇoes oe
I nnncos oo vesruÁnto; couÉRcro vAREJrsrA DE cALçADos EM GERAL; ÂTrvrDADE DÊ soNontzAÇÃo E DE
tuulnlçÃo; couERcto vAREJtsrA DE MATERIAIS DE coNsrnuÇÃo etta GERAL; coMEncto vAREJtsrA DE
FERRAGENS E FERRAMENTAS; COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA; COMERCIO
vAREJtsrA DE MATER|A|S elÉrRtcos; coMERclo vAREJtsrA DE MATERIA|S xloRÁut-tcos; coMERCIo vAREJtsrA
DE VIDROS COMERCTO ATACADTSTA DE ROUPAS E ACESSORTOS PARA USO PBOFTSSIONAL E DE SEGURANçA DO
TRABALHO; COMERCIO VAREJISTA DE ABTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS; COMEBCIO VAREJISTA DE
ABTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO; COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHO; GOMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICíOS EM GERAL; COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS

I sauemres DoMtssAN[ÁRros; couÉRcto ATAcADTsTA DE MAoUTNAS E EeurpAMENTos pARA uso TNDUSTRTAL,
i pÂFlrFq E pFêÂ§. ílôliFtrnlô vÂElE-ilqr^ nE Dl ÀNT^e F Ft ôprq NÀTr rtr^rc' rrroqçccÃn nE M ÀÍÊar^re DÀrtÂ I tcn
I lMElJ l1ç1sj_q9l,rE!9r_o_vnRE{sf1?E fL4!I4! IMREs ry4rul4!9; lUqlEssAo DEl,rArERrArs PÁnA u§o

E NECEEçÕCS, BUFÊ; COMERCIO VAREJISTA DE PEDBAS PARA HEVESTIMENTO; COMERCIO VABEJISTA DE
MATERIAIS DE EM GERAL.

1 
eueucrÁntQ; sERVIÇos DE PRE-TMPRE_SSÃO; SERVIÇOS DE ACABAMENTO GEÁFrcOS, EXCETO eruCAOenUlçÃO e

i nlasrtRcaçÃo; senvços DE GRAvAçÃo oE caRtuBos, ExcETo coxrecÇÃo; rleRrclÇÃo oe pltr,rÉls erLA§ I lrlr/AVAU; DEIÍvl9t'rü IJE I;IíAYAVA(J UE l,Arlllllltl.S, EÃUE l9 U(,NTEUVA(J; FAI,FíI(,AçAU UE rAlNEt§ E
LETREIROS LUMINOSOS; INSTAUçÃO DE PAINEIS PUSI-ICTÁRIOS; FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS

I DE auALouER MATERTAL; AT|VIDADE palsacíslcls; coMÉÊclo ATAcADISTA DE EMBALAGENS; oBRAS DE

i unemzlçÃo, RUAS, eRAÇAS E cALÇADAS; TNSTALAÇÃo xroRÁuLtcA, sANITÁBn, E DE GÁs; INSTALAçÃo E
i MANUTENçÃO ELÉTRICA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TEToS, olvIsÓRns e aRmÁnIos EMBUTIDoS DEi TI'IANUTENçAO ELETRICA; INSTALAçAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE
i ouALouER MATERIAL; ATTVTDADE DE SONORTZAçÂO e Oe TUUUTXAçÃO; SERV!ÇOS DE ALTMENTAçÃO paRl EVEI.TTOS

Capital: R$ 60.000,00
(sEssENTA MrL REAIS)

Capital lntegralizado: R$
(sEssENTA MrL REAIS)

Nome/CPF ou CNPJ

LUIZ RICARDO BUENO

r 6/529941 -0

Para veriÍicar a autenticidade acesse www.juntacomercial.pr.gov.br

e informe o número 1652994í0 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponívêl por 30 dias

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei ne 123/2006)

Microempresa

Participacão no caoital (RS) Esoécie de Sócio MministradoÍ

30.000,00 socto

CURITIBA - PR, 02 de agosto de 2016

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

(e.ú'!c. ÀJr.ra.*. C€dnr.rr,.

Prazo de Duração

Indeterminado
60.000,00

SóciosiParticipação no Capital/EspÉcie de Sócio/Administrador/Término do Mandato

PÍeÍidência dÀ Republica
Câ$ Civil

Medrda Provi!ôrià No2.200'2,
dê 24 de â9o5tode 2ml

U
\

Documento Assinado Oigitalmente 021081201 6
Junta Comercial do Paraná
CNPJ:77.968. í 70/0001-99

Você deve instalar o certiÍicado da JUCEPAR
[^r... ;! ,^]^^^FÃ.^;-l ^, Ã^r, k./^^4iá^^À^
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Continuação ceRrIoÃo SIMPLTFICADA Páqina: OO2l OO2
CertiÍicamos que as inÍormações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA - ME

Natureza Jurídica: soclEDADE empResÁRta LIMITADA

GOVERNO DO PARANA
SECRETARIA DE ESTADO DA INDUSTRIA, DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL

.UNTA COMERCIAL DO PARANA
§i§trun TNTEGRADo DE AUToMAçÃo oo REGrsrRo MERCANTTL - srARCo

#;- ilffi d;ft:"ü;"'0"-"^' 
.^ "

:'l 11"_1"_ I l': E ( sed e)

I

CNPJ

4120753235-8 17.525.457t00At12i-'--'**--r
jSócios/Participação no Capítal/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
i Nome/CPF ou CNPJ Particioacão no caoital (R$)

] DANIELE MELLO DE CAMARGO

I ooo.ggz.zs+ra
30.000,00 soclo

iÚttiro Arquivamento

] Data' 14tO4t2O1S Número: 20152560874

I Ato: llrenlçÃo
Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

Mministrador XXXXXXXXXX i

.:
Situação

REGISTBO ATIVO i

l
Status i

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

CURITIBA - PR, 02 de agosto de 2016
16t529941-O

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

e inÍorme o número 165299410 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponível por 30 dias

LIBEHTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

(},

/U
>



DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

C N PJ : 1 7'5 25'457 10001'12

lnscrição Estadual : 90'619'968€2

lnscrição MuniciPal : 21616

End: Herbert Mercer, 728, sala, centro' Tibagi/Paraná

Fo ne : 88 1 7 92O 5l 327 5 -2249

Tibagi, 12 defevereiro 2016

8st

OUTORGANTE: DANIELE MELLO DE CAMARGO, RUA HERBERT MERCER 726' SOBRADO'

IBAGI-pR RG 80301766 CPF ooo.sãz.ise-r8. - RAzAó §ocnl DANIELE MELLo DE

'AMARGo 
E BUEN, LTDA , cNpJ ii.szs.qst/0001-12 tE gootggGBB2 , RUA HERBERT

MERCER 728 TIBAGI . PR

úOncnDo: LU1Z FERNANDO DE OLIVEIRA, RUA HERBERT MER6ER 728 RG

Ãgan g qs lPR, e cPF/lvIF : 07 3 1287 59 -20'

OBJETO: Representar a Outorgante em licitaçÕes

PoDERES: Apresentar documentação e propqsl3s, assinar declaraçÕes' participar de sessÓes

públicas de abertura de documentafro de tiaUititaçao e de propostas' dar lances' asslnar as

respectivas atas, registrar ocorrênciil, tãirrirl-i'p'gn"çÕes' .inte.rpor -recursos' 
renunclar ao

direito de recurso e assinar todos os atos e quaisquer ãoriruntos indispensáveis ao bom e fiel

cumprimento do Presente mandato'

Esta procuração tem a validade de 12 meses a contar desta

TABELIOI{A
Tabelião: Cálio

Rua Frel Oaudêndo,

P.econheço por semelhan
DANIELE MELLO DE CAMA
'" er dade. -

Tibagi, 12 de Fevereiro de 201
Escrevente luramentàdà - FAI

- - !:{ IBbmc.9RL3V.pPAAG-ô
l

rr,or i.Í 3.95 IRJ RC ,99 Seb R$,/5 lot.R$

#wrr*404

Corríer* 'i,;{)nÍ ,i) Originol

Í(, gg 4G

P

._,AmARqo

Socia-Administradora

C-,
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D|§TRIBUIDORA OE ARTIGü$,pE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA' ME

SEGUNCIA alrcnnÇÀo conThnruAL Fts. 01í0e
Ç N P.,l 3ü.5S§.31410Ü01 -04

Í'llRE 41?07892532

zu:DR"O JqSE DE FREITA§, brasileiro, natural de Lunardelli, Estado do

Paraná, casado, com regime de casamento de comunhãO parcial de bens,

maior, nasciclo ern 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF'

016.829.739-64, e da cêdula de identidade RG-PR 6.887.012-7; expedida pelo

instituto de iclentificação do Estado do Paranâ, emitida em Curitiba - PR, em

3ütO7t1993, residente e domiclliado na Rua, Minas Gerais, 950, térreo, centro

em Lunardelli - PR, CEP. 86.935-000 e PAT.RICIA FR'ANÇA LUZETE DE

FBFITA, brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, Gom

ãgfu o* casamento de comunhão parcial de bens, nalciol 11 02 de

üeeerrtbro cle 1980, empresária, portadora do CPF. 032.246'599-04 e da

CrrJiita de ldentiçjade RG-PR, 7.575.17Q;-2; expedida pela $ecretarla de Estado

cle segurança Publica do Estado do Faraná em Guritiba PR, em 03/12EAM;

residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, 950, térr"eo, centro' em Lunardelli

- pR, cEp 86,,935.000; unicos socios componentes da sociedade er.npresaria

que gira sob nome empresarial de ql§TFItsUlDOF{A u'E A}(II},IrP uE

PAPELARIA LUNâRDELLI LTDA - ME, COM SEdE'NA RUA MINAS GETAiS, 950,

centro em LunarçIelli - PR, CEP 86,935.000; consoante ao contrato social

çlevidamente arquivado na MM. Junta Comercial do Estado do Paraná sob No

ü2A7892532, por despacho em sessâo do dia a2 de julho de 2414 e

posteriormente sua última alteraçâo contratual devidamente arguivada na MM'

Jlrnta Comercial do Estado do Paraná sob n' 2014751'7672 po'r despacho em

sessáo do dia 3011212414.

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome emPresarial de)
:T

*
\

Rua Minas

Libertad Bogus
secnetáRra cnRÀr

cuRrrrBÀ, 25/O2/2OL6
$*r, êmPrêsafacil- . Pr . gov ' br

ficâ Bujêito.,i, .o*pT:Y"ção,de sua-autêncidadê tro6 reaPêctivos PÔrtais'

Dt§TRIBUIDORA D TIGOS

CLAUSULA SEGtt"Np*: A sociedade tem sede e fora na

95ü, tàrreo, centro, em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000'

ÇLA ULA TERÇEIM: O objetivo social é de:

ffiVAREJISTA DE ARTIGCIS DE PAPELARIA;

47 61.OIO1 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;

47ffi.Arc?-COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTA§;

4763-6/01 corvrrnCro úÀnr"ltsrn DE BRINoUEDoS E ARTIGoS

RECREATIVOS;

JuNTÀ coMERcrÀ! Do EsrÀDo Do PÀRlÀlIi( - SEDE

cERrIEIco o REGISTRo EM 25/02/20L6 10:2?-soB N"-?91!9!11120'
piôrõóóio, 160617820 DE 22./02/20L6' cóorco DE vERrPrcAÇÀo:
PR160617820. NIRE: 41207892532'
DISTRIBUIDOR]À OS ÀRITGOS DE PÀPELÀRIÀ LI'NÀRDELLI LEDÀ - ME

À validade dêsto docu!trêoto, gê impresso'
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OISTRIBUIOORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME
sEcuNDA ALTERAÇÃo corurnATUA.L Fls. 02109

tNPJ 2ü.S95.3741000í -04

NIRE 412078s25s2
azsa-a/ô0?OúÉnclo VAREJTSTA DE Dl§co§, CD§, DVns E FITAS;

47ss-5103 cor,/ledóio VAREJISTA DE ARTlGos DE CAMA, MESA E
BANHO;
4754.7102 COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA;

4rl1-4too corvrÉnCro üAREJISTA DE ARTIGoS Do VESTUÁRIO E

AC ESSÓRIOS;
4789-0/07 ÇOMERCIO VAREJIS'TA DE EOUIPAMENTOS PARA

ãirtt1l?*'3à***r,o vaREJrsrA DE ourRos AR,cos DE uso
PESSOAL E DOME§TICO;
4782-Uü COMERCtCI VAREJISTA DE CALÇADOS;
4?v2-sta0 coMÊRClo VÂREJtsiÃ-Dá'-õôsúÉncos, PRoourCIs DE

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESS.OAL;
díz\-iioa CoüÉnCro VAREJISTA DE DocES,, BALAS, BoMBoNS E

SEMELHANTE:S;
4782-2IO? COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;

4732-6/00 COMÉRCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTES;
8O2O-O/OO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

fff-Y, âIBâ*,*.ro vAREJtsrA EspEütALtzADo Dr txstnuMnNros

yr??l?â! =iffit§Ê3,ãlotlo*rr,*ro ESpEenLrzADo DE PEÇAS 
- E

ncÉsóOntos ÉÀnn APARELHOS ELETROELETRÔNICoS PARA USo

oolueslco, ExcETo INF0RMATICA E COMUNICAÇAO;

821e-9/01 FOTOCÓPA§;
tazz-srst srnvt(os DE ENÇADERNAÇÃg E PIASTlrtceÇ$si. . .

4741-5/00 COVrÊáClo VAREJI§TA Ór TINTAS E MATERIAIS PARA

PINTURA;
4330-4t04 SERVTÇOS DE PINTUM DE EDIFICIOS EM GERAL;

4744-OtO1 CCIMÉhCtO VAREJISTA DE FERRAGEN§ E FERRAMENTAS;

4744.AN3 COTVTÉNCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULÍCOS;

4v1z-1t0ü cotrnÉncto vAREJISTA DÊ MERcADoRIAS mrlt c.Ç§f!'^99y
pnrnórvríNÀNcÀ DE PRODUTO§ ALIMENTICIOS . MINIMERCADoS'

Ihã:r?â.^torÉ*r,o vARE.rsrA DE pRoDUros 
=ANEANTES

DOMISSANITARIOS;

\
JIrNTÀ couERcrÀr Do ESTÀD. oo panmtÁ - SEDE \

cERrIFIco o REGISTRo sM 2s/02/20:-6 Lo 21 so! N:-?9199911120'
pióiocoro, 16061?820 DE 22/a2/20L6' cÓDrco DE vERrarcÀÇÀo:
PR16O61?820. NIRE: {120?892532.
oiórirsurDoRÀ DE ÀRTr@s DE PÀPEI.ARrÀ LLNÀRDELLT LTDÀ - ME

Libêrtad Bognrs
sncneriúrl esRÂr

clrRrrrBiÀ, 25/ 02 /20L6
rwrr. elq>resaf ecil . P! . gov' br
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

sEGUNDA ALTERA,ÇÃ0 CoNTRATUAL Fls' 03'09

cNPJ 20.595.374/0001 -04

NIRE 41207892532
47ü -;;;itôüÉnclo vAREJtsrA ESPEcIALIzADo DE EQUIPAMENToS E

§UPRIMENTOS DE INFORMATIÇA;
íiog-61óã coúÉRçlo VAREJISTA DE ARTlcoS ESPoRrlvoS;
Bzl e-e1ee pnrãnheÇÂn pr DocuMgNros E sERVIÇos

ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMIN ISTRATIVOS;
qiás-oióe COMEHCto vARÊJISTA DE ouTnos PRoDUToS;
iiáá-s,ná óórurÉncto vAREJlsrA DE ARTlGos DE ARMARINHo;

4723-7/OO COMERCIü VAR'EJISTA DE EEBIDAS;

;;ãõ-;;õã 
-c-üüÉRCro À vÀnrro DE PÉÇAs E AcEssÔntos Novos

PARA VE iCULOS AUTüMOTORES;
oi óó orú ô-urnÀS Àrtvlnnng§ DE TELEC6MUNIçAÇÕES;
1813-0/99 IMPRESSÃO OT MATERIAL PARÁ OUTROS USOS

4753-e/00 ióüenõio vAREJl,srA j. ESPEcIALIzADo DE

ÉLÉiRõóo rvr Éslôõs É Éou r 
pÀúeruros DE Âu D I o E yr DI2

43zz-3t02 rr.rsrnr_ÀÇÃ-o-rÍÁNuTENôÂo DE srsrEMAs CENTRA|S DE AR

coNDtcloNADO: oÊ vrrurlLAÇÃO r irrrntoERAÇÃo
Ãísq-t tol coMÉRÇlo vAREJlsrA DE MÓvEls
8211-3/00 srnürôos CSMBINAD9S DE ESCRITÔR19 E APolo

ADMINISTRATIVO
êf-ÃüàÜrÃ ôijÀnl+; O capital social de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais)'

dividido em 10.000 (Dez nril) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada, totalmente

inlegralizado enr nroeda correlrte do Pais, fica assim distribuído entre os

nil

o\
n

U

s0clo§:

cc12002),

JT'NTÀ COMERCIÀI, DO ESTÀDO DO PÀR]ANÀ

CERTIFICO O REGISTRO gM 25/02/20L6
PRoIoCoLO: 15061?820 DE 22 / 02/ 2OL6'
PR160617820. NIRE: {1207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÀRIÀ LUNÀRDELLI LTDÀ - ME

Í,ibêrtad Bogiuê
sscREti(Rra esRÀr

cuRrTrBÀ,25/02/20!6
www. emPresafacil. Pr' gov.b!

fiêa sujêito-i complgyação.de sua-autencidade nos rêsPectÍvoa portaie'

clausulA QUINTA: A admtnlstraçAo ry J:?§iaír§ litircr I'i^Er..r.,q r+vrve

socios PEDRo Jo§E DE FRHTÀ§-e pAr'ilqn rn*Nqn' luzgre oe

FREITA§, com poffi ae aaministradsres autorizados âo uso

do nonre empresarial, vedado, no entanto em atÍvidades estranhas ao interesse

social ou âS§umir o'brigaçôes veja em favor de qualquer autorizaçáo dos

cotistas ou terceiros, bem corno onerar ou alienar bens imoveis da sociedade'

sem autorização cios outros sócios (art. 997, Vl; 1.013, 1'015 e ''l'064'

- SEDE

10:27 SOB N" 20160617820.
cóoreo on vonterc.nçÃo:

l-soõio- 8uotas % Capital

ÉÉono JosE DE FRElrAs

É

5.000 50,00% 5,000,00

5.000 50;00% 5.000,CI0

10.000 100Yo 10.000,00TOTAL
-ôr Ãrisúr-n ourr.tfA: ã será exercidl pelo:

,t hlIA.m$ERCIÀL
úo PAnÂNdi

À validade dêatê documênto, §ê impresso,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPÊLARIA LUNARDELL1 LTDA'ME
SEGUNDA ALTERAÇÂO COUTRATUAL Fls. 04t09

cNPJ 20.595.37410001-04
NIRE 41207892532

cr-ÁuSüú iiiiÀ, Os administradores declaram, sob as penas da lei, de

@idosdeexerceraadministraçãodasociedade,porlei
especial, oU em uirtud" de condenaçâo Criminal, ou por Se encontrar aob os

efeitos dela, a pena que vede, ainda que tempoÍariamente, o Aces§o a oargos

pLrblico, ou por crime'falimentar de prevaripação, p*jta ou suborno concussão,

peculato ou contra a economia popular coniia o sistema financeifo nacional,

contra âs nCIrmas de defesa da concorrência, contra as. relaçÕes de consumo,

Íe pública, ou a pr.opriedade. (art. 1.011 parágrafo 1o e 2o, cc/2002).

CrauzutÀ-§etl , Em consonáncia com o que determina o artigo 2,031, da
#

ffi02,ossÓciosRHsoLVEM,poresteinstrumento,atualizar
e consolidar o eontrato soclal, tornando assim sem efeito, a partir desta data,

as cláusulas " ."nâiçáes contidas no contrato social primitivo. e. demais

alteraçÕes contratuais qu*, adequado as disposiçÕes da referida Lei numero

r o.+OàlZO02, aplicáveis a este tipo societário pass3 q lfl !tg-ry!ê. redâção-'--

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DÊ PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME
sEGUNDA ALTERAçÃO Cgt'urnATUAL Fls' 04/0e

c NPJ ?0.§9§.374/0001'04
NIRE 4í207892532
coN§oLloÀÇÃo

LEpRq JosE BE FREITAS brasileiro, natr"rral de curitiba Estado do Paraná,

casado, com ,*gj** qq casamento de comunhão parcial de bens. maiotr'

nascido em 27 Uã Uaço de 1978, ernpresário, portador do CPF' 016'829'739-

64, e da cêdula de identidade RG-PR 6.887.012-7; expedida pelo instituto de

iderrtificaçâo do Estado do Paraná, ernitida em Curitiba * FR' em 03/1212014:

residente e domiciliado na Rua Minas Geraís, 950, tér'reo', centro em Lunardelli

PR,CEP.86,9.35-000eHATRlslAFRANGAI.,UãETEqEFREiTAS'
brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com regime de

casamento de comunhão parcial de bens, nascida em 02 de Dezembro de

1980, empresária, portadora do cPF. 032.246.599-04 e da cêdula de

ldentidade RG-PR, 7.575.170-2; expedida pela Secretaria de Estado de

Segurança Publica do Estado do Paraná em Curitiba PR, em 0311212014''

residente e dorniciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo, centro, em Lunardelli

PR, CEP 86.935-000; únÍcos sÔcios componentes- da-sociedade

empresaria que gir:a sob nomê. empresarial _de DIsTR:q.ulD:oRA DE

ARTIGÇSDE PAPÉLARIA I-UNAR,DçLLI LTDA - MH, corn sede na Rua

JIrNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo pmaxÁ - sEDE

CERTIFICO o REGISTRo ENr 25/02/2016 LO:21 SoB No 20160617820'
pRorocoÍ.o: 16061?820 íi zà'toz'tzoto. cóorco on wnrrrceçÃo:
PR16O61?820. NIRE: 41207892532.
oisrnrsurooRÀ DE ÀRTrcos DE PÀPELÀRrÀ LuÀIÀRDELLT LTDÀ - ME

o

í(

(

o

Liberted Bogu8
sscREti(Rrn esRÀr

cuRrrrBÀ, 25/02/20L6
wwr. en;rresafacil - Pr . gov . br

fica sujeitso.f "grçT?Y"çao.!e fu?-?9têncidadê nos reapcctivos portaie'
À validadê deata docutrênto, se irüpreÊso,
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAFELARIA LUNARDELLI LTDA'ME

sEcuNDA llrennçÃo contnATUÂL Fls' 05/0e

c NPJ 20.595.37410001'04
NIRE 412A78s2532

Minas Gerais, 950, centlo em Luna;delli - PR, CEP 86'935-000; consoante ao

contrato social O*uijam*nte arquivuão n" MM- Junta Comercial dO Hstado do

paraná sob No ql'ZôieiZ53z, p:or despacho em.sessâo do dia 02 de julho de

2ü14 e posteriormente sua última àtieraçao-contratual devidamente arquivada

na MM. Junta eomercial do EstàJo do Paraná sob no 20147517672 por

ÇLAUSULA TEBCEIBA: O-oljglyo social é de:

ffiAREJISTA DEARTTGOS DE PAPELARIA;

4761-0/01 COMERCIO VARHJISTA DE LIVROS;, * -
;;ãi ilõà õónEncio vnng.tlsrA DE JQRNAIS E REvlsrAs;

4763-6/01 COMÉRClCI VAREJISÍÀ DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

DISCOS, CDS, DVDS É FITAS;

DE NNTICOS DE CAMA, MESA E

ARTIGOS DE COLCHOARIA; . _ -
DE ARTIGOS DO VESTUARIO E

w
U

desoacho em sessáo do dia 3Ül{212014'
clÁusuuA PRIMEIRA, A socie4rds gira sob o nome emPresarial de

TRIBUIDORA §E ÂR'[ DE
RuaÉ fOnOt A sociedade tem sede e foro na

,1^

Minas Gerais, 950, centro; Municipio de Lunardelli - PR, cEP' 86'935'000'

RECREATIVOS:
4762.8100 COMERCIO VAREJISTA DE

4755-5/03 COMÉRCIO VAREJISTA
BANHO;
4754.7 Í02 COMERCIO VAREJISTA DE

4781-4IOO COMERÇIO VAREJISTA
ACESSÔRIOS:
A,VB}.OIAV COMERCIO VAREJI§TA DE EQUIPAMENTOS PARA

EScRlrÔn9t - -ênrrr,.or rr^,Ér= Íre-rÀ ntr í)rTRr'r Ê uso+-iss-árgs cônnencto VÂREJISTA DE oUTRoS ARTIGoS Di

PESSOAL E DOMÊSTIEO;
qiaz-ztot coMERCto vAREJtsrA DE cALÇnDo§;
qzlz-ino coúEnóIo VÀnrlrstÀ DE coSMÉTloOS, PRoDUToS DE

PERFUMARIA E pEHiGlFryEffISoAL: ioN$ E
4T?1-1t04 COfr,rÉnCrO VAREJISTA DE DOCES, BAIÁS, BOMB

SEMELHANTES:
iíaa-iiaz CoMgncto VAREJI5TA DE ARrlGos DE VIAGEM;
qtá)-a, nn c o M ERC I o VARE J I srA D E Lu B R I F I CANT E s ;

;uNTÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo oo pmeltÁ - SEDE

CERTIFICO o REGISTRo Wq 25/02/2OLG LO 27 SoB N" 20160617820'
PRorocor,o: 16061?820 íe iz'/oz'lzote ' cóorco ou wnrrrclçÃo:
PR16O51?820. NIRE: 41207892532'
DISTRIBUIDOR]À DE ÀRIIGOS DE PÀPELÀRIÀ LI'NÀRDELLI LÍDÀ - ME

tibêrtad Bogus
sgcng*i(nrl ennar.

cuRrrrBÀ, 25/02/2076
wrw. entpresafacil. Pr. gov. br

fica Bujêito à conqrrovação dê aua-autêncidade noe rcepectivoe
.: ..

5

À validade desEe documênto, s. lEBrÔ88o,.
portai6.
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éDISTRIEUIDCIRA DE ARTIGOS EE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA' ME

SEGUNDA ALTERAÇÃo coHTRRTUAL Fls. 06/09

c NPJ 20.595.374/0001 -04

NIRE 41207892§32
8O2O-OIOO ATIVIDADES DE

SEGURANÇA;

MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

4756-3/0CI COMERCIO VAREJISTA E§PECIALIZÂDO DE INSTRUMENTO§

MERCEARIA;
4789-0/05 coMÊRCIO
DOMISSANITARIOS;

VAREJISTA DE PRCI.DUTOS §ANEANTES

47 51 -2101 COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS

MUSICAIS E ACESSORIOS;
4757-1/oCI COMERCIO VAREJISTA E§PEClALlzADCI DE PEÇAS ^ 

E

ncÉssORlOS PARA APARELHoS ELETROELETRÔNICOS PARA USO

rjog Ésír óó. rxCEio rú ropnnRrtcA E co MU N tcAÇÃo;

821 9-9/0 1 FO-TOCÔPIAS;
\aàí-si,toi sÉnúr-çõd DH ENcADERNAÇÃg E P'l-ASrlFlCAÇÂo; ,. .-
4741-stoo oCIMÉRcro- vÀneJrsrA ôr nnrns E MATERTATS PARA

PINTURA;
d330-4/04 SERVTÇOS DE PINTURA DE EDIF|CIOS EM GEML;
4744-O/01 COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

iiii otóàc-o-rrieãcro vnnrut rA DE MArERlAls HIDRAULIcos;

4l1z-1too CoMÉÀcó'vÁCÉ,lisrn DE MERcADoRIAS EM GERAL, eOM

Éirã-náirir r.,rEtrâLn' 
-DÉ pioourôs ALt MENTiÇr'CIs - tvr r N tMÉRCADos.

(

{

E SUPRIMENTOS DÉ INFORITTIÁTICR;

ãzoã-oioi Coru Ê nC l o VÂREJ I STA DE ARTI GoS__EgPo-RTlVo s ; a -- r

B21e-elee pnÉÉnlrÀçÀo DE D6CUMENTSS E SERvIÇgS

E§PECIALIZADOS DE APOIO ADMINI§TRATIVOSi
ãias-orge coMÉRClo vÁREJlsrA DE ournos PRoqllTg§i... 

^^
qzáá s,toz ionnEncto VAREJI§TA DE ARTlcoS DE ARMARINHO;

4723-7IOO CCMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;

;;;õ-;;0ã cor1rgnCto A vAREJo DE PEÇAS E ACEssóRtos Novos
PARA VEiCULOS AUTOMOTORES;
6 1 s0*6/es o urRAS Arlvl DAD ES D E rELEcoM U!q{qQ§§j.
ieiá-órse tnapnrssÃo or MATERIAL PARA ouTRoS USoS
+rss-groo cõvreÉõlo vAREJrsrA , ;. ,FS-PE9!âU4IDo DE

rr-riàoooMÉSrtcos E EQUIPAMENToS DÉ AUDIo E VIDEo
 3zz-stoz tNsTAúÇÃO É úÀrtu_rENÇÁo__DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR

coNDlcloNADo, oL vErurllAÇÃo E irrrntoERAÇÃo

WuK
U

JrrNTÀ cottERcrÀr. Do EsrÀDo Do PÀRÀNÁ - SEDE

CERTIFICo O REGISTRo Ejtq 25/O2|2OL6 LOt21 soB N" 20160617820'
PRorocoLo : 16061?820 íi, àá't ói't zot6' cóoreo oe wntrtctçÃo :

PR150617820. NIRE: 4L2A1892532'
óiÀrnreurponÀ DE ÀRTrGos DE PÀPELÀRrÀ LLNÀRDELLT LÍDÀ - ME

Libertad Bogus
sgcngri(nre egnar.

cuRrrrBÀ, 25/02/20t6
m. emPresafacil.Pr. gov.br

fica sujeito à conprovação dê sua-autêncidade noa re{Pectivo6 Poltais'
:- ,,.r-À validadê dêstê docunênto, se i*8":-:?"1
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

sEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL Fls. 07109

c NPJ 20.595.37410001 -04
NIRE 41207892s32

4754-7/01 cOUrÉnCtO VAREJISTA DE MÔVE1S8211-3/00 SERVIÇçS

COMBINADOS DE ESCRITÔRIO E AFOIO ADMINISTRATIVO

crÃüsúiã óúnnfa o capitat social de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais),

ffizmil)quotasdeR$1,00(UmReal)cada.totalmente
ioi*ã'rãiiràdo em màeda côrrente do País, fica assim distribuído entre os

SOCIOS:

USULA ?ÃlÃ-ffis*atruiOáOeíem i0 de Julho de

2.014 e ser praza de duração ê indeterminado'

CLAUSULA §EXTA, As quota são índivisiveis e não poderão ser cedidas ou

transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica

assegurado, em igualdade de condiçÕes,e preço direitO de preferência para a

sua aquisição se posta à venda', formalizando, §e realizada a cessão delas' a

alteração contr.atual pertinente. (art, 1.S56, art. 1.057, CC/2002)

ÇLAUSULA §ETJIVIA A aoministrâÇão da sociedadê caberá ao sÔcio "PEDRO

JOSE DE FREITA e PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS" com os

poderes e atribuiçÕes de administradsres autorizado§ ao uso individual do

nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse

social ou assumil obrigaçÔes sela em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou alienár berts 'imÔveis da Sociedade, sem

autorizaÇâo do outrosÔcio, (artigos997, Vl; 1.013. 1.015, 1-064, CC/2002)'

CLÀUSúLA OITAVA, Ao té-rmino da cada exercicio soclal, em 31 de

dezembro, 0§ administradores prestarão contas justificadas de sua

administração; procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial

e do balanço de r:esultado ecênomico, cabendo aos sÔcios, na propol'ção de

suas quotas, os lueros ou perdas apuradas. (art. 1.0§5, CCl2002)

CtÁU'S\Jt A NOiqA, Nos quatro me§es seguintes ao término do exer'cieio

sCIcial. os socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es)

quando for o caso. (arts. 1071 e 1OT2, § 2o e art. 1.078, CÇ|ZOOZ)-

JIrNTÀ cougRcrÀr Do EsrÀDo Do PÀRlÀÀtÁ - SEDE

CERTIFICO o REGISTRo SM 23/O2/20L6 LO:2? SoB Àt" 20150617820' ..
pRorocolo: 16061?820 ís, zà'toz'tzo:.s' cóorco oe wnrrrclçÁo: \
PR16O61?820. NIRE: 41207892532'
óisrnraurooRÀ DE ÀRTrGos DE PÀPELÀRrÀ LIJNARDELLT LTDÀ - ME

I

4

Cl
%U

Libertad Bogu6
secRErÁRre erRÀr

cuRruBÀ, 
"5/02/2AL6rwv . êmp!êBafacil . Pr . gov. br

fiêa 8ujêito. i .o pÍ9Y"çáo.de sua-autenêidadê noa rêsPectivoÊ Portãis'

§ocio
PÊDRô iÕ§É-DE FREítÃs*-

Quotas a/o Capital

5.000 50,00% 5.000,00
"PATRiEN 

FRANÇA LUZETÉ DE FREITA$ 5"000 50,00o/o 5.000,00

TOTAL 10.000 í 00% 10.000,00

À validadê dasta docunaDto' ge irq>resso'
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DlsTRlBUlD0RA0ÉARTIGoSDEPAPELARIALUNARDELLILTDA-ME
§EGUNDA ALTERAçÃo coTTRATUAL Fls' 08/0e

cNPJ 20.595"374/0001 -04

NIRE 41207892§32 
.iriz.rartei r{o nqr{e e valor deCI-ÁUSüú'Ogôiún: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao

suas quotas, mas todos re'spondem solidariamente pela integralização do

capital social. (art. 1 .052, CCl2002).

àiíüsuln ptÉcrMâ fnlM,Frnn, Os socios poderão de comum acordo' fixar

uma retirada **n5.t,', titrlo de "pro labore", obser'vadag as disposiçoes

regulamentares pertinentes" 
raro^anrn o, inte socio, aciÁsulA UECtmn sreUmoe, Faleeendo ou interditado qualquer

sociedade continuara suas atividades com herdeiros, gu§êssores ê o incapaz'

Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) socio(s)

relnãttescente(s), o valsr de seus haveres será e liquidado com base na

situação patrimonial da,sociedade, à data da resoluçáo, verificada em balanço

especia lnrente levantado.

ParágraÍo unico - O mesmo procedimento

que a sociedade §e resolva em relqção a

cct2a02)
óuÀusúLn pÉclMn-rencerna, o administrador: dec!âra, sob as penas da

lei, de que não ".t* i*pedidos de exercerem a administração da sociedade'

por lei êspecial, ou êm virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem

sob efeitos dela, a .pênâ que vede, ainda qçs têmporariamente' o aGeSSo a

cargos publicosr; ou por crinre fallnrentar de prevaricação, peita ou Suborno'

concussão, peculatO, Ou Contra a economia pOpular, contra o Sistema finanCeiro

nacional, contra normas de defesa da concOrrência, contra as relaçÕes de

cor"tsunlo. fé publica, ou a propriedade. (ar-t' 1'01 1, § 1u CC/2002)'

áiÀúpúiln "prprmn euÀnia, os sócÍos poderão de comum âcoÍdo, abrir e

fechar ou outra depãnOencia, mediante alteração 'contratual' assinada por

todos os socios.

ÇLAp§uLA DÉÇIMA QUINTA;

lvai - Paraná para o exercicio

resu ltantes deste contl'ato.

será adotado em outros ca§os em

seu socio (art. 1'28 e art- 1'031,

Fica eleito o foto da comaroa de São Joâo do

e o Gumprirnento dos direitos e obrigações
,{

q
U

JturÀ coMERcrÀr Do EsrÀDo oo penarÁ - sEDE \ \
cERrIFIco o REGISTRo Frrt 25/o2/20t6 Lo:27 soB N"-2016091J120 f
pãôróêoror 16061?820 oe zzloz/zot6. cóDrco DE vERrFrcÀçÀo:
PR16O51?820. NIRE: á1207892532.
DISTRIBUIDORÀ DE ÀRTIGOS DE PAPELÀRIÀ I'T'NÀRDEI'LI LTDÀ - ME

Libertad Bogus
srcnrrÁntt eanel

crrRrrrBÀ, 25/02/20t6
wrw. empresafacil . Pr. gov. bt

À validade dêste documênto, ae iqrreaso,- figa suigito.? ""r9r?Y"çao,de !u?-?Ytencidada 
noE rêaPêctivos Portais'
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DISTRIBUIDORA DE ART]GO§ BE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - II'IE

sEGUNDA nurenlÇÃo ooNTRATUAL Fts. 09109

cN PJ 20.595.374/000Í -04

NrRE 4120789?532
E por estarem assim justos e contratados, levrqm, d,atam e asEinarn o presente

instrumento ern 03. {trâs) vias de ig'ualteor e fsrma'

Lunardelli, t ro de 2016

JtÀrrÀ collgRcrÀL Do EsrÀDo Do PÀnÀNÁ - sEDE

cERrIFIco o REGISTRo E'Ü 25/02/20t6 lo:21 soB N"-?9!!q!g!2o
iiôiõõorc, 16061?820 DE 22./02/2ore ' cóoreo DE vERrrrcÀçÀo:
PR160617820. NIRE: 4L201a92532'
oiãrÃiiuroona DE ÀRTrGos DE PÀPELÀRrÀ LUNÀRDELLT LTDÀ - ME

Libêrtad Boqug
sscRnriíRrl GPRÀL

crrRrrrBÀ, 25/02/20L6
wm. erqrreaafacil . Pr. gov.br

L
Uv

JO§E DE FREITAS

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS

À validadê d.ata documênto, 6a irqrrcsso, ficâ 8ujêito à colrlxovação dc sua-autênêidâdÇ nos rcaPâctivga Portais'



DÍSTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

cNPJ20.595,374/0001.04 rNSCRÇÃOESTADUAL90.668.467-57
EMAIL patriciaf lÍreitas@hotmail.com

PÍrocuRAÇÃo

OUTORGANTE:

DISTRIts.UIDORÂ DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA M.Ê, fiiMa EStAbCIECidA

na rua MINAS G-ER4IS no 9§0. na cidade d,e.,LtliNARDELLl, Estado PARANA, inscrita no CNPJ

sob no 20.595.374/0901-04, com seus atos arquivados na JUNTA COOMERCIAL DO

PARANA _ AGÊNCIA NACÍONAL DE íVAIPORÁ SOb NO 20147517672 dO diA 3011212014,

neste ato reprêsêntada por seu sócio gerente, PEDRO JOSE DE FREITAS. BRASILEIRO,

CASADO, EMPRESARIÕ, CPF no 016.829,739-64, Cêduta de l.dentidade nÔ 6 887.A12'7,

SSPPR r,esidente e domiclliado na rua MINAS GERAtS, no 950, na cidade de LUNARDELLI,

Estado do PARANA

OUTORGADO:

NERTON CORDEIRO: BRASITEIRO, SOITEIRO, VENDEDOR, CPF Nq 556.853.669-49,

Câdula de ldentidêdÊ nr4.101 .777-5 SSP'PR residentê e domiciliado na RUA

APARECIDA DALCOL No 164 na çidade <le LUNARDELLI, Estado cio Parana

OBJETIVO e PODERES:

por este instrumento particular e na r.nelhôr fsrma de d'ireito, a outorgantg nomeia e constitui

seu bastante procur.ador., o ouücrgâdo, para o fim especial de, prornover a participaçáo da

outoÍgante em liiitaçóes públiças, ooncordar com todos os seus ter'i?nos, assistir a abertura de

propostas, fazer impugnaçÕes, reclamaçÕe5, protestos e recursos, fazer novas propostas'

rebaixar preços, concedel desgontos, pretar caução, levantá-las, receber as importâncias

callcionedâs ou dê:positadas, transigir, desistir e praticar todos os âtos necêssários ao

cumprimento :do 'presénte rrandàto-, eonstituir procurador com pocleres 'aq iudicia' e

substabelecer corn ou sgm reserv? de podere-s.

Lunardelli, 20 de março de 2015

trL/L
rri+:. i . pôtú
tri;ii,r:. . : ,h l1lrdPEtVE:,416

i-"9í, 016.82H
'*:oã"iil#ff,

Rua minas gêrais, 950 térreo - centro -
Fone {43} 3478-1

Nome: Pedro José de Freitas
,U\\-
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REPÚBUCA FEDERATIVA DO BRASTL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS

pRrMErRo REctsrRo.c'yt-L D-E,!'r^§3,X,:=!rB E%ti+t E pRrv-Anvo DE cASAMENros,rrurenoçôEs E rurELAs DA counncr of ióEo itéõõÀ'-'
Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados 5go3o-oo, João pessoa pB

Tet.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244_5484
http://www. azevedobastos. not. br

E-mai I : cartorio@azevedobastos. not.br

cERnDÃO DE AUTENTTCAçÃO D|GTTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos eÓbitos e Privativo de C^asamentoi, út"roições e Tutelas com atribuição de autenticar e
reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado dá paraíba, em virtuoe etc...

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

Este documento Íoíemitido em 15/0g/2016 às 2.1:í5:31 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

f_c!a_vg digital acima, garante que este documento foigerado para DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME ã emitido através do site do Cartório
f19vêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 1o. e 10o. § 1o. da Mp
2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: Oí/09/20í6 às i3:0í:36 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão:4214gg

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
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A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
através do site: http:i/www.azevedobastos.not.br
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DE PAÊELARIA LUNARDELL! LTDA - MEDISTRIBUIDORA DE ARTIGOS I

cNpJ20.595.374/000í-04 ruscnryÃoESrADUAL90.668.467.57
EMAI L patriciaf lf reitas@hotmai I.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRBSENCIAL N". 4g12016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventüais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n".

4812016, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

F,
/

N_olrre: Pedro José de Freitas, casado, empresiírio,

. .-domiciliado na nra Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
L--/' cpF: 016.829.739-64 RG:6.8g7.012-7

Cargo: Sócio Gerente

üülüt{h'i{dffuili,* h
Cee:fe.srs'nc' ''rnardelli'PR 

, ,$ /:u 
1/,,,

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr- CEP 86.935-000
Fone (43) 3478-1626

Rua minas gerais,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

GNPJ20.595.374/0001.04 TNSCRTÇÃOESTADUA190.668.467.57
EMAI L patriciaf lf reitas@hotmai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
MPRESA DE PEQUENO PORTE

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI

LTDA ME, CNPJÀ4F no. 20.595.37410001-04, RUA MINAS GERAIS, 950, CENTRO

LI-INARDELLUPR, declara, sob as penas da Lei, que a mesma estií estabelecida sob o

regime legal de microempresa, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento

pátrio, podendo usufruir os beneficios da Lei Complementar 12312006, de 14 de

dezembro de 2006.

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

:ry$,ffi#,,","ffi[i:iff

N
950 térreo - centro - Lunardelli - Pr- CEP 86.935-000

Fone (43)U78-1626

'\c
/t \tl

Rua minas gerais,
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GERNDÂO SIMPLIFICADA

::ffi'#1il::#J[fl:*ôes abaixo conatem dos decumentos arsuivados nesra Junra 
""r".:,:li::à,,13311 

oo'

S ócios/P_a Éíc I paçao no Ea p ita U eãfr c ie oo-
NomelçPF ou CNPJ do MantÍato

rvArFoRÃ - PR, 01 de jutho de 20í6

TêÍmlno do

,6t44437?4

ililt fltffiilíilffi ililtilil flfl Iffit I

LIBERTAD.B.O§U§
§ECREIÁRN qEPÂI:

DISTRIBUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. ME

Número de ldentlficação do Reglstro de
Empresas - NIRE (Sede) CNPJ

20,696,37,t/000í-04

Data de A.;quivamento do I Dat".de lnÍcto

Endereço Compteto (L"Sr"g:lr:,-
er_r_i, Énj õe,àásooo

476'14103 coMÉRclo vÁREJlsÍA DE ARTlcos DE nAeELARTA ;4161-0$1coMÉRcro vAREJrsrA DE LrvRos; 4t61-oto2comÉRcto vAREJtsrA DE_JoRNArs e nevróias; i;àiloí'ôóriiÉriiíó viã'Jursra DE BRrNeuEDos E ARrcosREcREATlvosi 4762-8too coMÉRclo vAREJtsrA'DÉ otscos, cos, ovôô'Êirias;+zss-yoe coMÉRCro ,AREJrsrADE ARrrGos DE cAÍt'lA, MEql-E BANHo;+zú"rloico-úenãrô 
-v';ÉEJi.çrA;'E in ,uos DEcoLcHoAR t^irrvsl+laoco,ERcro vAREJrsrA DE ARrcos oo vesruÀnró-rf.c_EsãdRffi,';áüoilffiÉRõõüil1Éil"",

EQUIPAMENToS PARA escntiônto; lzsg-oiss-cóilÉRclo vAREJrsii oíciürnos ARTrcos DE uso pESsoAL EoomÉsrco; 4782-aol coruenóiõ1náÉjróiÃ óÉ êarçaoõdl'ãiii+ro-o?óirhRcro vARErrsra op cosuÉncos,PRoDUros DE PERFUMARTA E eE xicrere pÊs-§ãÀ;í;;ríto;'é-üêã"]õ'üi*.JrsrA 
DE DocES, BALA',BoMBoNS E SEMELHANT .ES; a7l2'n}2coúeãcro'vÁneltsrÀ oÉ Áiiiióriã ó! vlacEM; ezgz-oroo coruÉRcrovAREJrsrA DE LUBRIFICANTES; 8020-0/00 Ãrlvioeo-ÉàbÉ'úiiirrüÀi,iEffiór s,sr-EMAS DE SEGUMNÇA; 47s6-sloo coMÉRcto vAREJlsrA Esptctn-rzeoo ôelúrnurueuos rvrúsreãróÉncessónros; 47s7-ltoocorsÉncrovAREJlsrA EsPEclALzADo-PE PEçAS e AcEGóãro^à-pÂüÃãiiÉiir-ôs-eierRoeurnôNrcos ,ARA usoDoMÉsnco, ExcEro ruronnirÁrlcíícõúur.rrõÃôlo; s2íe-g/ol róiôõõpr,nt; fiz2-stolsERvrços DEENCADERNAçÃo E PLAsrlFtcaçÃo; oz+r-iróo Cóü'ÊnôiõVaÉÉiisii-oliri0irs e MArERrArs pARÂ prNruRA; 4330.

l,:1ff[ylf*:.T:jy#Sp.F.?^!*lgisysn*i_;úi;iiiãóiiE-nãôüREJrsrA DE FERRAcENs EFERRAMENTAS:474rt-0lo3 corirÉncroüÁãJrsiÃõifui#rüir§;ütriÉõãI#;;_1;#?ã"J-ffiS,5f^ÀEJrsrA 
DEMERcAooRrAs:EM GERAL, oonlr pReooúrnÂnclÀbe pnooúrói ÀúMÉn;iãó's: r,liiúÉãõÃ'o-oÉüàhcernia;47E9{/0scotuERcto vAREJtsrA DE paóoürciõ's-ÀEANrEs oomii,riãuiinÀros; tzsr_zror coMÉRcto vAREJtsrAEsPEclALlzADo oE EQU|PAMENros E supirúÉnr'os ú mrõnüír-lca; i?ôi-eloz comÉRcro vAREJrsrÁ DE

|IL!-G..9:!!l9lr_fvos; s?l1elrytqp4úçÀõôÉ oocgnn$ros E sERVtços EspEcrALrzaDos oE AporoADMlNlsrRArlvos;478e-0/eg comÉncto vaiieurõr-e oe gy1tos pnoouros; izso-yozt-çiilÊ-nt'ío-ií[à,"rro o,ARrrGos DE ARMARINHo; a723'1!N couÉncro vÀnEJlgr4 oe sear'óAü +lãô-zrrü óóúÉ'Àõiõ'iiüiáÊio DE pEçASe acessóruos Novos elF{ygióúiõó"r-üióÍrdbnes; erso-elõe õúiRAóárMrdAoES DETELE69MUNTGAÇÕES;18í3-0/ee lMPREssÃo DE MATERIAL plnl ouiiós úso!; riõàoáiõrliirüÉÁoes oE MoNrroRAMENre DEsrsrEMAs DE SEGURANç1^É:iT,I9I'"9; +zsodroõ õõilÉhôõü;É.í§iiÉSpscrAlrzrDo DE ELErRo,oruÉsncosE EQUTPAMENToS DE Áuoro e-vloeo; *rz-voiiúóiÀüg+óÉffiii,iÉGià DE srsrEmAs cENrRArs DE ARcoNDlcloNADo' DE vENrlLAglg-EjEjli9Énacrió;-lqst zror csúeriiôlüàhe.lrsm DE MovErB; 02íÍ-s/00sERVrÇOs coMs*.rApos oe ÉscRrronro É-npóiô eomrnrsrmrrvo
Capital: Rg 1,0.000,00
(DEZ MtL REATS)

Capital lntegrallzâdô: R§ 1O.OOO,0O
(DEzMlL REATS)

.Microêmpr.esa ou
Empre§A de Pequeno porte

(Lel no 123/2006)

l/lícroempÍesa

Prazo do Duração

lndêtermiÍlado

Í oFhto 0E REotgrRo ctvÍ. D^s pEssoaS t{aÍuiÀlÍ}



REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓR|o MEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCTMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS,
INTERDIçOES 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

CERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGtrAL

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 15/08/2016 às 21 :31:14 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

00005b1 d734íd94f057f2d69Íe6bc05bba307675855793dd 1 cc8d851 bedú5861 24í726428d40}9ed9c34bc1 5

1eÍ5f6c240ac9371ec2671ae99847c3ae2e638443af00412673bbcae1c8Í2aÍa5ce5622

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE

ARTTGOS 
-Oe pnpelÀntA LUNARDELLI LTDA - ME e emitido através do site do cartório

Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federalem vigorArt 1o. e 10o. § 1o' da MP
2200t01.

Esta certidão tem a sua validade até: 011O712017 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
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTÔRIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMETRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRTVATIVO DE CASAMENTOS,
TNTERDçÔES 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

50030í07í6í62915067í-1 a 50030í07í616291 50671-2

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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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME

cr'rplnt'rr' o7'287'798/000 1 -43

NIRE: 41205435t1-9

euARrA ru,r'eiüõfô ú coNrRAro socIAL'

re'# l: i,*st,,rür[;11i* *ü*y;#iffillíffii:lH#'

movets (trJr-"vr, "- "-- - , o

,, M:

[l;;illm Li":lx lfiri,iii"#r,mss*m*6',6t : :

HF,ffi*.H:h'xil.ffi:r .gl,yx,i::$*,'*iff '*"' 
e' :

FERNAND^ a*oiffie-õ6rltú:iü ütl;il ú1oI' .'*d*t'' solrcira conforme

certidâo o. n*.i*Jrio ;i;ãi; àr.niõ'i"'ffi^1i a'f t'no'r" de rcgistro civil da

comarca ae rrranjriú; pr. ú*."a. ,*-re^olr.ggs-^resiienie Rua. principal s/n'o' -

Arto rageado - i*','"õ,o ã" nr"ffi.'ê;.'ái.-s!4:üo; r*cida em 07/10/1e85'

oortadora da céduii;'t:",idrd, ;.'?;i'ili!ós1t1n-à*p"aia" Pelo 
-Instinrto 

dc

ia*tin*çlo ao r,ãjo dã i,,,,,e "*. 
ríirlí.gôs " 

cpr..i.".-dís92.639-98. Sócias

comDonentcs ot *ãJ" tlpry*I? 
"ifitlã" 

* t* *u t'at*,nintçs' comercial dc:

cnócr,rro a sõififrreÉd imn'r'iÊãJür4* ry 
Av' Paraná n'"Eo ' ccnÚo -

rvaiporã- pr. CEp. g6.g70-000 ,orn^rru Ionããiotiof '*;i;td; 
na Junta Corncrcial do

Estado do paraná #;i;itõs+lssr-ô *t ã*ryn: :13* de 23t03t2'005 e ultima

Alrcração a. conüio;;àia"turdá nã l*,"'9:1":'ffiÉtt"ao do ?araná sob n'o

200e47 B0e5 l por d;ü;;;,'*rra."iJ'iíioínwg ü';;; no' 99t' lnstrumento de

AttÊração mooincal"o";;õr!ü..so"ili#ritivoac 
u*ta" *' as cláusulas seguintcs:

ct Áusuu rnriàfri 
-Éio 

*.nnio-o *o dc atividade da empresa qy: ü."' crE:

ArÍvrDADE ,*rilãiiü ilrr*ioiilrm-á, artieosã papciuia ( cúne-rtsceL

4?61-0/03); secundárias: comerc: f'"iiü; 
;l;dA"; ãiigot recreetivos (CNAE"

FIscAL +zor -oroí'o""io "f9i'#' 
;i'iuí;; í:-â'rp*í""* e suPrimentos de

informática t aNir]risôni ozsi-;'õIããio u"r.j-irti de ouuos artigos de uso

ocssoal . domestiãicuee-rts c,i,it:ig-8/e9); *Ttd;;arejista 9! ouTot produtos

?.qnr-.scel +iab-o/ee) ou*..^ ôd.d. 
'íáí.úr 

9ãã.i.r" "".iitt 
de artigos dc

ffi:ffi rõNFx,àffi;-ffi #1ff5i.f3tp"ü:,ffii;.:ffi ffi l*.;
artigos l€creatlvr

equipamenlo..'l,pi,àÃIo;,;a-:rffiF#.t'*"iç;t?iüeÍi,f g!!]Hmi
;ilíü de outros artigos de uso

comercio,.r.1"'d" oult'o'q,.,o'P'tü[pi"-t*1ise'o,ql; 
tgT:t:io varejista dc

cosméticos, pjr,ãi de pertumari" . a" higiene 0".*;iiãNíÉ'rrsc aL 47'12'5100);

comercio,rr.iirü-ã.,rtigor.a" .*"-* *ã*-t U-f'" tõi'lÀÉ''SCAL 4755-5/03);

ffi ffi:?üüru#'1,rur##r,rrrm::;x'lm'*,gtltfi
iltll*rixr;r.:,':r*:#r,*','tr,Tr§:'J#;;1cNÀÉ:FrscAi+zís+rotr
comercio varejista de produtor r*.*iJ' F**A:Hàti 

àNÀe-n99* 478e-0/05);

comercio r*:i* dc'artigos do.vesü.rário e acesúr;r iõnÀÉ-Flsgf! 47814100);

comercio nu*;i.ti-a" tecido-s.( cNü"-üícir,-qTssjloii àrn*cio varejista de calÇados

u7 Bz-zr or) ; *ã"r.io r","ji* -g; 
;õ'il ;-r-*#l 

-iõNee-,s 
c 
^L 

47 55-5/02)

Lmercio ,r*iirt" àe móveii t*tS+liôiiã't"io nt*ii* àt u*igot esportivos t**à

a

w
( )rlil.,b s' 

Wr"ffi
^.
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA'ME

óúm,r . o7.287 l98looo143
NIRE: 4120543581-9

QUARTA ALTEüÇíó óE CONTRATO SOCIAL.

FISCAL4763-6loz)çomerçio"*"j1,t1,d.livros(CT.IAFFISCAL47614/01);comercio
vareiista de equipam;; d" ;tcritotio tcNne-nSCAL 47894/07);

cúusuu srciliõÀi iú ,rrrài" ã endereço-resiiencí* da sócia cEcrLrA

CROCETTA SCHRATBER que-ant"' .r;i ri. ;i;gr:gni' - Ãrt" Lageado - Município

de Arapuã-pr. cEp. iiã.g8+'o.o *..Jd.'rvÃiiõna -PR para: Rua Bandeiranrcs n'

Ui$f*'+eti'AX"rn"itl#"t'"t.S*q*,,u"'.iardâsocilrEnrrrAI{DA
CROCETT^ SCHnetgER que- **f"rJ, 

-'nü-'ryl1til"t *'' - Alto t"ageado -

Município dc nrap,ffi ôàri a-g.-eg+0õ'ãtt,'* á' rvilionÃ 4R para: Av' Paraná

[?rrll*:1;mr:xi]l#;* o estado civ, da úcia: FERNANDA cRocErrA

scHRAIBEn, qrJ*;;;; *!Pi* ;"- #ü-À'nQrme certidão de casarneno n'

0846520155 2014 ztõ?i're+ óúszfri t'ãr,orio a. i.eúo civ, da comarce de

ilõri n. urttao em l0/052'9tl* rnt^ rm .nnwr,,ârGia com o que determina o aú
cLAusIJLA q"'iüi' éóxCor'rolçÃo cÍn cordionância çom o que deter

2.031 da Lçi númerc ro'4únuz' *;}i;;üiótlE* *t ttt: instrumento' stuslizsr

e consoridar o *nü*-rãáÃ;.1rgffi"ú ilrr.i, ;;úr desta dars as crá,suras c

condiçõcs ,on idii';;;i" ;i"r pffiiti;9 i;;1tdil as aisposi@s da refcrida

Lci n. 10.406/200i, apliceveis a cstc,ióro"i",lrlô pi* a ter a seguinte redação'

CROCETTA & SCERAIBER LTDA-ME
-- - - 

crw.mar' 07't?'79S/ünr-43

' 
- 

NIRE:-41ÚíIi)-5E1-9

euARrA lrmffçhôõE coNrRAro socrAL

o CECILI,ACR@ETTASC}IRAIBER,brasileirgempreúria'casadaemregimede
comuúão unir"iã B";, conformc ãiáeo at t*'unto n'" t 'zgg' às fls' n3 232 b

[vro nj B-10 de rvü^íáíoãi{rúr", ôi", a, comTcu_0. úanocr Ribas pr' residcntc

na Rua Bandciranrcr"liís-_riiiioa"-À. 
ii*" ir.ip.re-Ít , por,.ao'' da céduta de

Identidade n..3.Zr+]siijlss'r-!1 ,-yfrüipri" r,rrri*- doráentificação d-o-Estado do

paraná em worii.írr'-r--cpr'.r.ô*di.íAsOq'ag 
t- rp*eNrie CROCETTA

SCHRÂIBE& ut*iríã "'o'"'etq 
o;"d; "t "gi*" 

de comunhâo parcial de bcm

conforme certidão ãr 
-ü*,,à". 

n.'.. ffizõili-ãor+ 3 oãiiãi r« 'oootttz * ao / l"'

çartório de registro õiuii o' co'q:" d";ü;ãi'' lt'*d; JiliÚ's,'otc' *iotn'*l,l/ 
'

Av. panná n. 260-aú. õz .,n r"rip"rl"'t'uP; -í$r*üô,';;iã; 
tá ozltoltrast{zfÇ

oortadora da cédutJ'õ'iããtia'a" "i;s?1.elTãstftft;Uí:t .*lryg'* U {

r"ffitr#,:::"Yf"i:.mff irtllfiiiif '{:"a"no,,in"çãocomerciarde:

cnóceme a sõiinrúÉii lml-irrü, *,"i.rõua na Av. paraná n.o 80 ' oenm - '

Ivaiporã- Pr. cEP' 86'E70,00^.:i;1ffi",[:XF;U"9";i]üí':'HTJit# §

ffiS"T#l;:i ll'ffi'?ffit 
cilT::üffi ;"ao a' ?3to3t2'0f/5 e urtima §

- - 
*Gartório do t!qü{§-l*.H:H*Hffig.@. , O
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cRocETTA & SCHRAIBERITD.A-ME 
*

v^sY 
íúlnr . 07 28t l98loool-43

MRE: 4120543581'9

QuARTA errriü':ç'q'ó ú coI'ITRAro socIAL'

Arrcração de contrato social arquivnda na Junta comercial.do Estarto do paraná sob n'o

20094780951 por oopor,o .m sessão ü ffiô8ãüd.n9t9{;;pot tttt- instrurnento dc

Art€ração coNsofió;ii- ;; cd*;";;i;i-p'i'itirã d' acordo as cláusulas

ãsM ,RTMETRA: A socicdode ginrá sob o nomc comercial de: CR@ETTA &

§crnnnen LTDA-ME
ClÁUSo,^ SnCüX'ôi: A soci{1le tem sua sedc e domicilio na Av' Paraná n' 80 -

.Jffix.#íiHm$ sü,jjlfi'3l:ít ::*: Rs, 0 000,00 (D:3 mi, reis),

diüdido em 10.000 (dez mil) e3r*_{lã;;;irtt de R$1,00 (hum real) cada uma'

;,É4!d^ r*u #ã;;*tmf;§ País Petas sócias: 
cAp^rrAL

sóclos.
CECILLA cRocETTA scHRAIBEi' 

-;3õ0 - -e5:00 e'500'00

iínNmoAcRoc'ffiÍícrn'Ãretftffi ,ffi ,o.ffi

f,l*m:%t,'ÍÁ+f à'i;i'.:"''fl?Ílg" j*^p:Toé:ATIvIDA'PPIINCIPAL:

comercio varejisa do artigos a3 ffi; ( ci.iA!'*sôli-476r,,t03);' secunduias;

comcrçiovare jisaárurúe,,a*rJfi ;r:;*'ü'"'-(cNf mf *;itfl--------------*
comcrcio ,ue.iistJttpúiaoo f-?'puPt* : Y'i, de uso p€ssoal o-À*tstito

[#:,1í:"f n*,ruf ;Jffi,;t§*.xt-",H9ü;'.c{.ien,vsc.q.',zeg-
u99); comercro ;;ii1t11, cormeticài-i,r"a".t a3 nãtn"";; t de higiene pcssoot

(C.{AE-FIS C,*t +ní-s100); *rnrr.io iLIi'.",ãt $q*;t t*f "ut 
e banho (Cl'lAF

il'ffi tÍ,ffi lHlf.HiÊl;?;üãf $m"**nf:*':r;''ruro:m
FIscAL 468çsto2); comqcio tt't'ii*'il'i;;;ú; ü;ü* e scmclhantçs (CI'[AE

FrscAL 472r-rt*); comercio "r*iü.-L-â*rà-iro, 
uijutcrias e artcsanatos (ct'IAF

FISCAL 47gg4/01) comcrci. ,*r,'rü a. produtos *'"i'iÀ domissanitários ( .NAF-

FISCAL 4789-0/05); comercio "ü;1J *ig* -d: 
u"*iatio e acesórios (CN&

F rscA L 47 E 1 4/00)1 comcrcio,r..i iioão;ffi i cNne-H§cn L 47 ss'5n l ); çomcrçio

varejisra oe calçadô s $lgz-zt[r), üt."õ-õi* F artigoo de armuiúo (CI'üAE'

FrscAL 4"ss-5/o2> cornoroio varcJiete- dc-qróvcis l/tTtittiOL) -comersjo 'ueiiq$^{eiàii"".rÉnúi-(cNãH-FísaiL 
-1rol4oz1 comciçio varcJrsE d€ rrvros ( CNAE'

FIscAL +zor+lór); *r*io varejisa de eqúipamentos de ecritório (CNAE-FISCAL

4789'0107); , -!-r-r^ :-:^:^.. ^..^. aoirrir{ortec am Í)ltí,uz-oose scu orazo de

o

\

o



OÁUSU1 l §EXTA: As quotaS SâO tnolvl§lvcrs G na{, FrsçruÂ' D§ir ver'rt's" r's B(

a tqreiros sem o consentimento da oura sóciq a qugp fica assegurada 9m lpatdadc 
de

condi@s e preço, dit;í; J;Ffsrência rqf tú aquisicfo se posta à vcnda, formalizando

se rearizada " .*á-- J"rá", â alteriçgo contratuar pertinente. (an 1.056 c aÍt

/í)

/6

w
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U
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA'ME

CNPJ/IVIF ' 07 '287 '798/0001-43
NIRE: 4120543581-9

euARrA erretiçÀó ú coNrRAro socIAL'

ct,ÁuswesÉtnvre:Arcspmsabilidadedecada#i:ercstritaaovalordesuac
quotas, mas todas ;ilffi;úd*irffi;;tt t""A;"ç^t do capital' (art' l'0s2

ccr2002).

cuiusut,lOITAVA:Aoterminodoexercícioryciatem3ldedezcmbro'8
administradoo p."rtiàlustificativas a' ü "úúitmçao, 

pto"tOtoAo à elaboração do

inventário, do balanço 
-na[tmonil 

i1ãat'rü;-ónóti*' 
cabenlo as sócias na

proporçâo de suas qrõt*br lucros "" 
p.ri*'õ*"d*. (aÍt. l'065 CCD002)'

clÁuswA NONA: Nos quarroq m:*' scEintes. ao-tlmino do exercício as sócias

deliberarão *u* *1o;*;d*igrJi;-.arfiirr.oo* üã; for o csso' (aÍt' l'071'

ioiã, íi: c ut. l'o?8 ccnoa»'

clÁusut a pÉ,cruA: A sociedade podeú a qualqler tempo' abrir'ou fechar filial ou

oura depcnaencia, ;tianú artcraçao J;*trd Àin8da por todas as sÓcras'

ctÁusuLA DÉCIMA PRIMEIRA: As úcias Polerão de comum acordo fixu uma

retirada mensar ;";ilil 
-a" 

pro-r"üà, 
';ú;*'rd* as disposições regulamenures

ãiffaEi" nÉcnn^ 
'EGTINDA: 

pcrmanece na adminisra@ da sociedade a sócia:

cEcILrA cnoc'ún scrínrrnpr 
- á, podcres r".oiú,iiça"s de adminisrdora

autoriza o uro oo-nori'u ãFt"r 
'úan 

ur.irente, vddo nó entanto em uividadcs

esranhas ao inrcresse social ou *r*iitüttg"* *d; f*;r Oe quatqueldas quotistas

ou de terceiros, bem como o*r*q11iu.i,?t '"'i'áuat"'ã-tototi-çáo 
da outra sócia

iJn.;e;'üi;-f,írl' 1,015 e l'064 cc/2002)'

cr,Áusul.l. pÉcnm TERCEIRA: Faloccrrdo ou interditada qualquer eóciq a

sociedade contin'ará stn atiüdade [,i ;t herdeims' tu*t*À t i"!q" NEo sendo

possíver ou inexiããJr"*r-* destc ou des sócias rumanescantcs, o valor de seu havcrtg

será apurado e liquidado ** t^.]iuã,õiãfrffi;ht dá sociedadc' à dap da

resolução' vcrifi cadã em balanço especialnrcnrc lovantado'

§ IJNICO: O masmo Procedimgnto."J àotad9:T^o::ot cssos em que a socicdado se

rpsolva., ,ur"çüã ttii "ot* 
(art' lO28 c l '03I cC/2002)'

cr,Áusur,a pÉcna^l euARTA: A administradora declara sob pcna da I'ei que não

esa impcdiau aJ"í.r*i "-.a.ini.tttiaoã 
úl.O'Oc por Lci especlat' ou ern virtrdc dc

condenaçpo criminal, ou por ,, **rrlú *U ot efeitoi delq a pena que vede' ainda quc

temporariam"n*l o-ir"*ã 
" 
.-g", úüi";;;ou pot crimes falimentarçs, de prwaricação'

peia ou suborno, concussão ou- conüa a economia popular' contra o sistema finuceiro

Nacional, contra normas de defesa da conconência' côntra as relaçôes de conSUmO' fé

Publica ou a propricdado' (aÍt' l'01l, § l'o' CCl2002)'

o
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CROCETTA & SCHRAIBER LTDA-ME-- - 
cNPJ/I{r. 07.287.798/000143

NIRE: 4120543581-9

QUARTA ALTERÂÇÃo DE CONTRATO SOCIAL'

CtÁUSULI OÉCUVU QIiINTAT. Fica elcito o foro da Comarca de Ivaiporã -Pr' para o

exercício , o "uririãu"ãão. 
aircitos-e oMgaõ., ,"t iúttt destc instrumento de

contrato. 
E, por cst8rcÍn assim justos e contratsdos, assinam o prÊsêntc

instnrmento em 03 (tn*) vias de igual toor e forma'

TVAIPORÃ"R 06 DE TTINHO DE 2'OI4

\*

O

o

h,
SECRETAROGERAL
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CISSÁ PÁPELAITIA E PRLSENTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .7 9810001-43
TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33ss9-9s

AVENIDA PARANÁ, 80.
FONE: (43) 3472-sll9
IVAIPORÃ. PARANA

A.NEXO VI

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N'. 48/2016

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento á secretaria municipal de saúde,
conforme as especiÍicações descritas no termo de referencia(anexol)

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU

EMPRESA DEPEQUENO PORTE

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA ME CNPJA4F n". 07.287.79810001-43, estabelecida

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

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

ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de l4

de dezembro de 2006.

Ivaiporã,15 de agosto de2016.

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER

fr

/,HHíJ§l$:l*'$



CISSA P,APLLÁIIIA E PIIESENTES
CROCETTA & SCHRATBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001 -43

TNSCRTÇÃO ESTADUAL: 903.33s59-9s
AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORA - PARANA

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'48/2016

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para

campanhas e promoções em saúde,em atendimento á secretaria municipal de

saúderconforme as especificações descritas no termo de referencia(anexol)

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL n',.4812016

DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos para

paÍicipação no presente certame.

Ivaiporã, 15 de agosto de 2016.

g*lli$l$ll'l''13^ //

%

k

\

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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§ecrLltirdit dü Mlcro s Pequsno ümprcs,t
§ecretario da Focionolielrçao c sirnplilicaçâo
D6pndínronto de Regislro Enrprcsarial e lnlegr0Çâo
Juilta Cornorclal do Estsdo do pâronil . JUCEpÂíl

i)r\r1À ,.tl;(-') I Xil] t/SlV{l l)A Jl,l|t t^ (;OI",lt:tl(:rÁl

Jta

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO
Follras 1,5

ü

\

À validade deste documenbo. se impreaso,
Informando

L5l! tJ.'ir.,,rd1l,- lÍ-r, QOr:tOÍ: írr, pU,!irl i.r,r:rCj:r l-;rü{ ri,t..r

üu}NTÀ COMERCTÀIJ DO ESTÀDO DO PÀRÀNá - SEDE

CERTIFICo O REGISTRO Ey! Lg/.OL/20L6 L0:04 SOB N. 20160582989.pRorocol,o: t605B29se DE.Ls/oL/2oto. cóprcó-ôs vnariicÀçãó,-'PR160582989. NIRE: 4I10488909i,
PÀULO VIEIR.A plMro pRoMoÇÕrs _ Irs

LlberEad Bogus
SECRETÁRIÀ GàRÀI.

cuRrTraÀ, L9/0t/20L6
ww. empresaf ac j.L pr. gov,br

fica eujeilo à comprovação de gua aulencid,ade nosaeua regpectlvoe códigoe de verificação
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S0cÍoliuia da |úlcro o poc;uont Enrpresa
Secretaria do Racionollznç,õo e SimpllÍicaçáo
Ooporlanronlo do Regislro Empresarial e lntegíaÇào
Junla ComeÍcial do Êstaclo do paranri. JUCEPAÊ
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LiberEad Bogug
SECRETÀRIÀ GERÀL

cuRrTrBÀ, L9/0L/20L6w. empresaf aciI. pr. gov,br

li::::!"1 Eica aujeiEo à comprovação de sua aulencldadernrormando aeua reapêctivos códigos de verificação

.,UNTÀ COMERCIÀIJ DO ESTÀDO DO PÀRÀNÁ - SEDE

cERTrFrco o REcrsrBo EM Lg/.oL/20L5 10:04 soB N. 20160582989.pRorocor,o! 1605s2989 DB.Ls/or/2olo. cóorcõ-õe vERr;ióÀÇÃó;-'PRl60582989. NrREr 4110488909i.
PÀUrJO vrErRÀ PrNro PROMOÇõES - Ue
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À val,idade desE€ documenEo, a€ nos reEpecEivoE portaiÉ.
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i;Ie8 "o§.lLtitÍftfrórzfu-tt\s:len'

üuNTÀ co!{ERcrârJ Do BsrÀDo oo penexÁ - gEDa

CERTIRTCO O REGISTRO Ritl L9/01/20L5 1030{ SoB No 20160582989.
pRorocorJo! 160582989 DB Le/OL/2OLO. CóoreO Or wnrrrCeçÃO:
PR160582989. NIRE: tI1104889091.
PhuLo vrErRÀ nrrlTo rnouoçõBg - MB

Llberlad BoguÉ
sgcngrÁnra csRÀr,

cuRrTrBÀ, L9/0L/20L6
Hurí. empresafaciX. pr. gov.br

À valldade deste documenEo, s€ irnpreeao, f,lca suj€ito à comprovação de 6uê auuencldadê Ítos respectivos PorEaÍE.
InformaÍrdo 6êua respectlvoe c6dlgoe de verifieação
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BEQUEHIMENTO DE EMPR ESARIO
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SocÍelarÍô rlt Micro e poquonâ Emlrresn
§r'crcloria da Ritclon0llzoçâo e ShnpliÍicação
DepáÍlnnlq.nlo de Rugislro ÉntpÍEtioÍial e Ínlegraç.io
Jurlil CorrrêÍciítl do Estado do pararrá. JUCEPAR

i'Al1^ r)rit') f ,rt:; r,;1r",r1 i)^ Jr,Á.ji?1 C()r^iiiÍli:tÂl

,JUNrÀ colrERcrÀIr Do EsrÀDo oo panaNÁ - sppu

CERTIFTCO O REGISTRO E,tÍ, Lg/OL/2OL6 10:04 SOB N. 20t60582989.PRo?ocorJo: 160s8298e DE tB/oL/2oLo. cóorcó'óu vanriióÁçÀó,-' ,PR160582989, NIRE: 41104889091. ,/pÀul,o vrErRÀ prNTo pRor4oÇõus _ ME /
Á/

Libert.ad Bogus / l-/
sncRstÁnra ceRÀr.

CURITIBÀ, L9/OL/20L6
rf,w. empresaf aciI. pr. gov.br

I-rrllrit:i I. I

À varidade deEte documen.o' se iffiIffãft"t1:i"":l:i::.i,::*Eã:[::i:.,:]iri::;âcrdadê no' re.pecEivoa porEaiE.
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UARA HNIO. DoúÍa.

R10,0, Funítü!:

WTCÀ CO}IBRCIàL DO BSTÀDO DO PàRÀ}IÁ . EEDB

CERTIaICO O BEOx8TRO ü L9/OU2OL6 10r01 8OB Nc 20160582989.
pBorocoúos 160582989 DB 18/01/2016. C6DrgO DE rrBRrErCÀçÃo:
P8150582999. NrREr {110,1889091.
pÀuLo vIBrRÀ PINTO PROUOÇõBí - tlB

Llb.rcad Bogu.
SBCRETÁRIÀ C'8NÂT.

SURITIBÀ, L9/OI/20L6
www. ernprecaf aclI. pr. gov. br

À valldade dêêEe aloêueenEo, ás irprelao, lica Éulello à eongrovagão do Euê auEancÍdade noc reapecllvot 9oúEâi!.
InforBâado aeus regpectlvoa eódlgoe de vcrlfleação



§oçre tflria dí l.,licro e pequení Empresa
Sccre.taria da Hocionalizaçáo e sfunpllÍlcaçao
Dopilrlflmenlo de Fo0istío Empresorial e lntograçà<r
Junlo Comercial do Estado do paraná - JUCEPAR

(6
^

BEAUEHIMENTO DE EMPB ESÁF IO

r[:t:,{olittj ftjlrti:Ai&:l)Çria(-itetrroli tr,iiiitt_ll-;lrr:l;liiii
.r't I c488iiilli I

ri;-l:j);,i, li, rl-:l

:lilt:'li LllrÁ

J^ltl!Âll lül)11.r lrtí., f,.l
ri^r:!t:: rrt.,.,.rt, | , . ,..(4..,1

filllt :,1I Lllti ;F(rr\rti.ri.r,.*-,.!,, r:xr'l:rsil!.iÍri!i

xxx
fi!l ÊlIr4lESil,tl: i rr$y,il«u. n:r rrri+to a.l

P^l,l i.r Vlt:!1lA !lNTjl.l

Ciirt.]l],]

.rlÀiji rl , Fi/1 .lil:rliÀ r)ll I r, ,

[_al q r [),1r1!., r,,I,,r.,,!

I;EP l)11
:13 0i; rl0 i 3S!17!10,12 {9tr..,1Ê r,i.i,l.i

/rfiil ll.,'rr<(túr. r.rE.l+Í:'ú :úrôfrÍscajl,Ín,[.&,!íl

;illil(.1 lÍli1r i,r1 ,ix.:1lrú(J1,1O . ti{. {r flil
RU^ 

^t-trr 
iriÊ l.Ac{:nD^

300,.-ij,rt!-riri Ír
iUrcülEth Cmfrcel

006284 - Mandaguari
lil ii.(_tÍ4rr

h,1;itrrliror,;rr i

declnr{, solr ús pú'las da lei' rrâo es(aÍ inlpcdido de oxercor 6lividôde effpíosáriü, quo náo possuioutro registro dg empÍFsario o roqrr,r a JUNI.ACOt\,lEIl{.-lAL OO ESI AOO DO pARANÁ:

Ar l'ERAC^O

^L:á1^ü^0 
0Ê íj^t)üS iEXC§'rO NOrvlE ElvtÍrnEsÂtltÂl.f

J\1lli i-\rt,til:!,.rtrtn,

ialkii, .:t I' i)tÍi

PÀ[iLltJI l,\ii]tJl;' illAL I

ri" : ii----'
t..,"._.-=.--*__I'i, _*_.-

L\c. l.,lUNlC lplo ÍUss cs túi. i(;ft$,r.1)

000?84 - Mandaguari
,rr,.. tr i,i;'

fuÍilrrrrilpL;itÍ i

ib

üHA§tr.

:;í)flilf ll"l ll t:Tne§t0/.r lll.§tÂli r

luürorur t rrtrti(üholr r:âil.cli rr

D,|]íff11Ál -,t,r tutà&l

i'. Itr\l l

15?t r0(,
I . r 1.r:i :; ,. , ,t.,. ,

,^l^ i I lllli lil ü,\. riiiÍil)ilrf ri

:,ii ) i, lgtjd

üE DtS(lOS. CDS, L.TVDS F FlrAS. C()r,{t:trÇt0 vAHtutsI/\ UE Aflt IOOS rüToGn^r;(,o5; i: r,^Í1^
Flltul^oEM, CorvlÊllclo v^BEJlsr^ l)Ê Afi'r lGôs DÉ lAPEÇABIA con ilNAS E pE!{§lANÂ9i.
(iot'tEnilt(] vAtlE.Jrsl 

^ 
u[ c(]t.clroÂntA, REc^riGA DE CAB] uÇt"r#t; E l oNNEn r,AilA

l[4lrtil:t]ti{)RÂS F^;\ E íji)Í'lADütl^!; {:'Í)i',,tEníjlO \,/ABü,JlSTÂ Í:jf pqOntJrr)S Ai.lMi:rl rlí:l{lii Êi.4
íi[:li^: C(JLll:HCrC) VÀHErlSIÁ t)ti. MÀrl titA. t,A3^ {.)Oft,: : l:J!tOt:S I:r.i,| (]r.tiAlS (.í).,!ljti,::: r

v^tlLJll;l^ iri. tx](;r.§. tlAL^§, H0Í\ígcrtts l, sutvlt i.t t^N"t Í:s cutvll-ÍicríJ v,\Rl.JI$'r 
^ 

i)t^
lufirlltilcÂNt[§ cotíl:tr.t(,to\í^t]t Jl:iÍ^l;i:ll.lsiTnt]MFr..; t(Jsi,/ii ,!;to^]1i;Í:

ri Ii!,rIÍiít I t t tflyJ:

ü?En5iíil0o0i0r
ll;Àl11:l I rrl l.i.l^:

I liÍiiirffiT; n; ii%

r'Àn^ u:iQ Exct u5Nc,

la-SE t^ ,\llílLJlvt'. gL

a^ru ir§r, rxiil tr:jtvil DA Jl,tiÍ^ (;í)htuiir-:l^l

PR1 1 600000J 8938

' Í:siú i,L;t;lrl{rn:(r l!i rgrà,JJ l,i, ;)Jrtirl E.!rirr,jsà flçl P;rrirr'.t

JUMrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do pÀRÀNÁ - sEDE

CERTIFICO o REGISTRO Eyt Lg/Or/20L6 10r04 SOB N. 20160502989. I
3liã333l3;,i'$ii3?,;,i8.â3,,31',:"'. cóprcõ-õr-vuil;;cÀ;Ãó;' /l /pÀuLo vrErRÀ prNro pRouoÇões _ ME / (-/

Liber!.ad Bofls
SECREIÁRIÀ GÉRÀI,

cuRruBÀ, L9/0!/20r6 \www.empreeafacil.pr.gov.br \
À varidade deete docuento' Ee impreseo, rrcl-s11]9ito.i comprovação-de sua aut.encidade no, re'pecgivoB por'aia.rnforrnando Êeua reapecEivos ãódig;;-ae veriticáfá;----- ---
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Reconhcço poÍ wrúrd.lra r PINTO. Ocl íâ,
Emolumcntoc: Rt7.e3
R$l,e0

R$0,09, Funrclur:

üUl|lrÀ COMBRCIÀIJ DO BSTÀDO DO PARÀ}IÁ - SEDE

CERTIFICO O REGISTRO EM L9/0L/20L6 10;0{ SOB N' 20150582989,
pRorocorJo! 160582989 DB L8/0L/20L6. CÕDrOO DE VBRTFTCÀÇÃO!
PR160582989. NIRE:,11104889091.
PÀITIJO VIEIRÀ PINTO PROIíOçõE§ - lrB

LLbêrlad Bogus
SECRBTÁRIÀ GÉRÀT,

euRrrrBÀ, L9/oL/20]-6
ww. ernpreaafacil . pr. gov. br

À valldade deaCe docureÍrEo, aê impreaao, Eica ãujeíto à comprovação de Eua autencidad€ noa reepecli.vos porEaiã.
Informando êêua rerpêctivos códigoe de verificação



SêcrL,lilíía da Íúicro o Pequona Êmprosa
SecrelaÍia da Ílacionalizaçiio e Slmplif lcaçào

DeparloÍnenlo de negislro Empresarlol 0 lntegraçtio
Jrurla Contercial clo Estado do Parana. JUCEpAB

Qd

HEQUERIMENTO DE EMPRESÁHIO
l-oll'ils li;1i

Nlll[ í rr{ | [ tlr tvt!'{a', ar, r-r: :r,; iio, Jrrrn n,, rI[,

lrÂl/t-o vlEttll\ Pü.tt.l

declaÍa, sob ils pún0s do lei' nào eslar.inrpedldo de ex6ícêr stlvidado Emprêsáíic, que núo possui outro rsglstro do ompresúrlo o regilor o JUNTA
COMENÜIAL DO ESTADO OO PABANÀ:

1 :ít:,rrI tlt t/J lr!'ir-'r'.,

r\t-T [. i] Âr._' Áir I] i, ti 1130 s i I xc ETo t io tv.l[ E t,4pil ESÂlll tÀ1]

irÀlI' i, \.i:.:liI,,\ Í),Íl |(J t)ÍlOllOÇOIS

l"4aír:lírrl:r.i,lÍr lpH lgnnsti
rtrriÍ i,.; t.i rlr;sili.{_, rL t,,.i,i,

krourc: rtarri(Dtrotmail.çurrr
VN í-{i nf, [^t l,ril - rÍl, urts,s,

i, I /\ ii,. . l1 ii t.,rt: . I r r't .!., .:;,

.,Q,1 
I ; t?,:ii

ACE§SORIOS, COMERCIO VAREJISTA DE l INTAS E MA': ÊÍiIAIS PARê. PINTURA. COÍ,,{[Í:tCIO
VABEJISI'A DT FENBÀGENS E FEBBAMENTAS, COMÉROIO VAHEJISTA DE ABTIGO§ OÊ CÂÇA.
PEÍJCÂ E CAMPINü, COMEI1CIO VÂÍlEJIIJTA OE MATERIAL ELETRICO, COfu,IÊRCIO VÂSlEJI§TA
(JT[:Í\Í;i[.IOS üüIYIÉS?ICO$. CL]MEHCIO VAREJISTA DE MATÊAIÂIS HIDRÁULICOS.

,, r t.:;] f.i+rr'ú ot-si.ti ,," rr-r 
' 
rlr-l*----T-IüiüI;;]ir\-iLlil§n§m-.-.-

1.,: , rri Ll11r 
^li 

t t t.lt. Ít I lü ,t,t".+.6: T
I l^Lrrir2^& l-l 1'ül-M
I lJ,)v;R,ú,/-,r.{ lJ 3.NAO

0iiún)túl(lüi.)lül

i: í f l:l tlt.)O. rrt JÍll 'SE {: r\li(.t,l'r{' $Í: A(il l,t] I

lllillli lllll lililllillll llil lllli llili llili lllll llil illll llil llill iiilllilllll
pB1 t60000ú18,J38

"t 
l!

(Í: ,1 t:t^ r !:l í : L,!i: L !.1:;l \j() Ír\,1tjl'lT^ üO \íL H,.:, At

À validade desEe docBenCo, Ee impreBso,
Infornando

LiberEad Bogus
SECRETÀRIÀ GERAIJ

cuRrTrBÀ, L9/0r/20L6
www. empreoafacíI. pr. gov. br

fíca sujeiEo à coutprovação de Bua autencÍdade
seuB reapectivoe códÍgoe de verificação
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JrrNTÀ coMaRcrÀL Do EsrÀDo oo panaNÁ _ suou

CERTTFICO O REGISTRO Eyr L9/OL/20L6 10:04 SOB No 201.60582989.pRorocoÍ.or 1605829se DE Lg/or/zoLo. cóoroo ou vurriióaçãói-'PRl60582989. NIRE: 41tO4BB9O91.
PÀuLo vrErRÀ prNTo pRoMoçõEs _ tc

noB reEpectivoE port,aíg.
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Srlo 4fyflc.9rnp.vutác, Ccítrol.r llllpHr{tfut
Con.lJla casâ saio am l"lb,(lunalBcn com br

TAEET-rcNATO OE XOTA! E PROÍEITO DG TANOAoUARI . PÊ

Rcconhcgo por

Emolwcntoc: Ri7.03
R31.90

PINTO. Oou fi.
Rt0,09, FumJua

w!{TÀ co!.{ERcrÀ! Do EgrÀDo po penaxÁ - SBDB

caRTIPIco o REGISTRo ÉYr L9/0L/20L5 10:0{ sOB N' 20160582989.
PROTOCOTJO: 160582989 DA I8/OL/20L6. CóDrGO DB VERTFTCÀÇÃO!
PR160582989. NIRE: tI1104889091.
PÀUrrO VrErRÀ PINTO PROUOÇÕSS - UE

r.ib€rEad Bogu6
SECBETÁRIÀ GBILÀIJ

CURITIBÀ, L9/OL/2OL6
w. emprêBaf, ac11.pr. gov.br

aua autsencÍdad€ Íroa reepecElvos portaiÊ.
verificação

JUNTA COÂ,1EftCIAL
DO FARÀT.IÂ

À valLdade deste docuslênlo, ae inprasso, fica euJeito à conprovação dê
hfornando 96uB respecElvoe c6digoe de



Íit,r:rç.161;n cia Micro e psqu0na Enrpresa
flur:rel;tr'in cJ;r [iacionalieaçào c Simplif icaçào
Doparlarrcrrlo de Begistro Empresarial e IntegraÇáo
J|ritil Con)eícial cio Estado cio paraná . JUCEpAR

DECLARAÇÃO OT BEENQUADRAMENTO DE MTCBOEMPBESA COMO EMPBESA DE
PEQUENO PORTE

ilrrrr: $r. Prosidento cia Junia correrciar cio Estacio cio pararrá - JUCÊpAti

o Ertrpresário PAULo vlEIHA PINTO PBoMoçoEs - ME, com alo constitutivo regtstrado naJunta comerclal em í2l11/1998, NIRE: 41104ggg0g1, CNFJ: 02.g45.161/0001-01,
e$tabe|Ocido(a) na RODOVIA BH 376, 2871 QUADBA 52; LOTE 302-8;, PARQUE INDUS.I.RIAL
1, [\4ancíagLlari - Paraná, CEP: 86975'000, reqr,rer a Vossa Senhoria o arquivamerrto clo preserrte
rrl§lrrlnrÚlrlo e deçlara. solr as perras cja Lei, que se reerrquadra da conclição de MlclloEMpRESAPÂlli\ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, rros lormos cia Lei Cornplementar n,t25, de
14 t2r2LrO6.

Códiqo do ato: 307
Descr:çãro clo Alo: REENQUADRAMENTO DE MtcRoEMPFIESA coMo EMpRESA DE
PTOIJF.NO POI]T't;

.:(lU r,u 1.,.)rlôl l.r, :.,:êíir i J.r. í1.tr§,,.,

4,Yi
aL

CERTIFICO O REGISTRO EM 08/02/20L6
PRoToCOITo! 1606161 15 DE 04/02/20L6.
PR160616115. NrREr 4J.104889091.
PÀuLo vrErR.a prNTo pRouoÇõus _ le

16:56 SOB
cóotco pe

N'201606L61ls.
vuRtrtcaçÃo r

da Junta Comerc

Etiqueta de registro

u
w
\

LiberEad Boms
srcaerÁnte cÉner,

cuRrTrBÀ,08/02/20L6
ww. empr€6êfaciJ.. pr, gov.br

À validade desEe docu"neÍrto, êê impreaso, fica euJeit,o à comprovação de suê au!êncidad.e nos reepectivos porcaia.rnfomando seuê reepecEivoE õódÍgá; a"-"ãiiti".çao
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TABELIÃ DE NOTiI§ § PROTNSTO D§ TÍTULOS

cPF 830. r§7.959_§.I
tvtUggtAntunes pereira, 634 _ Fone(4t

_-elpail: fcarvalh

OCURAÇÀO BASTANTE QUE FAZ: CMPTCSA PAULO VI$,IRA PINTO(}n,{(}Çôos ME.

SAIT]AMtntos este público instrumento de procuraçâo bastante virern, que â{rs cinc,
],1,T. Í: *:r de Fevereiro (02).ào uro dois mil e quarorz e e,l4), nesra

--Jlado c'lc Mandaguari, secle do Município e comarca «lo mesmu nonrJ,ir;*do Paraná, em cartório, perante mim, Escrevente Indicado, compar.""r, cornoour.rganre, a empresa pAULo VIEIRA PINTO pRolvioçÕns M[, comsecle nesta cidade de Mandaguari, Estado do Paianá, na Rua Arthur Lacerclano300 - Jardirn são Marcos, inscrita no c.N.p.J. sob no02.g45.161/0001-01,sencloneSteatorepresentaclapoI,W,brasileir0,CÍiSado,
etnpresário, residet:te e domiciliado n.rtulffiã ae rra*aaguari, Estaclo cJoParaná, na l{ua Arthur Lacercla no300 - Jardim São Marcos, portactor da Céclulade ldentidade R'G. sob no3.597,g04-z expedida em Curitiba-pR,, e inscr.iro nocl'P'F' sob no493'54tt. 179-04, conÍorme Rlqueriniento de Hmpresário registraclona Junta comerciar do paraná 

_ 
- Agência Regional d; Mari*gá _ sorr

no41901333844, ern data de27,a5.2013 ; CerticlâolirnpiiÍicacla nol 4rc34155-2
expeclida em data de 09.01.2014 pela Junta Comercial do para6á - Agêr-roiaItegional cle Maringá, cujas cópias ficam arquivaclas nestas Notas no Ar.cl-rivo
clc Corttt'ato Social nol3; reconhecidos por,rin',, Escreventc Indicatlo, do cluedou {ü' E, perante tnim, Escrevente Indicado, p"lu outorgante me toi dito c1ue,por este público instrumento e nos ternros cie clireito, úrneia e constitui seu
bastante procurador, EDMAR DA MATT,,{ RIBEIRO, brtrsileiro, c;rsaclo,Íirncionário público mttnicipal, residente e clopriciliaclo nesta ciclad* deMandaguari, Estado clo Pararrá, na'l'ravessa Progresso no53g * Centro, por.taelor
da cédrrla de ldenticlacre R.G. sob no9.33 g.srz-z-pR., e inscrito no c.p.F. sob

I-di'**fitm'ffiÍ*di}*:rid',,tfi, &
I?ederal, INSS, Detran, ciretran, companhlas Tclefônicas e de 

'r'.J"inV^/
cclular, cornpanhia cjc Energia Erétrica e saneamcnto, corrpanhia de;;;.",7[Z \Agencia dos correios e 'r'erégrafos, Ministório de rrabalho, vurr,- õ;.,ili'; \
r\nc'Kos, 'lutrtas de C'onciliação, Juntu Comercial, Juizaclo Especiai, Cartórios cle O
Protesto, Cartorio de Noms, Clartorio de ll.egistro cle lmóveis, Sindiçatos . /q /Enrprcsas, Associações, procon, cooperativas,"p,.eÍeituras * q;ir,ru;;il /Urirgâos e locais que se Íhçam necessário; poclendo receber e efbtuar pàgon.,.r,ou,assinar e emitir recibos; dar quitaçâ'; assinar requerimentos; pr.ee:ncher
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rios; receber e assinar notificações e intimações; representar em
ia; representar em Juízo ou fora dele; tomar decisões; fazer acordos;
uias e taxas; participar de licitações e concorrências, leilões; apresentar

; arrematar; assinar quaisquer espécies de contratos, convênios,
de prestação de sewiços, rescisão contratual e distratos; assinar termos

sferência: assinar autorização para cancelamento de titulo protestado;
C'ertificado de Registro dc Veiculo; apresentar documentos que forern

exigidos; prestar declarações verbais e escritas; emitir e retirar
correspotldências; enfim praticar todos os atos do ramo da empresa outorgante;
torrar decisões; tratar e resolver quaisquer assuntos; cumprir com toclas as
iirrtrialiclades lcgais, rccluerendo e assirrando o que preciso fbr e praticar em
sLlllta tocios os deurais atos indispensáveis ao cabal desempenho do presente
ntandato; e especialmente representar perante a Junta Comercial do Paraná,
agência dt: qualquer cidade, podendo assinar alteração de contrato social em
qtraisqtter de suas cláusulas, como encerrar a empresa out«rrgante, entjrn
cutnprir com toclas as Íbrmalidades legais, assinando o que preciso Íor e

praticando etn suma todos os demais indispensáveis ao cabal desenrpenho do
presente rnandato. NÃO PODENDO SUBSTABELECER. Os poderes aqrri
qqQrgÀdos não poderã

çqiilg4[lodos ao objetc, soçi
sr-ra constituicão e respectiyas alterações. Protocolada sob nol26 ent livro
prtiprio cJeste Cartório, ern data de05.02.2014. E de como assim disse do que
dou 1õ, me pediu este instrumento qlle lhe sendo lido, aceita e assina
tlisl-rerrsanc{o cxpressantente pr?senÇa e assinatura de testemunhas
iit:itl'ulll011tárias. nos termos d {.rtigo,, 6ti4 do Codigo cle Normas da/-
Ci«rrregecloria-Geral cia Justiça do
R$60,39 - Selo R$0,52. Eu,

tpdy'do Paraná. Ernol. desta VRC 384,6? -

, Escrevente Indicado, que a
olvida a outorgante). Mandaguari, 05

empresa: PAUL0 VIEIRA PIN'|O
PrroMoÇÕrs nar il PA
[)ou Íé. Eu,

RA PINTO //. "NADA MAIS". f)ata supra.
Escrevente Indicado, que a cligitei,

conl'eri, subscrevo e assino e raso.

i verdade

digitei. (Sob minuta apresentadá
cle Fevereiro de 201K. Ía.*)t
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

cARTóRto AzEVÊDo eÀsros
pRrMErRo REGrsrRo 

"r,.^os"o53'['oÂ?3 
E%lt!_iô.._._r*rv_Arvo DE cASAMENros,rrureRorçoEs E rurELAS DA coruencÀ oe jôao ;;éõõÀ^-^'"-

Av. Epítácio Pessoa, í 14s Bairro dos Estados sg03o-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) ZZqq_SqBq

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

CERT|DÃO DE AUTENTtCaçÃo DlctrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do Primeiro Registro civil de Nascimentos eÓoitos e Privativo oe casamànG, l"ii;ües e Tutetas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João Pàssoa capitar oo gsiàJã oa paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94 - art. 70 - inc. V, que- o(s) documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foiapresentado e neste ato cônfirÀó sua àutentiiiáade atravé. oãbooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fe.

Este documento foi emitido em 03102t2016 às 21 :29:27 (hora de BrasÍria).

l:lgyq digital acima, garante que este documento foi gerado para pAULo vrErRA prNToPRoMocoES - ME e êmitido airavés do site do cartóíó niuvããã Bastos, de acordo com aLegislação Federarem vigorArt 1o. e 10o. § 1o. da Mp 22ooioi."-

Esta certidão tem a sua vatidade até: 03/02 t2017 às 15:32:44(Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 4g4551

Código de Controle da Autenticação:

582 I 0302 í 6 1 436360433-í a 582 I 030 21 61 436360 4g3-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a quarquer momentoatravés do síte : http ://www. az.evedobastos. not. br
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CHAVE DIGITAL
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4+
BOLSAS BONES E CAMISETAS PERSONALIZADAS

RAZÃO SOCIAL:PAIJLO VIEIRA PINTO PROMOÇÔES
CNPJ: 02.845.161/0001-01 / I.E: 9040615064 t.M:6478

ANEXO VI

Ao Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modatidade: PREGÃo PRESENCTAL No. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipalde Saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A empresa, PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÔES CNJ 02.845.16110001-01 sediada na 81376 N
2871 Mandaguari-pr CEP: 86.975-000 representada Sr. EDMAR DA MATTA RIBEIRO CF
053.099.469-00 RG 9.339.812-2, declara, sob as penas da lei, que a mesma está estabelecida sob o
regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento
pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de 2006.

Pallo Art
Paulo Viclre Plnto PrcmoÉr

^NsI ql!.5lop6{l

,/ -b (lr
EDMAR DA MATTA RIBEIRO - Representante V

CPF: 053.099 469-00
RG. 9.339.812-2 SSP-PR 

/
Mandaguari, 16 de Agosto de 20'16 

/1 /
8r-376 n 2781 Parque industrial Mandaguari - Pr Cep; 86.975-000 / V .\

Fone; (4,! 3133-0456 9959-6341fim Edmaf \
Site: www.palloartbolsas.com.ór E-mail: edmarpalloart@mail.com

C-,
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GERT|DÃO stMpLtFtcADA páqina: 001/ 0Oz
r:t:li:H:x::";:J[H:"tõo§ abaixo constâm dos dçcumontos arquivados nosra Junta comerctat e 8ão vrsonto§
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-Nãríe*Éi";;;iài * *-* - "

pAULo vlrtRl ptNTo pRoMoÇÕEs - Epp
Natureza JurÍdlca: ef*pneSÁRtO
Númoro de tdentificaçãô aâ nrgi"irã il" - - - - -erp.ór""-- irá'àiiilãi ' , cNpJ I ortá ã" Ãiqriri*onto , nati oo iniãio4í10488e0e-Í i or.ror.rrÍr0ooí-or i 

,r^j;l;[X,*'l*ffi,;ffi,
Enderoço CoÀpiàio tf-ooi"oo,,ià x,. ,.^;j,..*^-.- -,,. ,;. 
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FABRI.AÇÃ. DE ARrlGos-PÁRA vlAQEM, BoLsAs.E 
'-EMELHÂNTE' 

DE euÁteu*R MATERTÂL,FABRT.AÇÃ. DEAcEssóRros Do vEsruáRro, ÉxàÉiôÉiãÃã"JgyrypÃÉÉÀôre-Cnõiglgc_q4o 
DE pEÇÀs DE vEsruÁRro,r Excgro RoupAs ltrruns e Ás ión'FÉàôiõiriãis sos rueoróÃ ío,CàÍô oS_pEçAS Do vEstuÁRro, §xcsroRouPAs lnrtuas' coMERcro-úARlii§iA ü fr'ôóu}ôs-ôãNãíiriÊõüiirvrrssaÍ{rA*ros, 

ÇoMER,CI ,AREJrsrAi ESpECTÂLIZADo DE §ourpAr,rENio§- ã §üõn-riaÊirros or ixroiiiiÀiicilüo,,rrn.ro vÁREJrsrA DE ARrGo§I EsPÔRrrvos' co*E*cro vanÉ'ri§rr oÉ íriirlâ"ds or-anur;i{dio, ;ilià*.,o ro*rrrsrA DE BEsrors, coMERcrovAREJrsrA DE PEÇAs EacEssoRlos-noüô§ãi.qr vercuuôs ÀJiõüõiônEs, couERcro vAnEJrsrA DEFRoDUI'os ÂLlMENrlc'o.§ rm e rÀei, ôóiúãtio-vo*rlrsiÀ oE Cõàrrr-#rcrc§, p*oDuros oE ,ERFUMARTA E DEHrc'ENE p.ssoAL, coMÊRcro vnnzuj§ü'üe Éi51103gyrsnêõãÉ'ÉãurrtqqNros 
DE ÁuDro É vroeo,' coMERCro vAREJrsrA o-e-111c-osõíÉÂp-àinrn, con,,encrôüiãejisii_oE cALçADos, co*ERcro vAREJrsrADE ARrGos DE .AMA, rygg1,g gÁníoõôrüffirgyl+lisir riíiiãirüqEp_o-q!áRr.os REcREArvos,coMERÇro ,AREJrsrA o-e lrvnoslõbrüÉàôiôvineJsíÂ õi iõnulü'àitevrsrÂs, coMERcro ,AREJrsrA DEARTrGos E EQu|PAMEN199.15r esón'riàÉó, áonaEncro ür-CÉ-jiõ;;;; MovErs ,ARA EscR,roRro E

'-rosprrALAREs, 
coMERcro vnnÊJsrn'ôii:à"ú,in Eruros ôÊ triÉÉàíIo , con,u*c^ÇÃo, co*ERcro,AREJlsrA DE ARÍlGos oo vtsrurntóÉ-aêEõlonros, ururrônüÉi JiãessoRros oE uso pRoFrssroNAL oESEGURANÇA Do TRABALH0, c-o-rtainció vÀãã.iõIl qu r,nircó§'ór-üÃ"EM, copERcro vAREJrsrA DE§L'vENlEREs' BlJurERrAs E AmÉsÀr'reró, àôüã19g vrnÊ.rléia õsói§àos, c,s, DVD. E FrrAs, ÇoMERcrovAREJrsrA DE ARlGos ForooúÊràôài ãÀriii5gylceru õrvrín?-rci-ü11q4srÂ DE ARlGosóE rApEçARrA,co*TlNA§ E PERSIANÀS' coMERclo vúÊirii-[oe coaCHóÀRí;, ábcidcr oe cARrucHos E T.NNER pÂRAlMpREssoRAS' FAx E coPlADoRÀ§, iôitaãiiõrôüEnelrsiaõÊ priotüõteu*ENrcros 

EM cERAL, coMERcrovAREJ'srÂ DE MA,ER,AL.11119or'isrnüõôÉs rm_crúrs, óõnrÊnõrõüÀne"rrsrn DE DCIcss, BALA', BoMBoNS ESEMELHÀNrH§' coMER.lo vrne;rsia'Jdiui-nilcmr's, coúãÀãrõüínr.lrsra DE ÍNsrRUrvrENros MUsrcArs EAc§$§oRlos' coMERclovAne"rrsrn piirrliÃ§i:rraarunrÁs pÀÃÂ pfriünn, cor,,trncro vAREJrsrÂ nE

iii&i?§§;l?ãâffi[-h'i 
connencró üÁÀÉ"irsra pÉ ÁÀiiiõõ'oÉ'àiôn, pÊscA E cAMp,NG, couÉncro

coMERClo VAR'EJlsrA ureug{çrog-bguqsllc-g-§1çoruÉnq1o y4REJlsrA DE MArERrArs HronÁuurcos.capitar:-ni io.ooo,oo " r Y'Ytl§l\Ylu ylt(E'J!§ lA n 
, nriiioemprsôa oü

(üiruaumNTÂ MtL REAI§) I Ernpresa de poqueno porle
(Loi no 123i2006)
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Ultlmo Arqulvamento

I 0ata: OLrcA2Orc Númoro; 201606161í§

CNPJ:

Empresa do pequeno porto

Situaçâo da Empresa
REGI§TRO ATIVO

t

r ..i

la;:
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:'l t;
,t :,i
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Ato: REENQUADRÁMENTO OE MTCROEMPRESA COMO EMPRE§A DE pEeUEl 
StatusEYento (§): REENQUADRÁMENT0 DE MlcRoEMpREsA coMo EMpRESA DE pEeuE, r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Filial(ais) nceta Unidade da Federaçáo ou fora deia
1 - NIRE: 4Í 9 0133384-á

i " AVE§|DA JU!:!o AL,YFI MACHADo,

' Nome do Empresário
i PAULO VtEtRA plNTO

; ldentidade: 3.sg7 soÁ-, seE/clD

Bairro, Cidado, UF, CEp, pais)

CpF:49i.§48.í79-04

Rogirne de Bens: Nâo tnÍormado

3.597.904-2,SSP/pR

' v'Jl[ÍTff , 

rjt"Al":'fi,f ,.cif Dvs , ,rçoxzévdo r rpo r\omdrr C]ÁDT8S493-UH99;
conrira os uro"l?U"!3t3',àP,$13!,r"o,"r,.,,^,,^h,,.- L-ahiaÉs:ifsõlóáIsiral.ripbJus.bÍ



CERflDÃO 8I!/IPLIFICADA Páqlna: 0021 002

certlflcamG quc as lnÍormaçôcc rbrDro constam doc documoÍrtoü rrquhadoe noúta Junts Comercld e são vlgentel

na data da gua expedlção.

'r6155397S5

ffirrilrffiltulrffiIlHffiffilI

JANDAIA DO SUL - PR, 03 dc agotto dc 201ô

LIBERTAD BOGUS
SECRETAR!À GEMI
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADo oR plnaíel

cARToRto azevÊoo BASTos
p R r M E r R o R E G r s r R o 

.c 
rr,r os 

^ 
o 53,[H?3 E% l1i-3., _=_, *! vAr r vo D E cA sA M E N r o s,lrurenotçoEs E rurELAS DA courÀncãoe jóÂo F-EéõõÀ^"^'"'

Av. Epitácio Pessoa, 1'í4s Bairro dos Estados sgo3o-00, João pessoa pB
Tet.: (83) 3244_5404 / Fax: (83) SZ+q_SqB+

http://www. azevedobastos. not. br
E-mail : carlorio@azevedoba stos. not. br

o, B.el' Váber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e Privativo de Casamentos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de autenticar ereconhecer firmas da comarca de João pôssoa capitat oo Ésiaãã oa paraíba, em virtude etc...

certifica com base na Lei 8935/94'arl' 70 - inc. v, que o(s)documento(s) em anexo é reproduçãofiel do original que me foi apresentado e neste ato confirmo sua autenticiáade através oã'cooigode Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou íe.

Este documento foi emitido em 10/08/20i6 às 09:29:2s (hora de Brasíria).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para pAULo vlElRA plNToPRoMocoES - ME e àmitido airavés do sitã do cartóiio nzevãão aastos, de acordo com aLegislação Federarem vigorArt 10. e'r0o. § 1o. da Mp 22ooiõi.--

Esta certidão tem a sua validade até: 10/08 12017 às 03:2g:17 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controte da Certidão: 5T26g4

Código de Controte da Autenticação:

s82i080816r612s30796-1 a s82108081616i2530796-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por quarquer pessoa e a quarquer
através do site: http://www.azevedobastos.not.br
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lW:*:iiru?.*Uil
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BOLSAS BONES E CAMISETAS PERSONALIZADAS

nazÃo SocrAr.: pAULo vrErRA prNTo enouoçoes
CNPJ: 02.845.161i0001-01 / l.E: 9040ó15064 I.M:6478

ANEXO IV

Ao Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

Em atendimento ao previsto no editalde PREGÃO PRESENC|A:no.4812016, A empresa, PAULO
vlE|RA PINTO PROMOÇÔES CNJ 02.845.161/0001-01 representada Sr. EDMAR DA MATTA
RIBEIRO CF 053.099.469-00 RG 9.339.812-2, declara, sob as penas da lei, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presente
certame.

Pallo Afi
Dr- Úr. frno eromoçI-CreO.mmO

8r-376 n 27Bl Parque industrial Mandaguari - Pr Cep: 86.975-000

Fone; (4,!) 3133-0456 9959-6344rim Edmar
Site: www.palloartboísas.com.br E-mail: edmarpalloart@gmail.com

\
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAíBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGTSTRO CIVIL DE NASCTMENTO E OBITOS 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

cERTTDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

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...

Certiíica 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 alo confirmo sua autenticidade através do Codigo

de Controle e Autenticação abaixo.
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foiemitido em 03/0212016 às 21:29:44 (hora de BrasÍlia).

CHAVE D]GITAL

úóôsor oz:+fd94f0S7f2d69fe6bcO5be8a6 f127c525c01aa1e785a14045726f82d3d20576881 97f0d0184b42Í
49f7 í3926c11 cc055de9bBd697b6a587d40c4d 1 e3dec773e97a3Bf36cb3cd57 1 575eaf
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]SATERIAIS UDÁNCOS E PEDAGÓGrcOS LTDA
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WALTER BRUNO LAMB , brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon,
Separado Consensualmente, nascido aos 06/06/1959, do comércio, portador da Cédula
de ldentidade Civil no 1.416.52$0, expedida pela Seoetaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná, e inscrito no CPF sob no 407.799.47$91, residente e domiciliado na
Rua Santa Catarina, no 1011, Cenüo, nesta cidade e comarca de Marechal Cândido
Rondon, Estado do Paraná, Cep 85.960-000, e EDGAR KARNOPP, brasileiro, natural
de Sobradinho, Rs, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, nascido aos
10/09/1961, do comércio, portador da Cédula de ldentidade Civil no 4.008.057-0,
expedida pda Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, e inscrito no CPF
sob no 351.464.00G91, residente e domiciliado na Rua Tocantins, S/n, Anel Mário,
nesta cidade e comarca de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, Cep 85.96G
000, e CHARLES GIESE, brasileiro, natural de Paloüna, Pr, casado sob o regime de
comunhão parcial de bens, nascido aos 2710711979, do comércio, portador da Cédula

] ldentidade Civil no 4.601.959-8, expedida pela Secretaria de Segurança Pública do
Estado do Paraná, e inscrito no CPF sob no 026.845,189-39, residente e domiciliado
ho, Distrito de Casilla Dos, municÍpio de Raul Arsênio Oviedo, Departamento de
Caaguazú, Paraguai - Py , neste ato, constituem uma sociedade Iimitada, de acordo
com a Lei 10.406 de 10 de Janeiro de2002 e subsidiariamente pela Lei 6.40/,n6 de 15
de Dezembro de 1976 mediante as seguiirtes cláusulas:

CúUSUU PRIMEIRA: A sociedade.girará sob o nome comerciat de: GLflBALPED
UATERIAIS ilDÁNCOS E PEDAGóG|GOS LTDA , OOM SEdE NA RUã SEIE dE
Setembro, no 629, Sata 05, 20 andar, Edifício Tonin, Centro , nesta cidade e comarca
de Marechal Cândido Rondon, Estado do Paraná, Cep 85.96&000

CúUSUIA SEGUNDA: A scciedacle tem pôr objetivo mercantit o rai,ro de: Ficduçáo e
venda de livros, jomais e revistas, Produçáo e venda de brindes ecológicos, cds
eCucativos, Produção e venda de materiais didáticos e pedagógicos, uniformes
escolaies e para ô trabalho.

0-ÁUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciando

Õ": 
atividades a partir de 01 de Setembro de 2008.

CLÁUSUIá QUARTA: O capital social inteiramente subscrito e realizado na forma
prevista neste ato, em moeda conente nacional, na importância de R$ 40.000,00
(Quarenta mil reais), divididos em 40.000 ( Quarenta mil ) cotas no valor de R$ 1,00
(Um real) cada uma, ficando assim distribuÍda entre os sócios conforme segue:

A) WALTER BRUNO LAMB, integraliza neste ato, em moeda corrente nacional a
importância de R$ 16.000,00 (Dezasseis mil reais), conespondente a 16.000
(Dezasseis Mil) cotas no valor de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

B) EDGAR KARNOPP, integraliza neste ato, em moeda conente nacional a.importância
de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), correspondente a 20.000 Mnte mil) cotas no valor
de R$ 1,00 (Um real) cada uma.

C) CHARLES GIESE, , integraliza neste ato, em moeda conente nacionala importância
de R$ 4.000,00 (Quatro mil reais), conespondente a 4.000 (Quaúo mil) cotas no valor

AUTENTICAÇÃO
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qskvde R$ 1,00 (Um real) cada uma.
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CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suasquotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizaçãó ào ..pital sociat
conforme Art. í.0S2 do Código Civit 2002.

cúusuLA sÉttua: A Administração da sociedade caberá ao sr WALTER BRUNoLAMB com. os Rodgres e atribuições de administrar, rendo autorizadJ;tls; do nomeempresarial, vedado, no entanto, em aüvidades estranhas ao interessã-sociat ou
d::Til obT.grçõ?t seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem comorDnerar ou allenar bens móveis da sociedade, sem autorização do outso sócio.

cláusuLA oITAVA: O exercício social coincidirá com o ano civil, terá início em ío deJaneiro e §e encênará em 31 de dezembro, quanào 
-os 

aoministrad;rês prestarâo
contas justilicadas de sua administra@o , proàdendo 'a elaboraçao ããiÀr"nurio, dobalanço patrimonial e do balanço dé resüftado econômico, cabendo aos sócios, naproporçâo de suas guotas, os lucros ou perdas apuradas.Os'resultados iãiaõ divididosentre os sócios proporcionalmente a produção individual oe sàrviços-áãà"6" ur,podendo os lucros , a critério do sócios, serem distribuÍdos ou ficarem em contas deReservas da Sociedade .Eventuais prejuÍzos serão suportados pelos sócios naproporção de suas quotas.

Prágrafo ío - Poderá.a sociedade, apurar e levantar Balanços lntermediários, podendo
ser, na forma mensal, trimestrar ou semestÍal, a critério'dos ,ó"d;;úáiivanoo a
apuração dos lucros. ou prejuÍzos havidos nos respectivos períodos, poO"ráô distribuir
os Lucros ou mant&los em contas contábeis de Reservas.

Parágrafo 29 - Os res_ultados poderão ser divididos entre os sócios de forma diferente
O..OF.tito no 'Caput" 

_deste artigo, através de detiberaÉo em Ata de Ràunião deEotistas, observadas as formalidade legais.

CLÁUSULA NoNA:.Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarâo administrador(es) quànaãior ã oro.
CúUSULA OÉcnm: A sociedade poderá a gualquer tenrpo abrir ou fechar fitial ou
outra dependência, mediante alteração contratual asiinada pór todos os sócios.

CúUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderâo, de comum acordo fixar uma
retirada mensa!, a título de 'pró labore" observadas as disposiçOo r"grf"rentares
pertinentes

cúusuLA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atiüdades com os herdeiros, suoessores'e o incapaz. Não
sendo possÍvel ou inexistindo interesse. de9ês ou do(s) sócio(s) remrnãt-õrte(s), o
valor de seus haveres será apurado e liquidado com baáe na iiúaçao patrimonial da
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especiatmenteievantáOo.
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CONTRATO DE CONSTITUçÂO DE SOCIEDADE LIMITADA G
MATERIAIS DTDANCOS E PEDAGÓGrcOS LTDA

Parágrafo Ünico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos 
", 

qu" )
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉ9.tltllTERG_EIRA: (oS) Administrador(es) dectara(m), sob as penas dalei, que não est(ão) impedidos de exercer a administiação da' sõcieOade', por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se éncontrar(em) sob os efeitos
dela, a-pena quê vede, ainda que temporariamente , o aoesso a cargos públicos; ou por
crime falimêntar, de prevaricação, peita ou subomo, concussão, p,&uláto, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deÍesa da
conconência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

ocr-lusuLA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o Foro da comarca de Marechat cândido
Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito a@rdo, em tudo o quanto neste instrumento particular foi
lavrado, obrigarn'se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vús de igual
teor e forma. .i'
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GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
ALTERAçÃo coxrRATuAL No 03 DA s@TEDADE

PEDACÓCICOS LTDA - TíE
CNPJ: 10.291.27í1000í{5 NIRE: {1206 à75rí81

EDGAR KARNOPP, brasileiro, natural de Sobradinho. RS. casado sob o regime de
comunhâo parcial de bene. nasci«lo aos 1OJO9/1961. do comércio. portador da C&lu}a
de ldantidade CMI no 4.@E.057-O. (SESPIPR), e inscrito no CPF sob no 351.464.000-
9Í, residente e dombiliado oa Rua Tocantins. S/n, Anel Mário. nssta cilado e
@mâíca de Marechal Cândklo Rondon. PR, CEP 85.960-000, e CHARLE§ GIE§E.
brasibiro. natural «le Pakrtina. PR" casado sob o regime de comunhào parciel de
bens. nascitlo aos27b7/Í979, do comêrcio. poÍtador da Cédula de ldenti<lade Civil no
4.601.959-8. (SESPTPR), e inscrito no CPF sob no 026.845.189-39. residente e
domlciliado na Rua Tocantins. S/n. AnelViárb. nesla cidade e comarca de Marecfial
CârÉilo Rondon, PR. CEP 85.CI60-O0O. sócbs componentes da cmpÍeeâ
GLOBALPED TATÊRIAIS DlDÁTlcOS E PEDAGÓArcOS LTDA . iIE, COM SEdE NA
Rua Sete de Setembro. no 629. Sakr 05. 2" andar. Ediflgo Tonin. Centro. nesta cklade
s conraÍca de Marechal Cândido Rondon. PR. CEP 85.960-000, registrada na Junta
Conrercial do Paraná sob o NIRE 4120É.2758,82 na data da 20rO8/20OE e inscrita no
CNPJ sob o no 10.291 .271IOOO1-05. recolvem allerar e consolkJar sau @nt ato social

! Ooste*rres alteragôes de aoordo cofir a Lei 10-406 de 15 de Dazernbro de 1976
Írediante ae soguintes ctáusulas:

CLAUSULA PRIilElRA: O sndereço comeÍcial de emprm. guo ora nc Rua §ate
de Sotembro. no 629. Sala A5. ? Andar, Ediíicio Tonin. Centro. Marechal Cândiío
Rondon. Paraná. CEP 85.960-000. Íice elteredo para: Rua 31 de Março. no Sí3.
Cenúo. Marechal Cândito Rondon. PR, CEP E59ô0.0O0,

CLÁUSUuÂ SEGUNDA: O sócb CHALES ctESE. gue possui integralizado em
moeda corÍento nacional do pais a importância do R§ 4.0OO.OO (Quatro rnil reaig),
corrcspondentê e 4.OOO (Quatro mil) cotaE no valor de R3 í.0O (Um real) cada uma,
vende o tranrÍere nerte alo, om moeda corrente necionel do palc, a
lntcgrelidedc drc suaa quoter. serÉo 4.000 (Quatro mil) cotas no vslor de R§ 1.O0
(Um real) cada uma. na importância de R§ 4.000,00 (Quatro mil reais). paía o Sr.
AUGUSTO KAR}{OPP. brasileiro. naturalde Marechal Cândklo Rondon. PR, solteiro.
nascirto aos 071091í998. do conrercio" portador da Cédula de ldentiíade CMI nÊ
8.956.437-9 (SESP-PR), e inscrito Íro CPF sob no 078.393.689-30. reak snte e
domiciliado na Rua Tocantins. §/n. Anel Viárb. Marechat Cândijo Rondon. Estado do

faraná. CEP 85.960-O00. que ingressa pelo presente ato na cociÊdade.a
-CLAUSULA TERCEIRÂ: Em decorêncb da pÍesente alteraçâo. o Caprtal Socbl no
valor cle R$ 40.0O0.OO (quarenta mil reais). drvidrdoo sm 40.O@ (quarenta mil) cotas
no valor de R§ 1.@ (Um real) cada uma. Íica asskn redistribulda entre os sôcftrs

CI-AUSULA QUARTâ: A vista da modificsçáo oía aiusta<la e em consonância c{m o
que detennina o art" 2.03í da Lei n.o 10"406/2002, os sócio6 RESOI VEIIí. por este
instrumento, .
tomando g,s$íÍi:'àêm sfeito. a pâÍtir dagta data. as cHusuüas e aondiçÕes contirlas no
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ALTERAçÃo coxTRATUAL np 03 DA soctEoAoE
GLOBALPED MATERIAIS DIDI\TICOS E

PEDAGOGICOS LTDA - ME
CNPJ: 1O.ür1.27ír(mí.OS NIRE: 4120827õ882

contÍato pÍimitivo e posterbres altgraçôês qtre. adeguado às disposiçÕas da re$eriJa
Lei n.o 10.406/2002 aplicáwirg a este tipo socbtário. passo â loÍ a eoguinte redaçâo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDAOO DA EMPRESA
_Gh9Bi*_Ep*U"âIERrAr§qpalrqg§_ç_?F_gÂcô_c1çosrlpê_:-!rE" j

EÍrGAR KARNOPP. brasíbiro. natuíal de Sobradinho. RS, casado sob o regime de
comunhâo parciel de bsns, nascido aos 10r@rí961. do cornôrcb, portador da Cédula
de ldentidade Civil no4.008.057-0. (§ESP/PR). e inscríto no CPF sob no 35í.{ô{"W-
91. residente e dorniciliado na Rua Tocantins" S/n, Anal Viário, Marechal Cândirlo
Rondon. Estsdo do Paraná. CEP 85.960-000, e AUGUSTO KARi{OPP. brasibiro.
natural de Marechal Cândido Rondon, PR. solteiro. nascido ao,s O7lCI9/1996. do
conrerci,o. portador da Cêdula de ldentirJade Civil no 8.956.437-9 TSESP-PR). e
inscrito no CPF sob no 078.393.689-30. rssitfente e domhiliado na Rua Tocantins.

j/n. Anel Mário. Marechal Cândklo Rondon. Estado do Paraná, CEP 85.960-000,
!Ôcios cornponentes da empÍe§a GLOBALPEO ÍúATER|AIS DlDÁTrcOS E

PÉDAGOGICOS LTDA - mE. com sede na Rua 31 de Março. no *r13. Centro.
Marechal Cândilo Rondon. PR. CEP 85.96GOOO. registrada na Junta Cornerciat do
Paranâ sob o NIRE 412ú275882 na data de 20/08f2008 e inscrtta no CNPJ sob o no
10.291 .27110W1-05. resolvem consolidar seu oontrato social de acordo com a Lei
10.406. de 1O/O1X20O2 e subsidbÍiam€nte peta Lei 6.4o4,n6 de 15/12/197§. conÍonne
sague:

CLÁUSULA PRIilEIRA: A loctodede girará rob o nomo comsrcirl dc:
GLOBALPED ÍI|ATERIAIS DlDÁTrcOS E PÉDÀGÔCrcOS LTDA . HE, oom sede na
Rua 31 de Marp, no 543, Cenho. Marochal Cândirlo Rondon. PR, CÉP S5.96G000.

CLÁU§ULA §EGUNDA: A socedade tem pôr obi€tivo meÍcantit o ramo de: Edçâo.
Produçâo, Distribuiçâo. Conrpra € Venda de livros" jornais, revistar, brindeg
ecolÔgicos, cds educativoo. Ínateriais dirtátios e @agôgioo§. unifqmss escolares e
paÍa o trabalho. Cornercio Varciista de Calçados. Artigos de uso dornêstico. Roupas e
Art[oa de Cama, i/bsâ, Banho. Armarinhos. Arteeanatos, Brinquedor, Artigos
Recreativo,s e Brindes em Geral.

Çuusur-a TERCEIRÂ: O píaKa de duraçâo da sociadada ê indeterminado.
iniciando suaa atividadee â paÍtaÍ de 01 de Setembro de 2@8.

CLÁUSULA QUARTA: O capital sociel ê de R§ 4O.OO0"0O (quarenta mit reais)
diviridos em 40.000 (quarenta mil) cotas no va&cr de R$ f ,00 (Um real) cada uÍna,
integralizadeg eÍn moeda @Írente do paÍs e assim «tlstribuldo enlre cada sócio;

r§isõiG-*
. EDGAR KARNOPP

i 4.000
****_t_ _ 0-9Q9-

CLÁUSULA QUIXTA: As cotas cla soclcdade sâo indivisiveis o Írâo poderâo cer
csdidas ou transíeÍk as ou albnadae sob guahucr titukc a terceiros sÊm o

fr
x

consentinrênto unânlme do outro sôcio. a quem ltc"'6**"*:
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dALTERAçÃo coxTRATUAL Nc 03 DA soctEDAoE

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDACÓOICOS LTDA. ME

GNPJ: 1O.291.27ír(nOí{5 NIRE: 4í2OG275882

oordiçôes e prÊço dirsilo de preÍerência para a sua aquiaçâo se postas a wnda
Íormalizando. se realieada a cessâo de}as a alteraçâo contratúl pertinente.

CI-ÁUSUUe SEXTA: A responsabilidsde de cada sócio ô restrita ao vator de *ues
quotas. mas todos respondem solidariamente pela inlagralizaçâo do capital sociat
conÍorme Art. 1.052 do Cô<rigo Civit 20O2,

CIáUSULA SÉnml: A Adrninistraçâo da sociedade caberâ ao Sr. EOGAR
KARNOPP com os poderes e aúibui@c de administrar. sêndo autoÍizâdo o uso do
noíro ernpreearial. vadado" no €ntanto. êÍÍr aüvildgg egtrantrag ao intereeee social
ou a8sumir obr§açÕot seja em Íavor de qua§uer dos guotisiaS ou de lereiroo, bêín
como oneraÍ ou albnar bens rÉveis da eocbrJade. ssm autorizaçâo do outro sóca,íc.

CláU§Ut-A OITAVA: O sxerclcio social coincilirá com o ano civit. terá inlcb em to
de Janeiro o sa encanará em 31 de deeerÊro. quando oo administradoreo pÍcstarâo

Sntas iustificadas de sua administraçâo. proce<rendo à ehboraçâo de *nventárb, do
lalanç.o patriÍnoÍlial e do balanp de resuttado eoorünico, cabendo aos sôcb,s, na

pÍoporçâo de guas quotas. oe lucros ou perdas apuradas. Oe resuttados sarâo
divklittos entÍe os sôcios proporcionalmente a produçâo individuel de serviços de
cada um, podsndo oe lucros. a crÍtêrb do sôc,io's. §oÍsm dietÍibuldos ou frcarem enr
coírta§ de Reservas da Sochdade. Evonluais preiulzos serâo suporlados pebs
sôcloa na pÍopoíçâo de sues quotas.

Perógnfo ío - Poderâ a gociedade. apuÍaÍ e levantar Balanços lnt€ÍínadiáÍbs.
podendo ser. na fonne mensal. tÍímestral ou ssmestral, a critério dos sócbs.
o§otivando a apuÍaçáo dos lucros ou preiuizos hayidos nos respectivos periodos.
podendo dbtrbuir oe Lucroo ou mantô-bs enr oontas contábeis de Reservas.

ParÔgrefo 29 - Os resuhadoe @erâo scr divÍIirtos êntrs c sócbs da Íorma dlÍerentç
80 de$cÍito no 'Caput'dêste artigo, atravês de deliberaçâo em Ata ela Reuniâo ds
Cotistras, ob'oorvadas as formalidadee bgais.

CLÁUSULA HONA; Nos quatro ín€sas s€guintes ao têrmino do exerclcirc srcbl, os

tr 
detiberarâo eobíe as @ntao e deo§narâo sdminbtrador(es) quando for o caeo.

CLAUSULA DECII*AI A gociedade podará a qua§uer tempo abrir ou fectrar filial ou
outra dependôncis, mediante alteraçâo @ntÍatuat assinada por todos oe sócios.

C1áUSULA OÉCffiA PRIilEIRA: Os sôclos podsrâo. de oonrum acordo fixar uma
reürada mensal. a titukr de'prô labore- obsarvdas as disposiçôea regulanrentares
pertanentG.

G1áUSULA OÉCml SEGUNDA: Falemndo ou inüErüitdo guahuer sócio, a
societlde oonünuarâ Buas atividadee wn oo herdeiroe. suoessoíes e o incapaz. tlâo
sêÍÉo posslvel q.l inexietindo interes,§€ destss ou do(sl sóclr(s) Íeman€eoentre(s), o
valor de seus harreres será apurado e lQuidado @m baae na situaç& patÍimooial da
socbdade. â data da resoluçâo. veriÍEada em balaaço eepecralmÊnto lsvantdo"
Perâgrefo Únteo - O mesnio procedknento será dt*o enr outros caEos €Ín qua a
socicdade se regolva em relaçâo a seu sócio.

AUTENT§CAçAO
NO VERSO

w

/ú

a (45)3254-2lte§



CERTIFICO e dou fé que e PÍ€sênb
cópia está conforme o original que me
foi apresentado nesE dete.
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CERTIFICO quc o Sclo de
Autenticldade foi afxado na
última folha do documento
ontregueà part6.
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ALTERAçÃo coxTRATUAL No 03 DA soctEDADE

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOGICOS LTDA - NIE

CNPJ: 1O.29'l.271IOOO1-O5 NIRE: $ZatZtüiAZ
Ct-ÁUSut-a OÉClnaA TERCEIRA: (Os) Administrador(es) declara(m), sob as penas
da lei, que não est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, pgita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

CLÁUSULA OÉCtwlA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Marechat
Cândido Rondon, PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes
resultantes deste contrato.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de

JJuatteor e forma.

Marechal Cândido Rondon (PR), 28 de Julho de 2015

TI

ffi
LIBERTAD BOGUS

SECRÊTARIIGERAL
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GRUPO
www.globalped.com.br

gÍupo@grupoglobalped.com.br
Fone: (4§! iZ§4-0209

Rua 3í de Maço,543, Centro.
cNpJ: í0.291.n1tm0145 - Ei d0.15á.OSiõ - ru, 23.fi6.372

CEP- 85.960{00 - Marechal Cândido Rondon - parana.

ANEXO II

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pResENctAL No. 4El2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquislções de materials para

§:[i:."as 
e promoçôes em saúde, em atendimento-à sácretaria Municipai ãà

a Modelo de Carta de Credenciamento

lndicamos o (a) sr. Edgar Karnopp, portador da cédula de identidade no. 4.oog.o57-0,
SSP/PR, CPF no' 351.464.000-91, 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 Credençiamento.

Marechal Cândido Rondon/pR, 1í de Agosto de 20í6

o

4,/
\

GLOBALP-ED MATERIAIS
D|DÀNCOS E

PEDAGÔGIcos LTDA.

-_-. Ria 31 de líarç0, §13. Cenko

19,960.ü0C Mur,,,, ,riCánd,o, nàràã, . ng

grupo@grupoglobalped.com.br

RG:4.008.057-0
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^
wunrv. globalped.com.br

grupo@grupoglobalped.com.br
Fone: (i[§] 32§4{203

Rua 3t de Mar1o,64il, Centrc.
cNpJ: í0.2e1.271t0/m.1{/5 _ ri ú.rsá.oozió-- rM, zs.4os.gzz

CEP- 85.9G0.{t00 - Marechat Cândido nonOon'- paranS.

ANEXO IV

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: FREGÃo pResENctAL No. 48/20í6.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para

§:[J:."tas 
ê promoções em saúde, em atendimenro-à sácretaria naunúip"iià

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação.

Em atendimento ao previsto no edital de
DECIáRAMOS que cumprimos plenamente os
participação no presente certame.

PREGÃO PRESENCIAL NO.4812016,
requisitos de habilitação exigidos para

Marechal Cândido Rondon/pR, 1i de Agosto de 20í6

/l Át,uvw
GLOBALPEI) írrtATERtAtS

ornÁrreos r
FÊDÂâOGICOS LTDA.

Rua 3Í tii: lr.larç0, 513. Centro

[9,960.000 
MarechatCândido Rondon . p!1

\



{e.
GLoBALPED MATERIAIS DIDÁTIcos E PEDAGoGIcoS LToA

www.globalped.com.br
grupo@grupoglobalped.com.br

Fone: (45) 3254-0203
Rua 31 de Março,543, Centro.

CNPJ: 10.291.27Í10001.05 - lE: 90.452.087-00 - lM: 23.405.372
CEP- 85.960-000 - Marechal Cándido Rondon - Paraná.

ANEXO VI
MunicÍpio de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃo pnesENctAL No. 48/201 6.

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAçÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICRoEMPRESA oU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGÓGICOS LTDA, CNPJ/MF NO.

10.291.27110001-05 arua 31 de Março, 543, centro, Marechal Cândido Rondon/PR,

declara, sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime legal de

empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio,

podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 12312006, de 14 de dezembro de

2006.

Marechal Cândido Rondon/PR, 05 de Agosto de 2016

\o.2g1.2T1roaoí.os'I
G LOBÂLPED liliril.E RtÂtS

DIDATIT(:ü E
PT:-DAGÔGICOS [TDÉl..

pseoo.rrrt,:,,n:ir',!',',1'if lrlr;f; il[lr.rlJ

G: 4.008.057-0

CRC/PR: 33006/04
CPF: 783.646.049-53

Aeouo, &ta
CRC/PR 33006/0-1
cPF 783.646.049-53
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]GLOBALPED MAIERIAIS UDÁTrcOS E PEDAGÓG|COS LTOA. EPP
Il?h,eoa,J.rrídi"r, SOcte Ánn r-lrrrltlOl
Número de ldenüllcação do Reglstro o" -i----.'---..------.'.----.--_--
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-v r rYr".' e ss 1 oNPJ 
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40.000,00
(QUARENTA I,IIL REAIS}

Gapital lntegralizado: RS
(QUÂRENTA MIL REAIS}

40.qr0,(x,

lliicroempreea ou
Emprusa de Pequeno porte

{Lel no í2312006}

Empreea de pequeno po.rte

Prazo de Duração

lndeteÍmlnado

Térmlno do

§ócios/Participação no Cl{omerCPFouCttlpJ ---'-"o-_^,_-^_- _-
EDGAR KARFIOPP

35r..r64.0(b.9' 36.000'00 socto
AUGUSTO KARi'OPP

o7g.i9s.689-?o á'oq''oo socto

Úttimo Arqulvamento

Date: 1lte2tz0l6 ilúmero: 20r602s530í

Admlnistrador

Admlnlstr.dor
ilandato

Ato:

Evento (s):
I_EE!!g!ff DRÂr,tEilro DE tf, tcRoEtItpRESÂ coruto EilpREsA DEPEQUENO PORTE

LIBERTAD BOGUS
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AUTENTIcAçAo
CERTIFICO e dou fÓ qu€ a PÍosenb
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AUTENTICAçÃo
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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N'48/2016
ENVELOPE "PROPOSTA DE PREÇOS"
PROPONENTE: CROCETTA E SCHRAIBER LTDA
CNPJ 07.287798t0001-43 i_pn.etUOeneçO DA PROPONENTE: AV. PARANA S0lVAlPORl
FONE 04í 3472511 9 EMAIL CICACROCETTA@HOTMAIL'COM





CL§Sl PAPE|.ÁR\,/1 E PIIESEIVTES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .7 98/0001 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.335 s9-95

AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472-str9.
IVAIPORÃ - PARANA

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÁO PRESENCIAL N',. 48/2016

objeto: Registro de preços para futura§ e eventuais aquisições de materiais para

campanhas e pro*oçoe, em saúderem atendimento á secretaria municipal de

saúde,confo.-. u. ..pácificações descritas no termo de referencia(anexol)

n/

{<o
h

PROPOSTA DE PREÇOS:

Apresentamos, nossa proposta de preços'

Valor total da ProPosta:

157.308,00(cento e cinquenta e sete mil,trezentos e oito reais)

Validade: 60 dias.

Atenciosamente.

Ail^^
Cecilia Crocetta Schraiber

3ifI'1::::'3JllH
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CTfJ: 07.287.798/0001-43 FOTNECEdOT : CR@ETTA ESCHRAIBER LTDA

Endereço: AV PARAlrlA 80 IVAIPORA - - IVAIPORA/FR- CEP86870-000

r-- --:^:^ a.^i..^r. Contador:

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

pRoPosTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E mail:

Telefone:

PagiE 1

Fax: Celular:

Telefone contador:
!nscrição Estadual:

nepresentante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER CPF: 531.766.509-49 RG:

EndereçoÍepresentante:A.PARA]IIA80--IVA|PoRA/PR-cEPB6870-000
TeleÍone represe ntante :

Data de abertura:Conta:
E-mail representante:
Banco: 'l - BB Agência:---l

Fornecedor enquadrado como microempresa ou

Lotê : oo1 - 
"' Lote 001 ",',,;t";i:í,1,:

No ltem Dêscrição do Produto / Serviço

lp."o oOt"t o" beneficios da lei complementar no 123/2006)'empresa de

ri .,':r'l 1a:tlrl*llrai::

pequeno porte
r*r :.::],r L.r.!r.iri_r..,i..{r*,ll:ü,},.;r.. -r 

" 
.r'r

'-'^" ar:ra.'l_ j'

..,...*-,,,**lüú'-,r...'.,,.-.,, ,,.,irt:üà,,rtir.rrl,íililtiriii;ili::,,i, !' ' : -;:H'- j :

). Unid, Preço Máximo Nlarca Modelo Preço

,'
Unitário Prego Total

Qtde. Unid Preço

oO1 Hidratante com 60 ml, êmbalagem unitária em plástico com tamPa'

e click para fechamento, eVitando vãzamento, personalizada em adesivo, personalizaçáo livre

de coÍes, arte a ser desenvolvida pelo fornecedor e aProvada pela secretaria coíÍesPondente'

oo2 Sabonete liquido com 60 ml' embalagem unitária em plástico com tampa' 200'00 UN

e click para Íechamento, ev itando vazamentÔ, personalizada em adesivo personalização livre

de cores, aÍte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada Pela secretaÍie

coÍrespondente

Oo3 Chinelos em boracha microporosa, similar, hav aianas tiras tradicional 150,00 uN

eacompanhamlirasdesegurançamodelobabycomregulagem'personalizadoemsublimaçáo
composição de 8oo/o borÍacha natural com 20% em EVA, personalização liv re de cores, arte a

seÍ desenv olv ida pela empresa fornecedora e aprov ada pela secretaria coÍrespondente.

OO4 Camisetas manga curta parâ ser utilizada em Campanha da SecÍetaria de 1'000 00 UN

saúde, confeccionada em Poliviscose colorida, com serigraÍia na Írente/costas, em 4 coÍes,

tamanhoP,M,G'GGcomasseguintesespeciÍicaçóesminimaS:colorida(coraSerdefinida
pelo usuário) mangas curtas. barras das mangas com rlbana 670/o poliéster e 337o v iscose,

colorido,golaredondã,comribana67%poliéstere33yocolorido,ocorpoeaSmangasda
camiseta conf eccionadas em malha 67%poliéstef e 33olo viscose, f io 30/1 com 1659/m2 As

bainhas da barra devem teÍ 2 cm de largura, as costuras da camtseta deverão ser feitas em

linha 1000/o poliéster, modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta deverá serf eita

serigÍaÍia colorida (4 cores). As camiseias deveráo ser entregues limpas, integras montadas

corretamente com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionãdas de tal modo que náo

apresentespontos,dobras,franzidos,torçóesoupontosfalhados,rompidosousoltos,A
etiqueta de identificâção deverá sêr em tecido branco e âfixada em carater'

oo5 Squeezes 550 ml ConÍeccionados em polipropileno; Com certificaçáo de 500 00

Atoxidade, capacidade de 250/3OOml; sua arte aplicada a quente na própria garrafa: Arte a ser

desenvolvida e aprovada em uma cor'

006 Gel anticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de

cores, arte a ser desenvolvida pela empresa Íornecedora e aprovada pela SecretaÍia

(\ coÍrespondente.

§ooz Escova com espelho com kit costura. Espelhos com escova, medindo

200.00 uN 7,82 cinlo personal kit

7,31 cirilo personal kil

7,60

7.20

1.520,00

1.440,00

500,00

200.00

UN

1 5,75 ipanema

26.97 Í a

6.06 santana

6,59 cirilo personal kit

8.03 cinllo

r5,50

26,50

2.325.OO

26.500,00

A.

5,9s

0,00

8,00

.1 â
f te-

?.97 5,O0

0,00

1.600.00
UN

lí@201619.43:09

6,5 cm de diâmetro, com encaixe de ceÍdas para armazenamento, cerdas medindo 1,5 cm.

(aistema de abre e Íecha, espelho com 5 cm de diâmetro, paÍte supeÍior abaixo da tampa

\protetora que abÍe girando, contém um kit costura com 1 passa linha 6linhas coloridas 2

àulnas. 1 alf inete de segurança, 2 botôes de dois tamanhos. Personalizada com a artê êm 'l

EProposta - Vssâ): 1.1 4.1



CIüJ: 07.287.798/0001-43 Fornecedor: CRoCEITAESCHRAIBERLTDA

Endereço: AV PARAI.IA 80 ÍVAIPORA - - MAIPOM/FR- CEP86870-000

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

pRoPosTA DE FORNEGIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail:

Telefone:

PA)tÊ 2

Celular:

Telefone contador:
lnscrição Estadual:

Re presentante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER CPF: 531 766.509-49

Érdereço representante: A. PARAM 80 - - tvAlPoRA/PR - CEP 86870-000

E-mail representante:

TeleÍone representante :

Data de abertura:Conta:-tBanco: I - BB Agência:

osbenefíciosdaleicomptementarnoí23/2006).

Lote:0o1Lote001:...,,,*;;-,'.,
No ltem Descrição do produto / Serviço 

. 
Qtde. unid' Preço Máximo lJlarca ]vlodelo

cor. a ser desenvolvida e aprovada paÍa sua campanha

008 Kit Manicure contendo .l cortador de unha, 1 lixa de unha , uma

espátula e uma pinça, personalização a ser desenvolvida e aprovada em 1 cor

oo9 Kit Saúde bucal lnfantil - o1 Escova dental lnÍantil; - 0'l Creme

200,00 uN

400.00 uN

200.00 uN

1 .000,00

500,00

8,29 ciÍilo

8,53 cirilo

8.60 sm

5,67 santana

15,97 ecoatitude

10,92 cirilo personâl kit

1 '1,20 ecoatitude

3,03 ecoatitude

5,66 cirilo

1,99 acetec

'15,47 leka

0,92 sao roque

8.20

8.47

8,50

5,50

1 5,50

1 0,50

1 1,00

3,00

5,60

1,95

1 5,00

0,90

1.640,00

3.388,00

8.500,00

5.500,00

3..100,00

2.100.00

1 1.000,00

3.000,00

1. í20,00

1 .950,00

'15.000,00

450,00

UN

UN

UN

UN

015

0'16

o17
\

DentallCEFREScH50gr,.olfiodental25mts.olEmbalagememPVCCristal;-01
cartilha Fada do Dente Personalizaçáo em adesivo com Íundo bíanco medindo 2,5 x I cm

01O Bonés Personalizados Bonês em brim leve na cor de sua prefeÍência 1.000,o0 uN

regulador em velcro, aba sanduíche, estampa em silk, arte a ser desenvolvida e aprovada em

até 04 cores

O1 1 Canecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacdade para 1.000.00 uN

3ooml , inquebrável, não deÍorma, personalizados em silk diretamente na peça com uma cor'

com sua arte a ser desenvolvida

o12 Nécessaire Saúde do Homem Modelo NC 15 Tecido nylon 600 na cor a 200 00 UN

a escolher, fêchamento em ziperAlças de mão lateral. Acabamento em vivo. Nas medidas de

20 x 1o x 05 Personalização em silk sendo frente com 4 cores

013 Kil Costura Estoio em plástico rigido, Contem - 6 meados de linha

coloridas, 3 agulhas, 1 alfinete de seguÍança, 3 botões (2 brancos e I preto), 3 alÍinetes

simples,lpinça,lminitesoura,lpassalinha,Personalizadoem'lcor,Medindo6'5x6'5x1'5
cm

acola Pet Sacola Pet, peÍsonallzaçáo um lado arte duas cores' alÇa 1.000,00

1 .000,00

cor branca, click e ponta na cor â definir, personalizadas com arte a definir em duas cores

Kit Minilixa Personalizado Contendo: 1 esmalte cores variadas, 200'00

personalizado em 1 cor, 1 lixa personalizada em 1 cor. Com embalagem para presente

Lixeirinhas PaÍa caÍÍo confeccionadas em TNT 45 grs. com Íechamento 1 000 00

com solda eletrônica. medindo 24 x 18 cm, na cor a seÍ escolhida com peÍsonalização do

slogan dâ sua campanha de prevençáo da saúde, Arle em 2 cores

\à Toalha de Rosto êm algodão, f aixa especial para personalização medindo

\ 70 ., x 47 cm personalizado em uma cor (coÍ da toalha é opcional)

de ombro. medindo: 35 cm altuÍa x 44 cm larguÍa 10 cm de caixa'

Caneta Luna Canetas plásticas, com click na parte supeÍioÍ, corpo na

019 Balâo no 11 nas seguintes especiÍicaçóes mínimas: lnÍlável;

(\_

§UN

Vssáo: 1.'1.41

Personalizado: Confeccionado em látex; Formato redondo; Atóxico; Cores variadas' Com



Cl.lPJ: 07 287.798/0001-43 Fornecedor : CROCEITA ESCHMIBER LTDA

Endereço : AV PAMl"lA BO IVAIPORA - - MAIPORA/PR - CEP86870-000

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

pRoPosrA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

E-mail:

Telefone:

Pá3rm 3

Fax: Celular:
Telefone contador:

lnscrição Estadual: Contador:

Representante : CECILA CROCETTA SCHRAIBER CPF: 531.766.509-49 RG:

Brdereço representante: A. PARAlltA 80 - - MAIPORA/PR- CEP86870-000 Telefone re presê ntante :

Data de abertura:Conta:
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência:---l

F.***d"r 
"rcr"dr"d" 

como microempresa ou en presa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no 123/2006).

Lote i, . o0I .,.,,rii Lijà[9r6i,j:, ã"1: ::l]''ill§W&ffi
No ltem Descrição do Produto / Serviço

:.:liirlâ&,.:;:§!,,:rii!i,r,rlili,":i ;:
'|.'lll;:tt::'" -''

Preço Unitário

1' r.!i:,.,:rrr,!.!r.iI

Preço TotalQtde. Unid. Preço Máximo Marca Modelo

impressâo em 1 face do baláo; lmpressão 1 cor. A impÍessão deverá ser feita de forma que a

logomarca a ser impressa fique com sua parte inferior para o lado dâ boca do balão; lmpressão

dê f orma centralizada tanto na altura como na circunf erência do baláo

o2o Boneco AgaÍradinho com 8,5 cm de allura, c/ até 04 cm de larguÍa, 300,00 uN

material PVC - Vinil. conf eccionado nos braços com mola interna. a.iuste plástaco. com cabeça

destacável. Formato Zé gotinha, em plástico atóxico, maleável, coÍpo branco, formato bocâ

vermelha, olhos pretos. c/ presilha em vinil especial, maleável, atóxico, Scmx3cm

personalizadâ em até uma cor, 02 cavidades anedondadas c/ corte especial

O21 M'áscaras do Zé gotinha confeccionada em papel triplex 3OO. com fio 300,00 UN

elástico paÍa Í irmamento e de acabamento diÍ eÍenciado

02? conluntobody Malhacaneladaloo%algodãocombotãonaáreadopescoço 500,00 uN

para facilitar na hora da troca, botão no meio das pernas para garantir que fique firme As cores

são: Branco. azul bebê, verde bebê, amarelo bebê. rosa bebê, cagui, verde cidreira, salmão e

marf im. - Composição: Malha canelada 100o/o algodão Fio/30.

o23 camisetas manga curta para ser utilizada em campanha da secÍetaria de 500,00 uN

saúde, confeccionada em Poliviscose coloÍida, serigraÍia na frente/coslas, personalizada em 2

cores. tamanho P, M, G, GG com as seguintes especif icações minimasr colorida (cor a ser

definidâ pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com ribana 6770 poliéster e 33olo

v iscose, colorido, gola redonda, com ribana 670/o poliêster e 33%colorido, o corpo e as mangâs

da camiseta conÍeccionadas em malha 67olopoliéster e 3370 viscose, fio 30/1 com 1659/m2 As

bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseia deverão ser feitas em

linha 100% poliésteÍ, modelo unissex. Na parte da frente da camiseta deverá ser feita
serigraf ia colorida (4 cores). As camisetas deveráo ser entregues limpas, integras montadas

CorÍetamente com suas costuras perfeitas ê devem ser confeccionadas de tal modo que não

apresentes pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos Íalhados, rompidos ou soltos. A

etiqueta de identificaçáo deverá serem tecido branco e afixada em caráter.

7.50

1.72

18,53 bernardinho

25.78 Í a

14,65 ecoatitude

5,70 teka

7,3? ciítlo

50.30 ecoatitude

§ oro

o25

o26

Nécessaire em ny lon 600, em cores div ersas, com sua logomarca aplicada

conforme sua arte a ser desenvolvida. até 4 cores,Tamanho 12x18x13 cm com fechamento

em ziper conf orme modelo.

Toalha de Boca, conÍeccionada em algôdáo, medindo 24 x 38 cm,

personalização em 1 cor

Esloio conf eccionado em PVC cristal medindo 17 x 25 cm, f echamento em

500,00 UN

500,00

500,00

500.00

0,00

0,00

18 00

25,50

0,00

0,00

9.000,00

1 2.750.00

7 .250,00

2.750,OO

3.600,00

2s.000.00

+§
1 4,50

5.50

7,20

50,00
o27

botáo df?bssâo, personalização em 4 coíes.

Bolsa G\tante nas medidas 30x25x18 cm com alça de mâo e

Vssá) 1 1.4.1sPro@sta

UN

15/042016 19.13:09



O Município de Cândido de Abreu PágiE 4

PÍÊgão PrE*nclal'18,2016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
' 
SERVIçOS

CIPJ: 07.287-798rc00í-,1íl btn.cedo?: CSOCEÍA ESCIRABRLIDA ÉmâI:

Eldor.ço: AV BRA}IA 80 lVAFClflÂ - - MAFoRA/R- CEP86s7G0OO T'bÍono: Ftr: C'lüb':

h3êrhlo El'du.[ Gondor: Íel'Íon' cont'do]:

ffii
Brdôío9o repÍo.ênt íb: A.FARAMEo _ - MArcRA/ER- CFs687o-Om ToLÍonô 'eDÍo!'ÍlíÍo:
E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: -- -/ Conta: - Data de abertura:

bterosbenefíciosdaleicomplementarnoí23/2006).

Preço Ítlhximo Prêço Unitárao PÍeço Total
No ttem Descrição do Produto , Serviço

personalizaçâo em silk. Nylon 600 e Cristal

028 Frasco PET 60ml Aladim Íl,lod.F66 Tampa Aluminio R20

Dourada.

029 Babador, confeccionado em algodão' com acabamento

em Ribana. Não Personalizado

Valirjade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

500,o0

500.00

2,60

7,82 bemardinho 7.70

PREçO TOTÁL DO LOTE :

IOTA- OAPROPOSTA:

0t,il*
CrcCETTA E SCHRAIBER LÍDA

.NPJ:072877 '";h$$':'

í\
§\§

0,00

3.850,00

157.308,00

157,308,00

esProposta - Vãsb 1.'1.4.1

AP
15,m2O1619tlÍ}:09



% DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

GN PJ : í 7. 525.457 I 0001 -1 2

lnscrição Estadual : 90.6í9.968-82
lnscrição Municipal : 2í6í6

End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná
Fone:88179205

Comerciocamargos.vendas@gmail.com

ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDTDO DE ABREU

PREGÃO PRESENCIAL N' 4812016
DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA

17 .525.457 10001-L2
16t08t2016

09:00

l9s
d-

-.\
§--.)

\

o

O

0



% DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

C N PJ : 1 7. 525.457 10001 -12

lnscrição Estadual :90.619.968-82 49O
lnscrição Municipa! : 2í6í6 I

End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná f
Fone:88í79205

Gomerciocamargos.vendas@g mail.com

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal
de Candido de Abreu, Estado do Paraná

\
Ref: Edital Pregão Presencial n' .848 120 | 6-PMCA

JalmaDE DA PRoPosrA 60 DrAS
PAGAMENTO: DE ACORDO COM EDITAL
ENTREGA: DE ACORDO COM EDITAL
GARANTIA: DE ACORDO COM O EDITAL

Estão incluídos todos os encargos trabalhistas, previdenciários Íiscais, comerciais e outros de quaisquer
natureza que se frzerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. A ADMINISTRAÇÃO
PUBLICA , não admitirá qualquer alegação posterior que vise ao ressarcimento de custos não
considerados na proposta feita pelo licitante sobre preços cotados, necessárias para a entrega dos
produtos no local indicado pelo Município de Candido de Abreu.

TrBAGr, 76 de agost.o de 20L6

N
Sócia-Administradora

RG:80301766
CPF:060.332.759-18



Município de Cândido de Abreu
\ r\ Pregão Presencial 4812016

\
\ PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS

\
CNPJ: 17.525 45710001)12 Fornecedor : DANIELE MELLO DECATVIARGO E BUENO LTDA

Endereço : HERBERT MERCER 728 SALA - CENTRO - TIBAGI/PR - CEP 84300-000

Págrna 1

lnscrição Estadual: 906í 996882 Contador:

/ sERV!ÇOS

E-m a i I : COOMERCIOCA Í\íA RGOS.V ENDA S@GMA lL COM

Telefone: 4232752249 Fax: Celular: 4288\79205

Telefone contador:

tupresentante : LUZ FERMNDO DE OLIVBRA CPF: 073.128 759-20

Endereqo representante: HERBERTB MERCER726 CASA - CENTRO- TIBAGYPR- CEP84300-000

E-mail representante:
Banco: 1 - BB Agência: 2722-7 - TBG - TABGUPR

RG: 108677945

Conta: '15792-9

Telefone rê prêsentante : 88 1 79205

Ehta de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os
Lote ; OO'l Lote OOí

benefícios da lei complementar no í2312006).

PreÇo Máximo MarceCl(de. Unid Íl/lodelo PreÇo Unitário Preço TotalNo ltem Descrição do Produto / Serviço

00'l Hidratante com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, 200,00

e click para f echamento. evitando vazâmento, personalizada em adesivo, personalização livre
de cores, arte a ser desenvolvida pelo fornecedor e apÍovada pela Secretaria correspondente.

002 Sabonete liquido com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, 200,00

e click para f echamento, evitando vazamento, personalizada em adesivo personalização livre
de cores, arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela secretaria
correspondente.

003 Chinelos em borracha microporosa, similar. havaianas tiras tradicional

UN

UN

7,82 PERSONARTE

7 31 PERSONARTE

15.75 PERSONARTE

26,97 CNP

6,06 PERSONARTE

ô.59 PERSONARTE

8,03 PERSONARTE

7,80

7,30

6,00

6,50

800

1 560.00

1 460.00

e acompanham tiras de segurança modelo baby com regulagem, personalizado em sublimação
composição de 80o/o borracha natural com 20% em EVA, personalizâção livre de cores, arte a

ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela Secretaria correspondente.

004 Camisetas manga curla para ser utilizada em Campânha da Secretaria de

150,00 u N

1 000.00 UN

15,70

26.90

2.355,00

26.900,00

3 000,00

3.250,00

1.600,00

Saúde, confeccionada em Poliviscose colorida, com serigraÍia na frenie/costas, em 4 cores,
tamanho P. M. G, GG com as seguintes especif icaÇoes minimas: colorida (cor a ser def inida
pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com nbana 670/0 poliéster e 33% viscose,
colorido, gola redonda, com ribana 67010 poliéster e 33%colorido, o corpo e as mangas da
camiseta conf eccionadas em malha 67%polaéstere 3370 viscose, f io 30/1 com 1659/m2 As
bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta devêrão ser feitas em
linha '100% poliéster, modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta deverá ser f eita
serigraf ia colorida (4 cores). As camisetas deveráo ser entregues limpas, integras montadas
coÍretamente com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não

apresentes pontos, dobras, franzidos, torções ou pontos falhados. rompidos ou soltos. A
etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e afixada em caráter.

005 Squeezes 550 ml Confeccionados em polipropileno, Com certificação de

Atoxidade, Capacidade de 250/300m1, Sua arte aplicada a quente na própria garrafa;

desenvolvida e aprovada em uma cor.

006 Gel anticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de

cores, arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela Secretaria
correspondente.

OO7 Escova com espelho com kit costura. Espelhos com escova, medindo

6,5 cm de diâmetro, com encaixe de cerdas paÍa armazenamento, cerdas medindo 1,5 cm,
sistema de abre e fecha, espelho com 5 cm de diâmêtro, parte superior abaixo da tampa
protetora que abre girando, contém um kit costura com 1 passa linha, 6 linhas coloridas. 2

agulhas, 1 alÍinete de segurança, 2 botóes de dois tamanhos. Personalizada com a arte em 'l

500,00

Arte a ser

500,00

200,00

UN

UN

e-§
sProposta - Vtrsão

UN

@-'"

15tca1201617 3Á28



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

pRoposrA DE FoRNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Página.2

CNPJ: 17.525.45710001-12 Fornecedor : DANIELE MELLO DE CAÍ\íARGO E BUENO LTDA

Endereço : HERBERT MERCER 728 SALA - CENTRO - TIBAGI/PR - CEP 84300-000

Inscrição Estadual: 9061 996882 Contador:

E-m ail: COOMERCIOCAÍvIARGOS.VENDAS@GÍvIAIL.COM

Telefone: 4232752249 Fax: Celular: 4288179205

Telefone contador:
Representante : LUZ FERMNDO DE OLMBRA CPF: 073.128.759-20

Endereço representante: HERBERTB MERCER726 CASA - CENTRO- TIBAGUPR- CEP84300-000

E-mail representantê:
Elanco: 1 - BB Agência: 2722-7 - TBG-ÍABGYPR

RG:"108677945

Conta: 15792-9

Telefone represe ntante : 881 79205

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da leicomplementar no 123/2006).

Lots : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Prêço Máximo Marca nllodelo Preço Unitário PreÇo Total

008

cor, a ser desenvolvida e aprovada para sua campanha.

Kit Manicure contendo 1 cortador de unha, 1 lixa de unha , uma

espátula e uma pinça, personalizaçáo a ser desenvolv ida e aprovada em 1 cor

Kit Saúde bucal lnfantil - 01 Escova dental lnÍantil: - 0í Creme

Kit Minilixa Personalizado Contendo: 1 esmalte cores variadas.

personalizádo em 1 cor, 1 lixa personalizada em 1 cor. Com embalagem para presente

Lixeirinhas Para carro confeccionadas em TNT 45 grs. com fechamento

200,00

400,00

't.000.00

1.000,00

't 000 00

200,00

1 .000,00

1.000,00

500,00

UN 8,29 PERSONARTE

8.53 PERSONARTE

8,60 CPN

5,67 PERSONARTE

15,97 PERSONARTE

10,92 PERSONARTE

11,20 PERSONARTE

3,03 PERSONARTE

5,66 PERSONARTE

1,99 PERSONARTE

15,47 CPN

Dental ICE FRESCH 50 gr; - 0'l Íio dental 25 mts - 01 Embalagem em PVC Cristal; - 0'l

Cartilha Fada do Dênle PersonalizaÇâo em adesivo com Íundo branco medindo 2,5 x I cm

010 Bonés Personalizados Bonés em brim leve na cor de sua preferência, 1.000.00 UN

regulador em velcro, aba sanduiche, estampa em Silk, arte a ser desenvolvida e aprovada em

até 04 cores

011 Canecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade para

300m1 , inquebrável, náo deforma, personalizados em salk diretamente na peÇa com uma cor,
com sua arte a ser desenvolv ida

012 Nécessaire Saúde do Homem Modelo NC '15 Tecido ny lon 600 na cor a 200.00

a escolher, fêchamento em ziper AIÇas de mão lateral. Acabamento em vivo. Nas medidas de
20 x 10 x 05 Personalização em silk sendo frente com 4 cores

013 Kit Costura Estojo em plástico rigido, Contem - 6 meados de linha 200,00 uN
coloridas, 3 agulhas, 1 alfinete de segurança, 3 botões (2 brancos e 1 preto), 3 alfinêtes
simples, I pinça, 1 mini tesoura, 1 passa linha, Personalizado êm I cor, Medindo 6,5 x 6,5 x 1,5
cm

Sacola Pet Sacola Pet, personalizaçâo um lado, arte duas cores. alÇa

de ombro, medindo: 35 cm altura x 44 cm largura '10 cm de carxa

Caneta Luna Canetas plásticas, com click na parte superior, corpo na

cor branca. click e ponta na cor a definir. personalizadas com arte a definir em duas cores

UN

UN

UN

UN

UN

UN

0'14

015

016

o17

com solda eletrônica, medindo 24 x 18 cm. na cor a ser escolhida com personalização do
slogan da sua campanha de pÍevenção da saúde, Arte em 2 coíes

018 Toalha de Rosto em algodão, faixa especial para personalização medindo

70 cm x 47 cm personalizado em uma cor (cor da toalha é opcional)

019 Baláo no 11 nas seguintes especif icaçôes mínimas: lnf lável,

8,20

8,50

8,50

5,60

1 5,90

1 0,90

í.640,00

3.400,00

8.500,00

5 600,00

3. 1 80,00

2. 1 80.00

1't 000,00

3.000,00

1.120,00

I 950 00

1 1,00

3,00

5,60

Í\
'15,40 to 1s4oo.oo

sProposta - Vssão '1 'Í.4.0

UN 0,92 PERSON

15tctst2016 17 v
Personalizado, Confeccionado em látex, FoÍmato redondo, Atóxico; Cores variadas; Com

450,00



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERV|çOS

Pá,gim 3

CNPJ: 17.525.45710001-12 Fornecedor : DANIELE MELLO DE CAIvIARGO E BUENO LTDA

Etdereço : HERBERT ÍVIERCER 728 SALA - CENTRO - TIBAGUPR - CEP 84300-000

lnscrição Estadual: 906í 996882 Gontador:

E-m ail: CO0MERCIOCAt\íARGOS.VENDAS@GMAIL.C,oM

Telefone: 4232752249 Fax: Celular: 4288179205

Telefone contador:
Representante : LUZ FERMNDO DE OLMBRA CPF:073.128.759-20
Endêrêço rêpresêntante: HERBERTB MERCER 726 CASA - CENTRO - TIBAGUPR - CEP 84300-000

E-mail representante:
Elanco: 1 - BB Agência: 2722-7 - TBG - TABGI/PR

RG: 108677945

Conta: 15792-9

Telefone re prese ntânte : 881 79205

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no 123/2006).

Lots ; 001 Lotê 001

No ltem Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca ttlodelo Preço Unitário Preeo Total

material PVC - Vinil, conÍeccionado nos braços com mola interna, ajuste plástico, com cabeça
destacávê1. Formato Zé gotinha, em plástico atóxico, maleável, corpo branco, formato boca
vermelha, olhos pretos, c/ presilha em vinil especial, maleável, atóxico, Scmx3cm
personalizada em até uma cor, 02 cavidades arredondadas c/ corte especial

O21 Máscaras do Zé gotinha confeccionada em papel triplex 300, com fio 30O,OO

elástico para f irmamento e de acabamento dif erenciado

022 Conjunto body Malha Canelada '100% algodão com botáo na área do pescoço

impressão em 1 Íace do balão; lmpressão 1 cor. A ampressão deverá ser feita de forma que a
logomarca a ser impressa fique com sua parte inÍerior para o lado da boca do balão; lmpressão
de f orma centralizada tanto na altura como na circunf erência do balão.

020 Boneco Agarradinho com 8,5 cm de altura, cl alé 04 cm de largura, 300,00 uN

500,00 uN
para facilitar na hora da troca, botão no meio das pernas para garantir que fique firme. As cores
sáo: Branco, azul bebê, verde bebê, amarelo bebê, rosa bebê, caqui, verde cidreira, salmão e
marf im. - Composição: Malha canelada 100% algodão Fio/30.

023 Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretaria de 500,00 uN
Saúde, conÍeccionada em Poliviscose colorida, serigrafia na frente/costas, personalizada em 2
cores, tamanho P, M, G, GG com as seguintes especificaçóes minimas: colorida (cora ser
deÍinida pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com ribana 67% poliestere 33%
viscose, colorido, gola redonda, com ribana 67% poliester e 33o/ocolorido, o corpo e as mangas
da camiseta conf eccionadas em malha 67%poliéster e 330/0 viscose, f io 30/'1 com 1659/m2 As
bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão ser feitas em
linha 100% poliéster, modelo unissex. Nâ parte da frente da camiseta deverá ser feita
serigraÍia colorida (4 cores). As camisetas deverão ser entregues limpas, integras montadas
corretamenle com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não
apresentes pontos, dobras, franzidos, torçôes ou pontos Íalhados, rompidos ou soltos. A
etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e afixada em caráter.

024 Nécessaire em nylon 600, em cores diversas, com sua logomarca aplicada

conforme sua arte a ser desenvolvida. até 4 cores.Tamanho 12x18x13 cm com fechamento
em zíper conf orme modelo.

O25 Toalha de Boca, confeccionada em algodáo, medindo 24 x 38 cm,
personalização em 1 cor

026 Estoio conÍeccionado em PVC cristal medindo 17 x 25 cm, Íechamento em

botão de pressáo, personalização em 4 côres.

O27 Bolsa Gestante nas medidas 30x25x18 cm com alÇa de máo e

UN

7.50 PERSONARTE

1,72 PERSONARTE

18,53 CPN

25.78 CPN

14,65 PERSONARTE

5,70 CPN

7,32 PERSONARTE

50,30 cPN

500,00 uN

500,00

500,00

500,00

UN

UN

7,40

1,70

1 8,50

25,70

'14,60

5,65

7,30

50,20

2.220,O0

51 0,00

9.250,00

1 2.850,00

l\
)-o*

7.300,00

2.825,O0

3.650,00

25.100.00

sProposta - Vtrsâ): '1 'l 4.0

UN

151@t201617.3/28



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

Pã!re 4

CIPJ: 17.525.45710001-12 Fornecedor : DANIELEMELLO DECAÍvIARGO EBUENO LIDA

Érdereço : HERBERT MERCER 728 SALA - CENTRO - TIBAGUPR - CEP84300-000

lnscrição Estadual: 9061 996882 Contador:

E-m ail: CO0MERCIOCAÀ,IARGOS.VENDAS@GMAIL.@M

Telefone: 4232752249 Fax: Gelular: 4288179205

Telefone contador:
Representante : LUZ FERMNDO DE OLIVBRA CPF:073.í28.759-20
Endereço representante: HERBERTB MERCER726 CASA - CENTRO- TIBAGUPR- CEP84300-000

E-mail representante:
Ehnco: 1 - BB Agência: 2722-7 - TBG - IABGUPR

RG: 108677945

Conta: 15792-9

Telefone re presentante: 881 79205

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no í2312006).

Lote l @1 Lote 00í

No ltem Descrição do Produto / Serviço Cltde. Unid. Preço i/áximo lltarca Preço Unitário Preço Total
personalização em silk. Nylon 600 e Cristal

028 Frasco PET 60ml Aladim Mod.F66 Tampa Aluminio R20

Dourada.

029 Babador, confeccionado em algodão, com acabamento

em Ribana, Não Personalizado

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

500,00 uN

500.00 uN

2,60 PERSONARTE

7,82 CPN

2,55

7,80

PREçO TOTA DO LOTE :

TOTÂL DAPROFOSTA:

'1.275,00

3.900,00

í66.425,00

í66.425,00

É\

Yr

IvE-LO
CNPJ: 1 7. 525.4 57 IOOO1 -1 2

êsPÍopcta - Vssáo: 1.1.4.0



euVeloPE oí - PRoPosrA DE PREços

MUNlctPto DE cÂuoloo DE ABREU

pneoÃo PRESENcIAL No 48í20í6

nazÃo SocIAL: GLoBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAOÓCICOS LTDA

C.N.P.J.: Í 0.29í .27 I IOOOí {}5
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4/El2016

PROPO§TA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
clwJ: 10'291.271loool-05 Fornecedor : GLOBALFEDÀ ATEFtAtsuoÁrcos EFEDAGóccosLIDA
Endereço : RIJA 31 Et\4ARÇo. 543 CASA - cENIrc - ÀÁAREo|.AL cAt\DDo Rot{DoMFR- cEp8596o-000

Págim: í

E+n ail; tatyane@grupogbbalped.combr

Telefone:45325402036 Fax: Celular:lnscrição Estadual: 9O4S2g7OO Contador: Cbonnr Cota
Re presentante : FDGAR l(/qRt\Í)F Telefone contador: 4532041 S4S

CPF: 351.4611.000-91 RG: 4008057-0

Conta: 3210V7

Telefone re presentante : 4532540203

Endereço represêntante: Rla Tocantins sn ca§a - Anelviario - Ír4arechal cândtjo Rondon/pR- cEpgsg6G0oo
Êmail representante: tatyane@grupoglobalped.combr
Banco: I - BB Agência: 859-1 - npr - Ívbrechal Cândido RondouFR
Fornecedor e nguadradô c
Loú!: mÍ Lots 00í

Data de abertura: zAn8lâffilo
da lei complementar n, í2312006).

No ltêm DescÍlÉo do produto, Sêrvlço

uN / 26,e7 N.D

Cltde. Unld.
200,00 UN

Preço líririmo Ílilarca

7,82 Globalped

7,3í Globalped

15,75 kichinelos

6,06 promex

6,59 Globalped

UN

001 Hidratante"o, eOrt, 
"rUu@

N2

005

006

e click para fechamento, evitando vazamento, personarizada em adesivo, personarizaçâo rivre
de cores, arte a ser desenvorvida pero Íornecedor e aprovada pera secretaria 

"orr""[rd"r,t".Sabonete liquido com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, 2OO,OO
e click para fechamênto, evitendo vazamento, personarizada em adesivo personarizaçâo rivre
de cores, arte a ser desenvorvida pera empresa íornecedora e apíovada pera secretaria
conespondente.

Chinelos em borracha microporosa, similar, havaianas tíras tradicional í5O,OO
e acompar*nm tiras de segurarça modêro baby com reguragem, personarizado em subrimação
composição de 80% bonacha natural com 20% em EVA, personalização livre de cores, arte a
ser desenvolvida pera êmpresa íomecedora e aprwada pera secretãria correspondente.
Camisetas marBa cuÍla para seÍ utilizada eÍn Campanha da Secretaria de í.oOO,m
saúde, conÍeccionada em poriviscose cororida, com serigrafia na Írente/cosras, em 4 cores,
tamanho P, M, G, GG com as seguintes especif icaçôes irÍnir"", cororida (cor a ser def inidapelo usúrio) mangas curtas, barras das m"rqa" co, àbana 67go poriéster e 33% viscose,
colorido, gola redonda, com ribaÍa 670Á poliéster e 33%colorido, o corpo e as mangas da
camiseta confeccionadas em marha 67%poriéster e 3396 viscose, f io 30/í com 16g/m2 As
bainhas da barra dsrem ter 2 cm de rargura, as costuras da camiseta deverão ser feitas em
linha 100% poliéster, modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta deverá ser íeita
serigraÍia colorida (4 cores). As camisetas deverão ser entregues limpas, integras montadas
conetamente com su€rs costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tar modo quê nâo
epÍeseíúes pontos, dobras, f rarzidc, torçóeô ou pontos farhados, rompidos ou sortos. A
etiqueta de iderúificaçáo deverá ser em tecido branco e afixada em caráter.
Squeeas 55O ml Confeccionados em polipropileno; Com certiÍicação de SOo,0O
Atoxidade; capacidade de 2s0l30omr; sua arte apricada a quente na pÍópria ganafa; Arte a ser
desenvolvida e aprovada em uma cor.

Gel anticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de S0O,OO
coíes' arte a ser desenvorvida peh empresa fornecedora e aprovada pera secretaria
correspondente.

Escova com espelho com kit costura. Espelhos com escova, medindo 2OO,OO
6,5 cm de diâmetro, com encaixê de cerdas para armazenamento, cerdas medindo í,5 cm,
sistema dê abre e fecha, espelho com S cm de diâmetro, parte superior abaixo da tampa
protetora que abre girando, corüem um kit costuÍa com I passa linha, 6 linhas coloridas, 2
agulhas, 1 alfinete de seguÍança, 2 botões de dois tamaniros. personalizeda com a arte em 1

Unltárlo

7,N

6,99

15,@

26.50

5,9s

6,40

7,99

Prêço Total

í.480,m

1.398,00

2.250.00

26.500.m

f=

t8
2.975,@

3.200,00

- Vqsáo: í.í.4.'l

8,03

Ç

1ílW20161re:34



Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 4§rtZA16

Página:2

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE
ctPJ: 10'291 '271t0001-05 Fornecedor : GLOBALPEDIVIATEFIAIs uúrcos EpEDAGócEos LTDA
Endereço : RiA 31 DEMA@. S43 CAS/q _ CENTRO - MAREC|.IqL CANDDO ROÍ\DOÍVFR_ CEp85960_000
Inscrição Estadual; 9O4S2B7O0

PRODUTOS / SERVTÇOS

E-rnail: tatyane@grupoglobalped.combr

Telefone:45325402036 Fax: Celular:
Contador: Oeonar Cota& presentanls ; ptrCR t r<,t+lCfF Te lefone contado r: 4532U1 S4S
CPF: 351.464.000-91 RG: 4008057-0

Gonta: 3210ü7

Te lefone re pre se ntant e : 4532540203

Endereço representante: R.ra Tocantins sn casa - Anelviario - lr4arechal cândijo Rondon/FR- cEpg5g6Gooo
E-m ail re pre s e ntante : tatyane@grupoglobalped.com br
Banco: 1 - BB Agência: 8591 - nrr - lt/brechal Cândido Rondon/FR
Fornecedor enqu"Or"ao 

" pegueno porte (para obter os benefícios oa teJ co@
Ilata de abertura: 20t0Bt2OOB

Lola ! {I}í totÉ ü}Í
N0 ltêm DêscÍlção do produto Í Servlço

Gltde. Unld. Praço Máxlnro llarcacor, a ser desenvolvida e aprovada para sua campanÉ
Mdêlo

d'A,r
i

Preço Unltárlo Preço Total

008 Kit !úanicure contendo 1 cortador de unha, 1 lixa de unha , uma
espátula ê uma pinça, pêrsonarização a ser desenvorvida e aprovada em 1 cor

0G, Kit Saúde bucal lrfartil - 01 Escova dental lnfantil; - 01 Creme
Dental ICE FRESCH *, gr; - Oí f io dental 25 mts - 01 Embalagem êm ryC CriÊtal; - 01cartilha Fada do Dente personarizaçâo em adesivo com íundo brânco medindo 2,s x g cm

010 BoÉs Personalizados BorÉs em brim leve na cor de sua preferência,

200,00

400,m

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

8,29 Ívhrsom

8,53 Globalped

8,60 Lrraê

5,67 Promex

15,97 Luaê

10,92 Ívhrsom

11,20 Exitus

3,03 Jaragua

5,66 Globalped

1,99 jaragm

15,47 TSF

O,92 BFM

8,00

8,50

7,90

5,n

14,90

10,m

1.600,00

3.400,00

7.900,00

5.200,00

2.980,00

2.0@.00

regulador em vercro, aba sanduíche, estampa em sirk, arte a aer desenvorvida e aprovada ematé 04 cores

01í Canecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade para
300rnl , inquebÉvel, náo deforma, personalizados em silk diretamente na peça com
com sa.El arte e ser desenvolvida

O12 Nécessaire Saude do Homem Í\âodelo NC í5 Tecido nylon @0 na cor a 2m,OO
a escolher, Íechamento em zÍper Arças de mão raterar. Acabamenro em vivo. Nas mêdidas dê
20 x 10 x 06 Personalização em silk sendo Írente com 4 cores

013 Kí Costura Estojo êm plástico rígido, Contem _ 6 meados de linha 2OO,OO
coloridas, 3 agulhas, 1 alfinete de segurança, 3 botõês (2 brarnos e 1 preto), 3 alfinetês
simples, í pirça, í mini t6oura, i passalinta, personalizadoem í coi, UeáinUoO,Sx6,5x l,S
cm

O14 Sacoh Pet Sacola pet, personalizaçâo um lado, aíte duas coíes, alça
de ombro, medindo: 35 cm altura x 44 cm largura 10 cm de caixa.

0'15 Caneta Luna Cane{as plásticas, com click na parte superior, corpo na
cor branca, click e ponta na cor a definir, personalizadas com arte a deíinir em

016 Kit Mnilixa Personalizado Contendo: 1 esmalte cores variadas,
personalizado em I cor, 1 lixa personalizada em 1 cor. Com embalagem

O17 Lixeirinhas Para cano confeccionadas êm TNT45 grs. com Íechamento
com solda eletrônica, medindo 24 x 1g cm, na cor a sêr escolhida com personarização do
slogan da sua campaúa de pÍevençâo da saúde, Arte em 2 cores

0'18 Toalha de Rosto em algodão, faixa especial para personatiaçâo medindo

1.0m,00

1.000,@

uma coÍ,

1.000,00

1.000,00

duas cores

200,00
para presente.

1.000.00

1.000,@

500,00

Com

10,ulo

3,00

5,20

1,75

í4,í)

0,89

Yfi3ooo'oo
1.0zlO,OO

't.750,00

14.500,00

445,@

10.rmo,0O

70 cm x 47 cm persornlizado em uma cor (cor da toalha é opcional)
O19 Balão no 1í nas seguintes especif icações mínimas: lnÍlável;

Personalizado; Confeccionado em látex; Formato redondo; Atóxico; Cores variadas;
- VêÍsâo: í-l-4 í

UN

1118t?o1efif,:y



a
Munlcípio de Cândido de Abreu

Pregão Presenciat 4§tt2}16

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERV!çOS
GÍPJ: 10'29í'27110001-05 Fornecedor : GLOBALPED MATEFtAts uDÁn@s E pEDAcoctcos LTDAEndereço : RIJA 31 DE rvlARÇo. 543 CASA - crtÍIRo - ÀrAREct-tAL cAt,oDo Rot\DoMFR - cEp Bs96o-000

Página:3

lnscrição Estadua!: 9O4S287OO

E-mail: tatyane@grupoglobalped.combr
Telefone: 453254,02036 Fax: Celular:

&presentanGlffiRKAmpp Contador: Cleonar Cota

CPF: 351.464.000-91
Endereço representante: Rla Tocantins sn casa - Anelviario - lr4arechal cândido Rondon/FR - cEp g5g6Gooo
E-m ai I re p re s e nta nte : taty ane@gru poglobalped.com br
Banco: 1 - BB

RG: 4008057-0
Telefone contador: 453284.1 54S

Telefone re presentante : 4532540203

Agência: 859-1 - nnr - Íúarechal Cândido Rondon/FR Conta: 32108-7 Ilata de abertura: 2ltOBtzOOg

:il,Tl"'"lj:*J"aLotê! 001 toteooí
No ltêm Dêscrlgão do produto, Sêrvlço

Preço Íttáxlmo iíarcaimpressáo em í face do trlão; lrpr""
lT::Ti:-:1.,I1.=i f ique com swr parre inferioi para o tado da boca do batão; lmpressao

Preço Unltárlo Prêgo Total

020 Boneco Agarradinho com g,S cm de altura, c/ até M cm de largura, 3A,OO UN
materiar PVC - Mnir, corúeccionado ms braços com mora interna, ajuste prástico, com cabeçadestacáver. Formato Zé gotinha, em prásticó atóxico, mareáver, corpo branco, Íormato bocavermelha, orhos prelos, c/ presilha em vinir especiar, maleáver, atóxico, gcmx3cm 

-
personalizada em até uma cor, 02 cavidades anedondadas c/ corte especial

de forma cerÍralizada tanto na altura como na circunfeiência Oo Ualão.

O21 lliÉscaras do Zé gotinha conÍeccionada em papel triplex 3OO, com fio
elástico para íirmamento e de acabamento diferenciado

ü22

7,5O Agarradinho

Conjunto body ÍVhlha Canelada iOO% algodâo com botão na área do pescoço SOO,OO
para facililar na hora da troca, totão no meio das peÍnas para gararúif que Íique f irme. As ooressão: BranÇo, aanl bebê. verde bebê, amarelo bebê, rosa bebê, caqui, verde ciareira, salmào emarÍim. - Composição: líalha canelada i00% algodâo Fio/3O.
Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretaria de SOO,OO
saúde, confeccionada em poriviscose cororida, serigrafia na frente/costas, pêrsonarizada em 2cores, tamanho P, M, G, GG com as sêguintes espàcif icaçÕes mÍnimas: cotrida (cor a serdefinida pelo usuário) margas curtas, banas das mangas com ribana 67% poliéster e 33%viscose, colorido, gora redonda, com ribana 67% poridter e 33%coroído, o corpo e as mangasda camiseta conf eccionadas em marha 67%poriéster e 3396 viscose, f io 3o/1 com rosgl;z A"bainhas da barra devem ter 2 cm de rargura, as costuras de camiseta deverâo ser feitas emlinha 100% poliéster, modero unissex. Na parte da írente da camiseta deverá ser f e*aserigrafia colorida (4 cores). As camisetas deverão ser entregues rimpas, integras montadascorrêtamente com suas cosluras perfeitas e devem ser confeccionadas de tai modo q;;o
apresentês pontos, dobras, Írarzidos, torçÕes ou porÍôs íarhados, rompídos ou sortos. Aetiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e aÍixada em caráter.
Nécessaire em ny lon @, em cores diversas, com sua logomarca aplicada 5OO,m
conforme sua arte a ser dêsênvorvida, até 4 cores,Tamanho ,l2x1gx13 cm com Íechamentoem zíper conforme modelo.

300,00 í,72 Globalped

18,53 N.D

25,78 N.D

7,49

1,71

í8,00

23,80

2.247,N

513,00

9.m0,00

í í.900,00

a\

q"S

f
GProposta - Vêrsão: 1.t.4.i

500,00 uN

J"

llrei/20Í6ííÉ:34

025 Toalha de Boca, confeccionada em algodâo, medindo 24 x 3g cm,
personalizaçáo êm 1 coÍ

026 Estojo conÍeccionado em Hr'C cristal medindo 17 x 25 cm, fechamento em
botão de pressão, personalizaçáo em 4 cores.

O27 Bolsa Gestante nas medidas 30x25xíg cm com aha de mão e

14,65 Luaê

5,70 TSF

7,32 Luaê

5O,30 Luaê

í4,00

5,20

7,10

49,m

7.000,00

2.@0,00

3.550,00

24.500,00



J

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS
CÍWJ: 10,291 ,271rc0c1-A5 Fornecedor : GLOBALPEDMATEFIAIS UDAICOS EPEDAGÓGEoS LTDA

Endereço : RtlA 3'l EÀíARçO. 543 CASA - CENTRO - tvlARECl-lAL CAl\Dm RONIDOT\yFR- CEp85960-000

E+n ail: tatyane@grupoglobalped.combr

Telefone:45325402036 Fax: Celular:

Telefone contador: 4532U1545lnscrição Étadual: 904528700 Contador: Oeonar Cota

Re prese ntante : EDGAR I(ARhIOPP CPF: 351.464.000-91

Endereço representante: Rla Tocanüns sn casa - AnelViario - lVtarechal Cândido Rondon/PR - CEP 8596GOOO

E-mail representante : ta§ane@grupoglobalped.combr

Banco: 1 - BB Agência: 85+1 - nnr - lvbrechal Cândido Rondon/PR

RG: 4008057-0

Conta: 32108-7

Telefone re prese ntante : 4532540203

Ilata de abertura: 2Ol08l2OOa

Fornecedor enquadrado como microempresa ou êmpÍêsa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei compleméniar nd ti3n006)t
Lotê: 0O1 Ldeool

No ltêm DêscrlÉo do Produto, Sêívlçp Cltde. Unld. Preço i/láxlmo Marca Preço Unltárlo Preço Tolâl
personaliação em silk. Ny lon 600 e Cristal

Frasco PET 60ml Aladim l\iod.F66 Tampa Aunínio R20

Dourada.

Babador, coníeccionado em algodão, com acabamenlo

em Ribana, Não Personalizado

500,00 uN

500,00 uN

2,60 DOM

7,82 N.D

2,55

7,fi

1.275,ú

3.750,00

150.t5í,00

160.961.00

PRE@ TOTA OO LOIE :

TOTAL DAPROPIOSTA:

)cf

Valdade da proposta: 60 dias

Prazo de entrega; 15 dias

DDÁICOS E

..e

GPropcla - Vêrsão: l.í.4.1

,M
111820161152:3



ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE
PREÇOS
MUNrcrPro DE cÂxDrDo DE
ABREU
PREGAO PRESENCIAL N" 48 I2O

RAZÃO SOCIAL DISTRIBUIDORA
DE ARTIGOS DE PAPELARIA
LUNARDELLI LTDA ME
No DO C.N.P .J. 20.595.37 410001-04





DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. ME

. cNpJ 20.595.374/0001.04 TNSCRçÃO ESTADUAL 90.668.467.57
EMAI L patriciaflf reitas@hotmait.com

Município de Cândido de Abreu- paraná
Liciração Modatidade: pRBGÃO PRESENCIAL N". 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanha§ e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

PROPOSTA DE PRECOS

EMPRESA: DISTNBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI
LTDA ME

C.N.P.J. N.": 20.595 .37 4 t0001 -04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90.668.467 -57

ENDEREÇO: RUA MINAS GERAIS, 950 - FONE: (43) 3478-1626

REPRESENTAITTE: PEDRO JOSE DE FREITAS SÓCTO GERENTE,
RESIDENTE NA RUA MINAS GERAIS, 950, LTJNARDELLYPR

CPF: 016.829.739-64 RG: 6.887 .012-7

FONE: (43) 8438-5218
\

QUADRO SOCIETÁRIO: PEDRO JOSE DE FREITAS _ SOCIO GERENTE, 
U

RESIDENTE NA RUA MINAS GERAIS, 950, LUNARDELLI/PR

CPF': 016.829.739-64 RG: 6.887 .012-7

FONE: (43) 8438-5218

PATRICIA FRANÇA LUZETE DE FREITAS _ SÓCIO, RESIDENTE NA RUA
MINAS GERAIS, 950, LUNARDELLUPR

CPF: 032.246.599-04 RG: 7.575 .179-2

FoNE: (43) 8438-s2t7

N" DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL:20160617820
DATA DO REGISTRO DO CONTRATO SOCIAL: 2510212016

BANCO: BRASIL AGENCIAz263I-X CONTA CORRENTE:18.049-I
SÃO rOÃO Do IVAÍ/PR DATA DE ABERTURA:OI/y7I2II6

1 - Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de
para campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Cde Saúde.

Rua minas gerais, 950 térreo - centro - Lunardelli- Pr. CEP
Fone (43) 3478-í626

-

./5 )J-

%
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA- ME t

. cNpJ 20.595.374/0001.04 TNSCR|ÇÃO ESTADUAL 90.668.467.57
EMAIL patriciaflfreitas@hotmail.com

vALoR TorAL DA PRoposrA: R$ 9s.718,00 (NOVENTA E cINCo MIL
SETECENTOS E DEZOITO REAIS).

OBS: No valor da proposta de preço estiá compreendido, além do lucro, encargos,
tributos, todas e quaisquer despesas de responsàUinauOr da licitant. qr., direta ou
indiretamente, decorram do fornecimento do objeto licitado.

Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
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, nos termos do Art. 3o da LC 12312006 e não está inserida nas
excludentes hipóteses do § 4" daquele Artigo.

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016 \

Freitas, casado, empresário,
iado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr

CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7

/

)

iffi$,i,{}trffia\
950 téneo - centro - Lunardelli- Pr- CEP 86.935-000

Fone (43)3478-1626

Cargo: Sócio Gerente

Rua minas gerais,

C

U



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016
pRoposTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

Pfuim: 1

ClfJ: 20.595.37410001-04 Fornecedor: DISTRIBUIDOM DEARTI@S DEPAFEÁRIA LTDA t\,E
Ehdereço : RLlA MMS cERAls 950 TERFEO - cENTRo - LUMRDELLIFR - cEp86935-ooo
lns crição Estad ua!: 9066846757 Contador: RBMLDOGROIâ

E-mail: patriciaf lf reitas@hotrmil.com

Telefone: 43U781626 Fax:4334781445

Telefone
Celular:4384385218

contador: 43U781445
& presentante : PEDRO JOSÉ DE FREIAS CPF: 016.829.739-8l
Étdereço representante: RtlA Mi{AS GERAS 950 TERFrc- cENIRo- LUMRE_LyFR- cEp8693$OOO
Email representante : patrichflfreitas@hotrmil.com

Banco: 1 - BB Agência: 2631-x - BApCO m BRASIL - LUMRDE_LyPR

RG: 68870127

Conta: 1804$1

Te lefone re prese ntante : 43341 81226

Ilata de abertura: 011O712016
Fornecedorenquadradocomomicroempresaouempreaaàepequenoporte(

No ltem Dêscrição do Produto / Serviço Cltde. Unid. Preço Ílrláximo Marca ilodelo Preço Unitário Preço Total001 Hidratante com 60 ml, embalagem unitária em plástico com tampa, 200,00 UN 7,82

7,31

e click para f echamento, evitando vazamento, personalizada em edesivo, personalização livre
de cores, artê a ser desenvolvida pelo fornecedor e aprovada pela secretaria conespondente.

O02 Sabonete liquido com 60 ml, embelegem unitária em plástico com tampa,

0,00

0,00

0,00

0,00e click para f echamento, evitando vazamento, personalizada em adesivo personalização livre
de cores, arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedore e aprovada pela secretaria
correspondente.

003 Chinêlos em borrecha microporosa, similar, havaianas tiras tradicional

200,00 UN

150,00 UN

1.000,00 UN

e acompanham tiÍas de segurança modelo baby com regulagem, personalizado em sublimaçáo
composição de 80yo borracha natural com 200lo em EVA, personalizaÇão livre de cores, erte a
seÍ desênvolvida pela empresa fornecedora e aprovada pela secretaria correspondente.

004 Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretarie de

15,75 HAVAINAS

26.97 DLUNARDELLI

6,06 LAYOUTBRINDES

6,59

8,03 3tfrr-t;ffi,ff$flil

15,72

26,95

6,04

0,00

0.00

2.358,00

26.950,00saúde, confeccionade em Poliviscose colorida, com serigrafia na frente/costas, em 4 cores,
tamanho P, M, G, GG com as seguintes especif icações mínimas: coloride (cor a ser def inada
pelo usuário) manges curtas, barÍas das mangas com fibane670/0 poliéster e 33% viscose,
coloÍido, gola redonda, com ribana 67010 poliéster e 33%colorido, o corpo e as mangas da
câmiseta conf eccionadas em malha 67%poliéster e 33% viscose, f io 3o/i com 165g/m2 As
bainhas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão ser feites em
linha í00% poliéster, modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta devêrá ser f eita
serigraf ia colorida (4 cores). As cemisetas deverão ser entregues limpas, integras montadas
corretamente com suas costuras perfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não
apresentes pontos, dobras, Íranzidos, torçôes ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A
etiquete de identificaÇão deveÉ ser em tecido branco e aÍixada em caráter.

Squeezes 550 ml Confeccionedos em polipropileno; Com certificação de
Atoxidade; Capacidade de 250/30oml; Sua arte aplicada a quente na própria ganafa;
desenvolvida e aprovada em uma cor.

Gel anticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de
cores, arte a ser desenvolvida pela êmpresa fomecedora e aprovada pela Secretariâ
correspondente.

Escova com espelho com kit costura. Espelhos com egcova, medindo
6,5 cm de diâmetro, com encaixe de cerdas para armazenamento, cerdas medindo 1,S cm,

ema de abre e fecha, espelho com 5 cm de diâmetro, parte superior abaixo da tampa
protetora que abre girando, contém um kit costura com I passa linha, 6 linhas coloridas, 2

500,00

Arte a sêr

500,00

200,00

UN

UN

3.020,00

0,00

Á- 
o'oo

Qu,
/\ôagulhas, l€lfinete de segurença, 2 botões de dois tamanhos. personalizada com a arte em 1

UN

15ffim16?f..45.42



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVTçOS

PQtrtm 2

CiPJ: 20.595.374/0001-04 Fornecedor : DISTRIBUIDORA DEARII@S DE PAPB-ARA LTDA Í\lE

Étderego : RtIA MI.{AS GERAIS 950 TERREO - cENTRo - LUMRDB-LIFR - cEp8693$ooo
lns crição Estad ual: 9066846757 Contador: REMLDOGROLA

Em ail : patriciaf lf reitas@hotnnil.com

Telefone: 4334781626 Êax: 4334781445 Celular:43&43g5218

Telefone contador: $3i7d144s
&presentante : PEDRO JGSÉ DE FRErAS CPF: 0í6.829.
Ehdereço representante: RtA M]\IAS GERAS 950IERFEO- CENIRO- LUMRE-IyFR- cEp8693sooo
Email represêntante: patriciaflfreitas@hotmail.com

Banco: 'l - BB Agência: 2631-x - BApçg m BRASTL - LUMRDELLyFR

RG: 68870127

Conta: 18049.1

Te lefone re pres e ntant e : 43?47 81226

tlata de abertura: 0110712016
FornecedorenquadradocomomicroempresaouemPresadepequenoport

No ltem Descrição do Produto / Sêrviço Cltdê. Unid. Preço ilÉximo i/hrca illodelo Preço UniHrio Preço Total

008

009

17

cor, a ser desenvolvida e aprovada para sua cempanha.

Kit Manicure contendo 1 cortador de unha, 1 lixa de unha , uma
espátula e uma pinça, personelizeção a ser desênvolvida e aprovada em 1 cor
Kit Saúde bucal lnfantil - 01 Escova dental lnfantil: - 01 Creme

200,00

400,00

1.000.00 uN

1.000,00

1.000,00

200,00

1.000,00 UN

1.000,00

500,00

0.00UN

UN

UN

8,29

8,53 DENTAL BRINDES

8,60

5,67 LAYOUTBRINDES

15,97 LAYOUTBRINDES

10,92

11,20

3,03 QG BRINDES

5,66

1,99 ADONAI

15,47 oLTNDA

0,92

irltffi*iffffi

8,50

0,00

5,65

15,95

0,00

0,00

3.400,00

0,00

5.650,00

3.190,00

0.00

0,00

3.000,00

0,00

1.970,00

1 5.450.00

Dentel lcE FRESCH 50 gr; - 01 f io dentat 25 mts - 01 Embalagem em pvc cristel; _ 01
Cartilha Fada do Dente Personalização em adesivo com fundo branco medindo 2,S x I cm

010 Bonés Personalizados Bonés em brim leve na cor de sua preferência, !.000,00
regulador em velcro, aba sanduíche, estempa em silk, arte a ser dêsenvolvida e aprovada em
até 04 cores

0í1 Canecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade para

300m1 , inquebÉvel, náo def orma, personalizados em silk diretamente na peça com uma cor,
com sua arte a ser desenvolvida

NécessaireSaúdedoHomem ÍvlodeloNC 15Tecidonylon600nacora 2OO,0O

a escolher, fechamento em zíper Alças de mão lateral. Acabamento em vivo. Nas medidas de
20 x 10 x 05 Personalização em silk sendo frente com 4 cores

Kit Costura Estojo em plástico rígido, Contem -6 meados de linha 2OO,OO

coloridas, 3 agulhes, '1 alÍinete de segurança, 3 botões (2 brancos e 1 preto), 3 alfinetes
simples, 1 pinça, 1 mini tesoura, 1 passa línha, Personalizedo em 1 cor, Medindo 6,5 x 6,S x .t,S

cm

O14 Sacola Pet Sacola Pet, personalização um lado, arte duas cores, alça
de ombro, mêdindo: 35 cm altula x 44 cm lergura 10 cm de caixa.

Caneta Luna Canetas plásticas, com click na parte superior, corpo na

cor branca, click e ponta na cor a definir, personalizadas com erte a definir em duas cores

Kit Minilixa Personalizado Contendo: 1 esmalte cores veriadas,
personalizado em I cor, 1 lixa personalizada em 1 cor. Com embalagem para presênte.

Lixeirinhas Pere carro confeccionadas em TNT 45 grs. com fechamento
com solde eletÍ6nica, medindo 24 x í8 cm, na cor a ser escolhida com personelizaÇão do
slogen da sua campanha de prevenÇão da saúde, Arte em 2 cores

Toalha de Rosto em algodão, faixa especial para personalização medindo
70 cm x 47 cm peÍsonalazado em uma cor (cor da toalha é opcional)

Balão no 11 nas seguintes especif icações mínimas: lnf lável;

UN

UN

o12

0t3

UN

UN

UN

018

019

A
o\
ô0,00

3,00

0,00

1,97

1 5,45

0.00

sPro@ta - VeÍsáo

UN

1í@1n16n.49:42

Personalizado; Confeccionado em látex; Formato redondo; Atóxico; Cores veriadas: Com



Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4/À12016

Pá.limt 3

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE

CIPJ: 20.595.374/0001-04 Fornecedor: DSTRTU|DORA DEARTI@S DEPAPEáRA LTDA i/E
Ehdereço : R|JA MIMS GERAIS 950IERFEO - CENTRO - LUMRDE-LIPR - CEP8693S000
lnscrição Estad ual : 9066846757 Gontador: RBMLDOGROLA

PRODUTOS / SERVTçOS

Em ail : patriciaf lf reitas@hoüreil.com

Telefone: 43U781626 Fax:,433478145

Telefone
Celular:4384385218

contador:433478145
&presentante: PEDRO DEFRETAS GPF: 0'16.829.739-64

Ehdereçorepresentante: RTAM}.IASGERA§950IERFEO-CENTRO-LUMRDELLyPR-CEp8693soO0

Email representante : patriciaflf reitas@hotrnail.com

Banco: 1 - BB Agência: 2631-x - BAtl@ m BRASIL - LUMRDE-LyPR

RG: 68870',t27

Conta: 1804$1

Telefone re presentante : 4394:781226

tlata de abertura: 01107120'16

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empreaa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complenrelúar no í2312006;.

No ltem Descrição do PÍoduto / Serviço Cltde. Unid. Preço ÍtlÉximo Marca Prêço UnitáÍio Preço Totaliiodelo
impressão em 1 fece do balão; lmpressão 1 cor. A impressão deverá serÍeita de forma que a
logomarca a ser impressa f ique com sua parte inf êrior para o lado da boca do baláo; lmpressão
de Íorma centralizada tanto na altura como na circunferência do balão.

020 Boneco Agarradinho com 8,5 cm de altura, c/ até 04 cm de largura,

022

023

300,00 uN 7.50

1,72

18,53 PTTCHU

25,78 DLUNARDELLI

14.65 LAYOUTBRINDES

5,70

7,32

50,30

'l',itii$:*il',H1gi1;

0,00

0,00

18,50

25,75

14,63

0,00

0,00

0.00

0,00

9.250,00

'12.875,00

0.00

021

material PVC - Vinil, confeccionado nos braços com mola interna, ajuste plástico, com cabeça
destacável. Formato Zé gotinha, em plástico atóxico, maleável, corpo branco, Íormato boca
vermelha, olhos pretos, c/ presilha em vinil especial, maleável, atóxico, Bcmx3cm
personalizada em até uma cor, 02 cavidades anedondadas c/ corte especial

Máscaras do Zé gotinha confeccionada em papel triplex 3OO, com fio 3OO,OO

elástico para f irmamento e de acabamento dif erênciado

Conjunto body Malha Canelada 100% algodão com botáo na área do pescoço 5OO,OO

para f acilitar na hora da troca, botão no meio das pemas para garantir que f ique f irme. As cores
são: Branco, azul bebê, verde bebê, amarelo bebê, rosa bebê, caqui, verde cidreire, salmão e
marf im. - Composição: Malha canelada 100% algodão Fio/30.

Camisetas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretaria de SOO,OO

500,00

500,00

500,00

UN

UN

Saúde, conÍeccionada em Poliviscose colorida, serigrafia na Írente/costas, personalizada em 2
cores, tamanho P, M, G, GG com as seguintes especif icaçôes mínimas: colorida (cor a ser

\ definida pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com ribena 670Á poliéster e 33oÁ

\ viscose, colorido, gola redonda, com ribane 67010 poliéster e 33olocolorido, o corpo e as mangas

J de camiseta conÍeccionadas em malha 67olopoliéster e 33o/o viscose, fio 3O/1 com 165g/m2 As
( Uainnas da barra devem ter 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão ser feitas em

\ linha í00o/o poliéster, modelo unissex. Na parte daf rente da camiseta deverá serfeita

\ serigraf ia coloride (4 cores). As camisetas deveráo ser entregues limpas, integras montadas

\corretamente com suas costuras perfeitas e devem serconf eccionadas de tal modo que não
âpresentes pontos, dobras, franzidos, torçôes ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A
etiquete de identificação deveÉ ser em tecido branco e afixada em caáter

024 Nécessaire em nylon 600, em cores diversas, com sua logomerca aplicada
conÍorme sua arte e serdesenvolvida, até 4 cores,Temenho 1Zx1Ax13 cm com fechamento
em íper conf orme modêlo.

025 Toalhe de Boca, confeccionada em algodão, medindo 24 x 38 cm,
personalizeçâo em 1 cor

026 Estojo confeccionado em PVC cristal medindo 17 x ZS cm, fechamento em

botão de pressão, personalização em 4 cores.

027 Bolsa Gestante nas medidas 30x25x18 cm com alça de mão e

?Â-
UN500,00

UN

UN

7.315,00

0,00

0,00

0,00
esPr@sta - Versáo: 1.'1.4.1

UN

a

15@m16?0.49:42



Município de Cândido de Abreu
Pregão Presencial 48,12016

PROPOSTA DE FORNECTMENTO DE PRODUTOS / SERVTÇOS

P{]im: 4

CIPJ: 20.595.374/0001-04 Fornecedor : DSTRIBUIDORA DEARTT@S DE PAFEáRA LTDA ÍvE
Ehdereço : RtlA MMS GERAIS 950 TERFEO - cENTRo - LUMRDELLIPR - cEp B693s0oo
lnscrição Estadua!: 9066846757 Contador: RBMLDOGrcLA

E-mail: patrichf lf reitas@hotnnil.com

Telefone: 4334781626 Fax: 433478'1445 Celular:43g43g5219

Te lefone contador: 433/.7 81 Us
&presentante : PEDRO JOSÉ DE FRErAS CPF: 0í6.829.739-64
Érdereçorepresentante: RI.IAMi{ASGERA§gSOTERFEO-CENTRO-LUMRDELLyPR-cEp86935-OOO
Ém ail re p re s e ntante : patrbiaf lf reitas@hotrnail. com
Banco: 1 - BB Agência: 263í-x - BAN@ m BRASIL - LUMRDELLUPR

RG: 68870127

Conta: 1804$.1

Te lefone re pre se ntan te : 43l'i17 81226

tlata de abertura: 0110712016
Fornecedorenquadradocomomicroempre3aouempresadepequenoporte(p

Cltde. Preço lliáxlmoNo ltem Descrição do Produto , Serviço Preço Unatário Preço Total
personalização em silk. Nylon 600 e Cristel

Frasco PET 60ml Aladim À,lod.F66 Tampa Alumínio R2O

Dourada.

Babador, conÍeccionado em elgodão, com acabamento
em Ribane, Não Personalizado

500,00

500,00

UN 2,60 DOMNET

7,82

2,58

0,00

PRE@ TOTÁL DO LOTE :

TOTÂL DAPROPOSTA:

1.290,00

0,00

:§refiiq

íÊàiií.8:oo
Valtulade da proposta: 60 dias

hazo de entrega: 15 dhs

\

DISTRIBUTUCIRA DE ARTIGOS DE

PÀPELARIA TUNARDETLI LTDA ME

20,595,37410001-04
R, Minas Gerais,950

CEp: 86.935.0Q0 . r.unardelli - PR

"r§

TRIBUDORA DEART1GGS EPAPE.ARIA LTDA i/E
CilIPJ: 20. 595.37 4l @01 -U

6PÍopGtâ - Vssáo. '1. 1.4.



ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGÃO PRESENCIAL NO 48/2016
RAZÃO SOCIAL: PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÕES
CNPJ: 02.845.1 O1IOOO1 -01
LE 9040615064
BR 376 N 2871 MANDAGUARI.PR
(44)3133-8555
(44)ee59 -6344
ed marpa I loa rt@ g ma i l. com





ci.lpJ: 02.845.161/0001-01 Fornecedor : PAULOVIBRA HNIOPROtVIoÇoES

Endereço: BR376 2871 BARRACÂO- PARQUEINCIJSTRIAL 1 - IVIANDAGIARyPR- CEP86975-000

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PRoPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

Palrm 1

E-m ail : ednerpalloa rt@gnuil. com

Telefone: (44)31338555 Fax: (44)31338555 Celular:44-99596344

Te lefone contador: (43)3432-1234Contador: ALDUIÍ{O LUCIO ROMANIlnscrição Estadual: 904061 5064

Representante: EDÍI/AR DA ÍVIATTA RIBBRO CPF: 053.099.469-00 RG: 93398122

Conta: 1615-6

Brdereço representante: ZACARAS DEVAS@NSELOS 440 CASA - CENTRO- tvlADAGtJARl/PR- CEP86975-000 Telefone re prese ntante : (44)99596344

Data de abertura: 1610812016
E-m ail re p re s ê ntante : ednarpallart@gmail.com

Banco: 104 - CEF Agência: 969-0 - CAXA ECNOMICA FEDERAL -

depequenoporte(paraobterosbenefíciosdaleicomplementarnoí23/2006).

Lote: 001r Lote:o0í

No ltem DescÍição do PÍoduto / Serviço Qtde. Unid PrêÇo Máximo i/brca Preço Unitário Preço Totalilbdelo

OOí Hidratante com 60 ml. embalagem unitária em plástico com tampa'

e click para fechamento, evitando vazamento, personalizada em adesivo, personalização livre

de cores, arte a ser desenvolvida Pelo fornecedor e aprovada pela secÍetaria correspondente.

OO2 Sabonete liquido com 60 ml, embalagem uniiária em plástico com tampa. 200 00

e click para f rchamento, evitando vazamento, personalizâda em adesivo Personaliução livre

de cores, arte a ser desenvolvida pela empíesa fornecedora e aprovada pela secretarie

correspondente.

200,00 UN 7,52

731

oo3 Chinelos em borracha micropoÍosa, similar. havalana§ tiras tradicional

e acompanham tiras de segurança modelo baby com regulagem, personalizado em sublimação

composição de 8oo/o borracha natural com 2Oolo em EVA, personalizaçâo livre de coÍes. arte a

ser desenvolvida pela emprêsa fornecedora e aprcvada pêla secretaÍia coíÍe§pondente.

oo4 Camisetas manga curta para ser utilizêda em Campanha da Secretaria de 1 000,00

saúde. confeccionada em Poliviscose colorida. com se;igrafia na frente/costas, em 4 cores,

tamanho P. M, G. GG com as seguintes especif icações mínimas: colorida (cora sêrdeíinida

pelo usuário) mangas curtas. barras das mangas ôom íibana 670/0 poliésrer e 330/0 v rscose,

colorido, gola redonda, com ribana 67% poliéster e 33o/ôcolorido, o coÍDo e as mangas da

camiseta conÍeccionadas em malha 67%poliésteÍ e 3370 vascose, Íio 30/1 com 1659/m2 As

bêinhas da barra devem ter 2 cm de largura. as costJras da cámiseta deverão ser feitas em

linha 10oo/o poliésteÍ. modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta deverá ser f eila

serigÍaf ia colorida (4 cores). As camisetas deverão seÍ entÍegues limpas, integras montadas

corretamente com suas costuías perfeitas e devem sef coníeccionadas de tal modo que não

apresentespontos.dobÍas'franzidos,ioÍçôesoupontosÍalhados,rompidosousoltosA
etiqueta de identificação deverá ser em tecido branco e aÍixada em caráter'

oo5 squeezes 550 ml confeccionados em polipropileno; com certificação de 500,00

Aioxidade; capacidêde de 250/3ooml. sua arte aplicada a quente na própria garrafa; Arte a ser

desenvolv ida e âpÍovada em uma cor'

006 Gel anticéptico contendo 35 ml, personalizado em adesivo livre de 500'00

cores. arte a ser desenvolvida pela empresa fornecedora e aProvada Pela secÍetaria

150.00 uN 1 5,75

26,97 Palloeí

6,06 Palloarl

6,59

UN

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25,50

0,00

25.500.00

3.025.00

0.00

6,05

0.00

correspondente.

oo7 Escova com espelho com kit costura. Espelhos com escova, medindo 200,00

UN

"Yu
-au

o-§o,oo [ 
.§. o.o0

13mX2016 14:35:28

6,5 cm de diâmetro, com encaixe de cerdas para armazenamento, ceídas medindo 1,5 cm,

sistema de abre e fecha, espelho com 5 cm de diâmetro, parte superior abaixo da tampa

protetora que abre girândo, conlém um kit costura com 'l passa linha, 6 linhas coloridas, 2

agulhas, 1 alfinete de segurança, 2 botões de dois tamanhos. Personalizada com a aÍte em 'l

6Pro@ta - Vssáf,: 1.1 4.1
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O Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

pRoPosrA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIçOS

PágtB.2

E-m ail: edrnarpalloart@grnail.com

Telefone: (44)31338555 Fax: (44)31338555 Celular:44-9Ó596344

Telefone contador: (43)U32-1234

clfJ: 02.845.161/0001-01 Fornecedor : PAULO VIBRA HNTO PROÍ\4OEÔES

Endereço: BR376 2871 BARRACAo- PARQUETNDUSTRAL 1 - IvIANDAGUARUPR- cEP86975-000

Contador: ALDUIIIO LLCIO ROÍvtANllnscrição Estad ual: 904061 5064

Representante : ED{VAR DA ÍVIATTA RIBBRO

Érdereço representante: ZACARAS DEVAS@NSELOS 440 CASA - CENTRO- ÍVIADAGIIARUPR- CEP86975-000
CPF: 053.099.469-00 RG: 93398122

Conta: 1615-6
E-m ail re pre s e ntante : ednurpallart@gneil. com

Elanco: í04 - CEF Agência: 969-0 - CAXA ECÀIOM|GA FEDERAL -

Te lefone re prese ntante : (44)99596344

Data de abertura: 16/08/2016

equenoporte(paraobterosbenefíciosdaleicomplementarn"123/2006).
Lote : 001 Lote 001

No ltem Descrição do Produto , Serviço Qtde. Unid PÍeço Máximo ÍVhrca Modêlo Preço Unitário PÍeço Total

coÍ, a ser desenvolvida e aprovada para sua campanha.

oo8 Kit Manicure contendo 1 cortador de unha, 'l lixa de unhâ , uma

espátula e uma pinça, personalização a ser desenvolvida e aprovada em 1 coÍ

OO9 Kit Sâúde bucal lnfantil - 01 Escova dental lnÍantil: - 01 Creme

014 Sacola Pet Sacola Pet, personalização um lado, aÍte duas cores' alça

de ombro, medindo: 35 cm altura x 44 cm larguÉ 10 cm de caixa.

015 Caneta Luna Canetas plásticas, com click na paÍte superior, corpo na

200.00 uN

200,00

400,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

500,00

UN

UN 8,53

8,60 Palloart

5.67 Palloart

15.97

't 0,92

Pelloart

1 1,20 Palloart

3,03 Palloart

5.66

1,99 Palloârt

15,47 PalloaÍt

0.92

0,00

0,00

8,00

5,65

14.90

0.00

0.00

0,00

8.000,00

5.650.00

2.980,00

0,00

1 0 500,00

2.990.00

0,00

1.900.00

14.900,00

0.00

Dental ICE FRESCH 50 gÍ, - O'l f io dental 25 mts - 01 Embalagem em PVC Cristal; - 01

cartilha Fada do Dente Personalização em adesivo com fundo branco medindo 2,5 x 8 cm

01o Bonés Personalizados Bonés em brim leve na cor de sua preferência, 1 000 00

regulador em velcro. aba sanduiche, estampa em silk. arte a seÍ desenvolvida e aprovada em

até 04 cores

O1 1 Canecas em propolitileno (plástico branco leitoso) com capacidade para 1000.00 uN

300m1 , inquebrável, náo deforma, personalizados em silk diretamente na peça com uma coÍ.

com sua arte a ser desenvolv ada

01? Nécessaire Saúde do Homem Modelo NC 15 Tecido nylon 600 na cor a 200'00

a escolher, f echamento em zíper Alças de mão lateral. Acabamento em vivo' Nas medidas de

20 x 1O x 05 Personalização em silk sendofrente com 4 cores

013 Kit Costura Estojo em plástico rígido, Contem -6 meados de linha

coloridas, 3 agulhas, I alfinete de segurança, 3 botões (2 brancos e 1 preto), 3 alfinetes

simples, 1 pinça, 1 mini tesoura, 1 passa linha. PeÍsonalizado em 1 coÍ, Medindo 6,5 x 6'5 x 1.5

cm

UN

Bonés PeÍsonalizados

Canecas em propolitileno

Nécessaare Saúde do

Sacola Pet Sacola Pet

Caneta Luna Canetas

Lixeirinhas Para cano

Toalha de Rosto em

UN 1 0.50

2,99

0,00

1,90

14,90

0,00

cor branca, click e ponta na cor a definir, personalizadas com arte a definir em duas cores

016 Kit Minilixa Personalizado Contendo: 1 esmalte cores vaÍiadas 200.00

personalizado em 1 coÍ, 'l lixa personalizada em I coÍ Com embalagem para presente'

o'17 Lixeirinhas Para carro confeccionadas em TNT 45 grs. com fechamento 1 '000,00

com solda eletrônica, medindo 24 x '18 cm, na coÍ a ser escolhida com personalização do

slogan da sua campanha de prevenção da saúde, Arte em 2 cores

Toalha de Rosto em âlgodão. faixa especial paÍa personalização medindo

70 cm x 47 cm personalizado êm uma cor (cor da toalha é opcional)

Balão no í1 nas seguintes especif icâçôes mínimas: lnflável:

Personalizado: Confeccionado em látex: Formato redondo; Atóxico; Cores variadas, Com

UN/ a§,t^UN

UN0'18

019

6PÍoposta - Vãsâl 1.1.4 1

UN
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CNPJ: 02.845.161/0001-01 Fornecedor : PAULOVIBRA PTNTO PROÍvIOÇÔES

Endereço: BR376 2871 BARMCÂO- PARQUEINDI.JSTRAL 1 - wIANDAGUARVPR- CEP86975-000

Contador: ALDUINIO LUCIO ROMANIlns crição Estadual: 904061 5064

Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial §12016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

P{7im: 3

E-m ail: ednerpalloart@grnail.com

Telefone: (44)31338555 Fax: (44)31338555 Celular:44-9Ó596344

Tetefone contador: (43)U32-1234

&presentante: ED{VAR DA ÍúATTA RIBBRO

Erdereço representante: ZACARAS DEVAS@NSELOS 440 CASA - CENTRO - Í\,IAOAGUARüPR- CEP86975-000

E-m ail re pre s e ntante : ednerpallart@grnail.com

Elanco: 104 - CEF Agência: 969-0 - CAXA TNOM|CA FEDEML -

CPF: 053.099.469-00 RG: 93398122

Conta: 1615-6

Telefone representante: (44)99596344

Data de abertura: 1610012016

forneceaor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar no 123/2006).

Lote : oo1 LcitP 001

No ltem DescÍição do Produto / Serviço Qtde. unid. Prêço Máximo Marca ÍUbdelo Prêço Unitário Preço Total

impressão em í face do bâlâo; lmpressão 1 cor. A impíessáo deverá ser feita de forma que a

logomarca a ser impíessa Íique com sua paÍte inf eÍioÍ paía o lado da boca do balão: lmpressão
de foma centElizada tanto na altura como na circunÍerência do baláo

O2O Boneco Aganadinho com 8,5 cm de altuÍa, c/ até 04 cm de largura, 0.00

material PVC -Vinil, conf eccionado nos braços com mola intema, ajuste plástico. com cabeça

destacável. Formato Zé gotinha, em plástico atóxico. maleável, corpo branco, formato boca

vermelha, olhos pretos, c/ presilha em vinil especlal, meleável, atóxico, Scmx3cm
personalizada em até uma cor, 02 cavidades arredondadas c/ corte especial

021 Máscaras do Zé gotinha confeccionada em papel triplex 300. com fio 300'00

elástico para f irmamento e de acabamento dif erenciado

O22 Conjunto body Malha Canelada 100o/o algodão com botão na área do pescoço 500.00 uN

para Íacilitar na hora da tÍoca. botão no meio das peÍnas para garantir que f ique f irme. As cores

sáo: Branco. azul bebê, verde bebê, amarelo bebê, rosa bebê, caqui, verde cidreira, salmáo e

maÍf im. - Composição: Malha canelada 1000/0 algodâo Fio/30.

o23 Camiselas manga curta para ser utilizada em Campanha da Secretaria de 500.00

Saúde, conf eccionada em Poliviscose colorida, serigraf ia na ÍÍente/costas, personaliuda em 2

cores, tamanho P, M, G, GG com as seguintes especíicações mínimas: colorida (coÍa ser
definida pelo usuário) mangas curtas, barras das mangas com ribana 67% poliéster e 33o/o

viscose, colorido. gola redonda. com ribana 67% poliésteÍ e 33o/ocolorido, o coÍpo e as mangas

da camiseta confeccionadas em malhe o7olopoliestere 33% viscose, f ao 30/1 com 1659/m2 As

bainhas da baÍÍe devem ler 2 cm de largura, as costuras da camiseta deverão seÍ feitas em

linha 100o/o poliésteÍ, modelo unissex. Na parte da f rente da camiseta deverá ser f eita
serigraf ia colorida (4 corês) As camisetas deverão ser entregues limpas, integras montadas
coÍretamenle com suas costuras peÍfeitas e devem ser confeccionadas de tal modo que não

apresentes pontos, dobías, franzidos, torçôes ou pontos falhados, rompidos ou soltos. A
etiqueta de identificaçáo deverá ser em tecido branco e afixada em caráler

o24 Nécessaire em nylon 600, em cores diversas, com sua logomaÍca aplicada

conforme sua arte a ser desenvolvida, até 4 cores,Tamanho '12x18x13 cm com fechamenlo
em zipeÍ conf orme modelo.

o25 Toalha de Boca, confeccionada em algodão, medindo 24 x 38 cm,

personalização em 1 cor

026 Estojo confeccionado em PVC cristal medindo 17 x 25 cm, fechamento em

botão de pressão, personalizaçâo em 4 cores.

o27 Bolsa Gestante nas mêdidas 30x25xí8 cm com alça de mão e

300.00 uN

500,00 uN

500,00

500,00

500.00

UN

UN

7,50

1,72

1 8,53

25,78 Palloart

14,65 Palloart

5,70 Palloart

7.32 Palloart

50,30 Palloart

0,00

0,00

0.00

1 3,90

5,40

6,95

47.00

0,00

0,00

12.250,00

6.950,00

2.700,00

3.475,00

23.500,00

Camisetas manga curta

NécessaiÍe em nylon

Toalha de Boca,

Estojo conf eccionado em

Bolsa Gestante nas

)-s'

trl
u-4

UN

UN
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Município de Cândido de Abreu

Pregão Presencial 4812016

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 02.845.161/0001-01 Fornecedor : PAULO VIBRA HNTO PROIVIOÇOES

Endereço: 8R376 287í BARRACÃO- PARQUEINDUSTRIAL 1 - I4ANDAGIARyPR- CEP86975-000

Contador: ALDUINO LUCIO ROÍ\^ANI

E-m ail : ednerpalloart@grnail. com

Telefone: (44)31338555 Fax: (44)31338555 Gelular: 44-Sg5g6U4

Te le fone contador: (43)U32-1 234lnscrição Estadual: 90406í 5064

Flepresentante: EDÍúAR DA IVIATTA RIBBRO

Endereço representante: ZACARAS DEVAS@NSELOS 440 CASA - CENTRO - IvIADAGLIARUPR- CEP86975-000

E-m ail re pre s e ntante : edrmrpallart@gnnil.com

Elanco: 104 - CEF Agência: 969-0 - CAXA ECIIOMICA FEDERAL -

CPF: 053.099.469-00 RG: 93398'122

Conta: 1615-6

Te lefone re prese ntante : (44)99596344

Data de abertura: 1610812016

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar no 123/2006).

Lote: 001 Lote 001

No ltem oêscrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. PÍeço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

personalizaÇão em silk. Nylon 600 ê Cristal

oza Frasco PET 60ml Aladim Mod.F66 Tampa Aluminio R20

Dourada.

o29 BabadoÍ, confeccionado em algodão, com acabamento

em Ribana. Não PeÍsonalizado

Validade da proposta: 60 dias

frazo de entrega: 15 dias

500,00 uN

500 00 uN

2.60 DREX

7.82 PalloaÍl

Frasco PET 60ml Aladim

Babador. conf eccionado

2.5A í.290,00

7,40 3.700,00

PREÇO TOTA DO LOTE : í29.3Í0,00

TOTA DAPROPOSTA: 129.3í0,00

,Z* Zz.gzzu-?7*4 f4,:z--rz.z-.c,v+ 
PAULo,TBRA HNro PRoÍvroÇoES

CNPJ: 02.845 161/0001 -01

pallo Art
PauLrí.hftnto nulEsr

^r{q} q!!.oq&{t

\§
\

fut
6Propo6ta - Vssão: 1.'1.4.1
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PREGÃO PRESENCIAL NO48/20í6
ENVELOPE''DOCUMENTOS''
PROPONENTE: CROCETTA E SCHRAIBER LTDA
CNPJ 07.287798t000143
ENDEREçO DA PROPONENTE: AV. PARANA 80 IVAIPONÃ. PN.
FONE 043 347251í9 EMAIL CICACROCETTA@HOTúÀIL.õOM





Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral ' lmpressão
241M12016

§f*F€dsral
I6ç
*

comprovante de lnscrição e de situação cadastral

Contribuinte,

confira os dados de ldentificação da pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JUR|DICA

GoMPROVANTE DE INSCRIçÃo E DE

srruAçÃo GADASTRAL

NOME EMPRES/qRUCL

cRocETTA & SCHRAIBER!J9e: ME

crssA PAPELARIA EIBE§EXTE§

47.6í-0-03. Comércio

47.55-5-01 - Comércio vareiista de tecidos
47.82-2-O'l - Comércio vareiista de calçados
ii.óã-ã-óz - Gomercio varejista de aÉigos de armarinho

47.54-7-01 - Comércio vareiista de móveis
ii.ór-o-oz - comércio varejista de artigos esportivos

47.89-0-07 ' ConÉrcio

ioa-z - soclEôADE EMPRE§aBE Llffi

47.61-0-Oí - Comércio vareiista de livros
de equ escritório

tTO

CENTRO
CEP

86.870-000

DA

23/03/2005

DA SITUAçÃO ESPECIAL

http://www.receita.Íazenda.gov.br/prepararlmpressacy'lm 
primePagina'asp



PREFEITURA MUNICIPAL DE IVAIPORA

SECRETARIA MUNIC IPAL DE ARRECADAÇÃO

a- r lro Dr)

.fq

lnformaçoes da Csrtidao:

Data de Emissão 29 j: 2016

Data de Vencimento: 281O8i2016

lníormaçóes do Requerente:

CNPJICPF Reqtterente

Requerente:
Finalidade da Certidão

i'',J,-a 1 s

Certidão Negativa de Débitos

N.o da Certidão: 10153/2016

Codigo de Autenticaçào: 3601 307979641

.es Pcdi-reg

c; 267 79E,C0i

CitOCETTA tr
Llultdvou

:;rlRÂIBFR '. TDA lúE

lníormaçóes do Contribuinte: EmpÍssa/Prestador

CPF / CNPJ: C7 2E7 798/0001-43

CROCETTA & SCHRAIDER LTDA

RUA PARANA 80 CENTIfO IVAIPORA/PR cEP 86 870-000
Endereço:

Certiícarncs a r.equerrmento

MunrcrPai corsiaia.t-ros que
poÍ parle Lrlteressada

c referrdo Õocumerlto

que' aPoS cOnsirlla
não consla deoilcs

nc srsienra cje irrbutaçao
de i'bJtos rrun'clPars

desla Prefeitura

Sexta-íerra 29 de Julhc de 2016

Í' /v'
Atençãc Esla (,:rtiri;lc f t-'r et'niitda vra l"lir rrei

acesse iny'v\lv! i:r-1]'Tf Cil CCN''l BR NrSf T

Opçác,AUTE N I ri-Àf'l DrJC Ulvlt N-a :

e !aia iclrillca' sr,a Ar-,TENTIC!DADE -tiize c
c -:ce ,'!so. : q..! ^â :c:3' lF Rl ll 'iFS i

coorgo rnformaCo aclma
posterior selecronando a



Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

d F^a

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í4612769-06

certidão fornecida para o cNpJ/MF: ol.2gr.Tgg/Oooi-43
Nome: CROCETTA & SCHRATBER LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estaclual inscrever e cobrar débitos ainda nãoregistrados ou que venham a ser apurados, ceftificrroa õru, verificando os registros da secretaria deEstado da Fazenda, constatamos não existir pendêncías em nome do contribuinte acirna identificado,nesta data.

obs': Esta certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos denatureza tributaria e não tributária, bem como ao descurnprimento de obrigações tributárias acessorras

Válida até 30/09/20í6 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirnrada via rnternet
wraruriazcnda_prgav=br

çáona 1 de 1

e/

o



ComProvante

lnscrição no CAD/ICMS

90 33 3559-9 5

de lnscrição Cadastral - CICAD

lnscrição CNPJ lnicio das Atividades

07 28:.798/0001-43 04/2005

t]\ cc Llf)l lU.aSPlelnclu(I

r-, ,a rr li a.i ila 0

SOCIO.ADMINISTRADOR

SOCIO

-: i- ::.1 " ;:r'''tri' : ÉÍ::1f

cAo/rcMs N 90333559'95

:':,:. a- . -'. 1 c.:C a'.

29/07/201'6 l0:02:41

4d

RtG[r tsTÂnut

CPF

U T'F

',.; r '- :'l'L'r:iÍ.4
-rl:

I -.:'i:-t -li

.17b9-0,c 1 -

{755-5r02-

175.1-7i01 -

4789-0,0,..

4763-6/01 -

Quadro Societárlo
.,. ,.à ,. .,.:_ *:,_, \,: ,,+ : ,,1 ,,

53I 76b 5.]9.19 UECILIA CROCETÍA SCFTRAIBER

f)50 582 639.98 FERNANDA CROCETTA SCHRAIBER

Este CICAD tem validade ate 28/08/2016

ww w.Íazencla. P rq ov. br

EmPresa / Estabelecimento

CROCEÍTA & SCHRAIBER LTDA

.; CISSA PEPALARIA E PRESENTES

, A\,' PARANA. 8C. SAIAO - CENTRC .CEP 86870'OOO

FONE: (43) 3472-1163 - FAX: (43) 3'172'1163

IVAIPORA PR. OESDE 04/2005

( EStabeleclÍnento MatÍiz )

Qualif icação

ArIVO - SIMPLES t'tACIONAL / SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL'

oESDE 07 2007

206-2 . SOCiEDADE EMPRESARIÂ LTCA

.1761-(:]iO.i .CJMERCIO VAREJISTA DE AR'ÍIGOS DE PAPELAXIA

4751 2IO1 üOMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4759-8/99 COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

DOMESTICO NAO ESPECIFICAOOS ANTERIORMENTE

.I763-6i01 . COMERC|O VAREJISTA DE BRINOUEDOS E ARTIGOS

RECREATIVOS

.1755-5103-COMEÊCIOVAREJISTAOEARTIGOSDECAMA'MESAEBANHO

1'21,1r0,1 CO'IERCIO !lflf jr§1A DE DOCES BALAS SOMB'JNS E

S EI.J,IE THANTES

-OMERCIO'/AREJISTÂ DE SUVÉNIRES. AIJJTERIAS E

AR TESANATOS

C.-|MERCIO VAREJISTA DE ARTI(JOS OE ARMARINHO

COMERCIO VAREJIS'rA DE MOVE'S

COMEFCIO VARE.,]iSTA DE EQUIPAMEN iOS PARA ESCRITORIO

COMEÊCIO VA'{EJISTA OTJ ARTIGOS ESPCRTIVOS

tEi

O



24tUtn16

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasit
Procuradoria€eral da Fazendã r.fã"ünal

' cERÍlDÃo NEGATI,A DE DÉBtros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERAT' E À DÍvrDAATIVA DA UNIÃO

<77
{

Nome: CROGETTA & SCHRATBER LTDA . ME
C N PJ: 0t.2BT.t}BtO0Oi 43

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabiridadedo sujeito passivo acima ioeÀtinãaoo qú. ,-i"oil ;',ã,. apuradas, ê certiticaoo que não constampendências em seu nome, relativas a iréditos triuüarlã, adminjstrados pela secretaria da Receita
F:::lX,i?"5:Hi rff?f a iÀ'.ãç0"' ", ói,iãã'ãii,, oa uÀiáã-iútã'à p,o",raooria-Geral 

da

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas firiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgãos e funáos puoricos ãà. aqarytàiâã ãiü, a ere vincúraàõr. ner"re-se à situaçãó oosujeito passivo no âmbito àa RFg ü" ÉôÉú;ã;ô;inctusive'as-."ntrioliçoes 
sociais prévistasnas alíneas'a'a'd'do parágrafo único do art. 11da Lei i-rna.zlz, de24de julho de 1g9i.

d,;:,.:lx'l^fl,',1ffiil[::*:13j;;J;:il;l'; ];.13,ffií'-i.n,;ff['j5ffir na rntemet, nos

certidão emitída q-ratuitamente com bas-e- 
1a 

Portaria cqnjunla RFB/PGFN ne 1.rs1, de oz1ot2o14.Emitida às 07:07:-3^5. ao ai"-liiieiààiã.6oru e data de Brasítia>.Válida ate 13109t2016.
Código de controle da certidão: í236.CCCB.D9C4.C68C
Qualquer rasura ou emenda invailOaia este documento.

t'

d/\.JtL . Iu'/U-

1t1



hnps: $',rri ii1-sg a3111.gi,',.br Empresr Lr, Lrt rgeLlSlmprlmlrraP

ETE@

CÁ.'}.4
( e rtil'ic:rtlo tle Regul:rridade do FGTS - (.RF

Inscrição: -''s ':'i --- l
RaZãO SOCial: i a.lai'-ir : S'r:RÂiBER ITDA:1i

NOme Fantasia:'-iSSA lllELaR:Â E PRESENTES

Endereço: Â\,, ;IAÊ"iT.A Si ' SALAC / CET!ÍRO , ro,p6p^r ; PR SbSlí)-0110

d+s

A C.t'>.r
Art. 7.

ílaie, J
pÊ r3 ir I€
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Nome: CROCETTA & SCHRAIBER LTDA _ ME
(MATRIZ E FrLrArS) CNPJ: 07 .287Certidão no: 40601085 /20t6

Expedição: 24/04/20t6, às 1

Validade: 20/t0/2016 180
de sua expedição.

Certifica-se

07 .287 .198/0001-4
Trabal-histas.
certidão emltida com base no art. 642-A d.a consol-idação das Leis doTrabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2otl, ena Resolução Administrativa no 7470/2011 do Tribunal superior doTrabalho, de 24 de agosto de 2)1l.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabarho e estão atuarizados até 2 (dois) diasanteriores à data da sua expedição.

que CROCETTA e SCHRAfBER LTDA _ ME
(MÀTRIZ E FILrÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no3, N.ãO CONSTA do Banco Nacional de Devedores

No caso de pessoa juridica, a Certidão atestaa todos os seus estabelecimentos, agências ouA aceitação desta certidão condiciona_se àautenticidade no portal do Tribunal Superfnternet (http : / /www. tst. j us .br) .
Certidão emitida gratuitamente.

a empresa em relação
filiais.
verificação de sua

ior do Trabalho na

INFORMÀÇã,o rupoRTAliITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dadosnecessários à identificação das pessoas naturais e juridicasinadimplentes perante a Justiça do Trabal-ho quanto às obrigaçõesestabelecidas em sentença condenatória transitada em jurgado ou emacordos judiciais trabalhistas, incrusive no concernente aosrecol-himentos previdenclários, a honorários, a custas, aemol_umentos ou a recolhlmentos determinados em Iei; ou decorrentesde execução de acordos firmados perante o Ministério público doTrabal-ho ou Comissão de Conciliação prévia.

4?e

PODER JUDICIARIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATTVA DE OÉSTTOS TRÀBALHISTAS

198/0001-43

6:00: 07
(cento e oitenta) dias, contados da data

wil-



CISSÁ PÁPELAIIIA E PRLSEA{TES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J. : 07 .287 .798/0001 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33ss9-9s
AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472-srr9.
IVAIPORA - PARANA

ANEXO V

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 48//2016

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para

caripanha, 
" 

p"o-oçõ"r "- saúde, em atendimento á secretaria municipal de saúde,

confãrme as especiÍicações descritas no termo de referencia(anexol)

DECLARAÇÃO

A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, Püà f ins do disposto

no inciso V do art. 27 da Lei no. 8.666, de2l de juúo 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 ).

Ivaiporã, l5 de agosto de 2016
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CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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C§SÁ PAPLLARIA E PRESEIITES
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001 -43

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.3 3 5 59-95

AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472-5119
IVAIPORÃ - PARANA

PREGÃO PRESENCIAL N". 4812016

íào
*

Objeto: Registro de preços para futuras
campanhas e promoções em saúderem

saúderconforme as especificações descritas

e eventuais aquisições de materiais para
atendimento á secretaria municipal de

no termo de referencia(anexol)

Declaração de Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação'

Idoneidade e Disponibilização de Documentos'

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

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 licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou

conhecimento de todas as informações, condições locais e grau de dificuldade da entrega.

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar com órgãos da

Administração Pública Federal , Estadual , Municipal e do Distrito Federal .

Ivaiporã, 15 de agosto de 2016.

CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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CISSÀ PAPL,LÁRIÁ E PRESEAITLS
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA

C.N.P.J.: 07 .287 .798/0001 -43

TNSCRIÇÃO ESTADUAL: 903.33559-9s
AVENIDA PARANA, 80.

FONE: (43) 3472'st19,
IVAIPORA - PARANA

{rç

ANEXO vII

Município de Cândido de Abreu- Paraná

Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 48/2016

Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para

campanhas e promoções em saúderem atendimento át secretaria municipal de

saúdi,conforme as especiÍicações descritas no termo de referencia(anexol)

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.

Ivaiporã, l5 de agosto de 2016.

3l;l?l;1?3íJP'9lfl ,
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CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
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ENVELOPB 02 _ HBTLTTAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDTDO DE ABREU

PREGÃO PRESENCIAL N' 4812016
DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA

17 .525.457 10001_12
16t08t2016

09:00

DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME
CNpJ : í 7. 525.451 t 0OO1 _12

lnscrição Estaduat :90.6í9.968-82 ú8O
lnscrição Municipal :21616 üEnd: Herbert Mercer, 72g, sata, centro, Tibagi/paraíá
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Somprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

lontribuinte,

-,:nfira os dados de ldentificação da Pessoa Jurídica e, se houler qualquer dirergência, proüdencie junto à

iÊB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA

i nuNlERo DE rNScRtÇÃo

rof.525.457/0001-í 2
G,armz

CoÍÍpro\ârle de lnscrrçár e cle Situaçao Cadastral - lmpressão

Rece.itatederal {sr
/

coMpRovANTE DE rNSCR|çÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

DANIE-E E.LO DECAMARGO & BUENO TDA.

Lo oo (NOlvlE DE ASIA)

AMARGO'S

47
DEscRlÇÃo DA ATrvloADÊ EcoNôMrcA INCIPAL

om ercro do tuário ono

I, - ( )CrtGO E OESCRTCÃO OAS ATTVTOADES EC ONÔM|CAS SECUNOARIAS

47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.6'l-0-01 - Comércio varejista de livros
47.61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.63-6-02 - Comércio varejasta de artigos êsportivos
'17.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaría e de higiene pessoal

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

47.89-0-08 - Com ércio vare jista de artigos fotográficos e para film agem
82.19-9'01 - Fotocópias
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamêntos e suprimentos de informática
14.í2-6-01 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida
47 .82-2-01 - Com é rcio varejista de calçados
SC.01-9-06 - Atividades de sonorização e de iluminação
47.t14-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.44-0-01 - Gomércio varejista de ferragens e ferramentas
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura

T-.DIGO E DESCRIÇAO OA NATUREZA JURiDICA

206.2 . SOCIEDADE EM PRESARIA LIM ITADA

BARRO/DISTRITO

CENTRO

COMPLEMENTO

SALA

MUNICiPIO

TIBAGI

TELEFONE

(421 3275-2A32 ! l32l 7520-32
IJEREÇo ELETRôNtcc

: JÍÉ trEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

,iruAÇAO CADASTRAL

ATIVA

!la,tt.r ecerta.fazenda.g ovbr/preparariry.ressaollmprirrePag rna.asp

DATA DA SITUAÇÂO CADASTRAL

01102120'13l
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ALVARA No: 15739

Cad. Econômico: 15739

Tipo Empresa: Micro

Nome/Razão Socia| DANIELE MELLO

Logradouro. RUA HERBERT MERCER 728
Complemento.

Atividade Principal:

4213.8/00.00 - Obras de urbanização ruas, praças e calçadas
4321.5/00.00 - lnstalação e manutenção elétrica
4322.3101 .0O - lnstalaçôes hidráulicas, sanitárias e de gás
4330'4102'oo - lnstalação de portas, janelas, tetos. divisórias e armárros embutrdos de qualquer material
47il 2la2.oo - Recarga de cartuchos para equipamentos de informátrca
4753 9/00'00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equlpamentos de áudio e vídeo
4754.7101.00 - Comércio vare.lista de moveis
4756'3/00 00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicars e acessorios
4761 .0101 00 - Comercio varejista de livros

d 89ISECRETARIA DE FINANçAS

CNPJ/CPF: 17.525.4s7 t0001-1 2

Exercício: 2016

Requerimento:

DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

Bairro

C.E.P..
CENTRO
84.300-000

4781 .4loo.oo - comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios

! etirioades Secundárias:

Area Total do lmóvet 50,00 m,
Horárro de Funcionamento Conforme Ler Munrctpal
ObservaçÕes.

Cidade Tibagr Estado pR

Data tnicro Atividade 31t}iDA13

Area Uttlzada 50.00 m'

ol,,,"]::i",,::§'ff"::§:r#"',t:Ti):ffi,.Ix::";n::""er mudanças de ramo cre ativdade rnodiÍicaçÕes nas

2 - Nos casos de alterações tais como
Encerramento das Atividades, Mudanças de Endereço, Razão socral, Ramo de Atividade. etc o contribuinte seráobrrgado a comuntcar a prefertura dentro do prazo nráximo de 30 (tnnta) dras.

iMPORTANTE
' Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o fiscoFuluramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensões, etc

Zele pelo seu futuro

TIBAGI 23 de marco de 2016

r
ffil,- ç-t&= .

r cie Tributação

i:mrtrdo por MAISSA ANÍUNES TEtXE|RA pRESTES DE SOUZA

Débora Bitencourt da S Fernandes
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cERTTDÃo ruecATrvA oe oÉettos

No 3437/20í6

DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME, inscrito(a) no C.P.F/C.N.P.J.17.525.45710001-12,
com endereço na RUA HERBERT MERCER, 728, CENTRO - Tibagi - PR, nada deve a esta Prefeitura
referente a impostos e taxas, ficando, todavia, ressalvados os direitos da Fazenda Municipal de proceder à
cobrança de quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurado.

Presente, do que dou fé.A presente certidão tem sua eficácia por 30 (trinta) dias, a partir da emissão, sem
rasuras e no original.

ESTA CERTIDÃO NÃO TEM EFEITO PARA TRANSFERÊruCIA DE IMÓVEIS URBANOS

Tibagi, S de agosto de 2016

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.tibagi.atende. net

§#aô MUNICIPIO DE TIBAGI . ESTADO DO PARANA
Secretaria de Finanças

Emitido via lnternet (518116 11:26:18)

s
;fl
i
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SECRETARIA DE FINANÇAS - PRAÇA EDMUNDO MERCER, 232. TIBAGI-PR - (42)3916-2141



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda íç

PâRAUÁ
GÜVFÊNO DO ISÍADO

*cíâhriâ& F.zédã

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í4734906-26

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 17.525.45710001-12
Nome: DANIELE ttlELLO DE CAMARGO & BUENO 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.

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

Válida até 24109120í6 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
vraanry.fazenda. pr.oov. br

Página 1 de 1

Emitido via lnternet Pública (27/Og2O16 13:51:47)

_?/c/



ReceitaPR - Cadastro de lnscrições Estaduais (Paraná)

t 'ãyiltr,x;:i'f:â-
lnformaçôes do Contribuinte

906í996842 lnscrição CNPJ 17.525.457 lO0O1 -12

Daniele Mello de Gamargo & Bueno Ltda

Rua Herbert Mercer, 728. Centro
84300-000-libagi-PR

(42)327*2032

co NTAB tLFE RNANDE S @HOTMA tL. COM

47814100 - comercio Varejista de Artigos do Vestuario e Acessorios

4751-2102 - Recarga de cartuchos para Equipamentos de tnformatica
4753-9100 - Comercio Varejista Especializado de Eletrodomesticos e
Equipamentos de Audio e Video

4754-7101- Comercio Varejista de Moreis

4756-3/00 - comercio Varejista Especializado de lnstrumentos Musicais e
Acessorios

4761-0101- Comercio Varejista de Liuos
4761-0102 - Comercio Varejista de Jomais e Reüstas

4763-6101- comercio Varejista de Brinquedos e Artigos Recreatiws
4772-5100 - comercio varejista de cosmeticos, produtos de perfumaria e
de Higiene Pessoal

4789-0107 - Comercio Varejista de Equipamentos para Escritorio
1412-6101- confeccao de Pecas do Vestuario, Exceto Roupas lntimas e
As Confeccionadas Sob Medida

Unidade Produtila com Atiüdade no Local

Estabelecimento Fixo(Loja, Posto de Combustírel, Etc)

02t2013

1.2520.999 - Desde 0212013

Atiw - Desde 0212013

2520.999 - Simples Nacional / Simples Nacional - prazo não
Aplicarcl - Desde 0212013

Maiores iníormações clique aqui
Zr>

Cadastro de lnscrições Estaduais

lnscrição Estadual

Nome Empresarial

Endereço

Telefone

E-mail

Atividade Econômica
Principal

Atividade(s)
Econômica(s)
Secundária(s)

Caracteríslicas do
Estabelecimento

Formas de Atuação

lnício das Atividades

Código SRP Atual:

Situação Cadastral
Atual:

Regime Pagamento
Atual:

SPED (EFD, NF-e, CT-
e, NFC-e):

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/-c-cadicms2.asp?euser=&ecad=&ecN PJ=17.525.45710001-12&esEQ= 1&eNumlrnage=gshw7&epagorigem=s... 1l,l
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wttusrÉruo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Naciona!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉHTOS RELATIVoS AoS TRIBUToS FEDERAIS E A DíuDA ATTVA
DA UNIÃO

Nome: DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA - ME
GNPJ: 17.525.457 1000í -1 2

Ressdwdo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrerer quaisquer dÍridas de responsabilidade do
sujeito passilo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relatiws a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em DÍüda Atiw 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 federatiw, para
todos os orgãos e fundos públicos da administração direta a ele ünculados. Referese à situação do
sujeito passiro no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusiw as contribuições sociais preüstas

nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei rP 8.212, de 24 dejulho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à rcrificagão de sua ar.rtenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfrr.fazenda.gov.ba.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN tP 1.751, deO2l1Ol2O14.
Emitida às 10.32:38 do dia 08/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida atéU10212017.
Código de controle da certidão: 752F.2828.60íA.íFíC
Qualquer rasura ou emenda inwlidará este documento.

õ
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscriçãoi L7s2s4s7looot-rz
Razão Social: DANIELE MELLo DE cAMARGo E BUENo LTDA ME

Nome Fantasia :cA MARGoS
ENdETEçO: RUA HERBERT MERCER 728 SALA / CENTRO / TIBAGI / PR /

84300-000

A Caixa Econônúca Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art.7, da Lei 8.036, de 11 de rnaio de 1990, ceftifica que, nesta
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de Carantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 23/07/20L6 a 21/O8/20L6

Ce Éifica ção Nú me ro z 20 L6O7 2303542554969 6t2

Infornução obtida em29/07120L6, às 17:2t 48.

A utilização deste certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da caixa:
vuvwv.caixa.gov.br

hüps:/itrww.sifge.cain.gov.briEnrprea/CrflCrf/FgeCFslmprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=20217913&VARPessoa=202.17913&VARUÊpR&VARlnscr... 1t1
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csnrroÃo NEGATTvA DE DEBITOS TRJABÀLHISTAS

Nome: DANTELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA. - ME (MATRrz E
FILIAIS)
CNPJ z l'7 .525 .451 / 000L-72
Certidão no : 162'72335/2016
Expedição: 0B / 0B / 20!6, às 75 z 3't z 44
Validade: 03/02/2071 - 180 (cento e oitenta) dias, contad.os da data
de sua expedição.

CerTifica_se que DÀ}iIIELE MELLo DE cÀMARGo e BUENO LTDÀ. - ME
FILIÀIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no L7.S2S.AS7/OOOL-L2,
do Banco Nacional_ de Devedores Trabal_histas.
Certidão emitida com base no art. 642-A d.a Consolidação das Leis do
Trabarho, acrescentado pela Lei- no 12.440, de 7 de julho de 2OLl, e
na Resolução Administrativa no I410/20t1 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OIl.
Os dados constantes desta Certldão são de responsabllidade dos
Tribunais do Trabal-ho e estão atuaf izados até 2 (dois ) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, ag.ências ou firiais.
A aceitação dest.a certidão condiciona-se à verificação de sua
aut.enticidade no portal do Tribunal Superi-or do Trabalho na
Internet (http: / /www.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO TMPORTAIiTTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessárlos à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos j udiclais trabal-histas, incl-usive no concernente aos
recofhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em fei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério publico do

(MATRTZ E
NÃo coNsTÀ

Trabalho ou Comissão de Conciliação prévi

:rP
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% C N PJ : 1 7. 525.457 I O0O1 -12

lnscrição Estadual : 90.6í9.968-82
lnscrição Municipal : 21616

End: HerbeÉ Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná
Fone:88179205

Comerciocamargos.vendas@gmai!.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaisaquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipal de saúde.

DECLARAÇÃO DE INEXI STÊNCIA DE INCOMPATIBILTDADE FLINCIONAL

C""luru-os 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.

I

/1/

DANTELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME {çs

Tibagi,l6 de agosto de 2016

O

)- '' ,:i ., .

Sócia-Administradora

tu
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DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

CN PJ : 1 7. 525.457 I OOO1 -12

lnscrição Estadua! : 90.6í9.968-82
lnscrição Municipal : 21616

End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná
Fone:88179205

Comerciocamargos.vendas@gmail.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaisaquisições de materiais para campanhas e

Jromoeões 
em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

DECLARAÇAO

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 2l dejunho 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.

lqy
t

I

Tibagi,l6 de agosto de 2016

il

Sócia-Administradora
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DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA ME

GNPJ : 1 7.525.457 lO0O1 -12
lnscrição Estadual : 90.6í9.968-82

lnscrição Municipal : 2í616
End: Herbert Mercer, 728, sala, centro, Tibagi/Paraná

Fone:88179205
Comerciocamargos.vendas@gmail.com

/qs

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Liciração Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'. 4g12016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuaisaquisições de materiais para campanhas e

JromoCões 
em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de Saúde.

Declaração de:
Inexistência de Fato Superveniente Impeditivo da Habilitação,
Idoneidade e Disponibilização de Documentos.

A empresa, abaixo assinada, declara, sob as penas da lei, que: I - Até a presente data inexistem fatos
impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em
havendo, ocorrências posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios. 2 - Os documentos
que compõem o Edital foram colocados à disposição e tomou conhecimento de todas as informações,
condições locais e grau de dificuldade da entrega. 3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou
contratar com órgãos da Administração Pública Federal, Estadual, Municipal e do Distrito Federal.

Tibagi,l6 de agosto de 2016

(,

/

Sócia-Administradõra

tu/ry
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A PREFEITURA MUNICIPAL DE TlBAGl, inscrita no CNPJ sob no t6.11o.2stoo01-53, situada eç.Edmundo Mercer, 34 - Fone: (42) 3916-2200 - 84300-000, atest a para os devidos Íins que a empresaDANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA, inicrita no CNPJ sob no17.S 25.45ttooo1-12forneceu os materiais abaixo especificado. 
", ã"nàr'"ondições de uso, no prazo de entregaestabelecido.

ELETRODOMESTICOS/MOVEIS
ARTIGOS DE PAPELARIA .-

ARTIGOS ESPORTIVOS {

GENEROS ALIMENTICIOS/L IMPEZNCOPA E COZINHA/HIGIENE E LIMPEZAEQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFõRMATICA
MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
MATERIAL ELEÍRICO E HIONNUIICO
ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO
CORTINAS E UNIFORMES EM GERAL
EPI'S EM GERAL
TINTAS EM GERAL
MATERIAL GRAFICO EM GERAL

Atestamos que tais produtos foram entregues satisfatoriamente, não existindo em nossosregistros' até a presente data, fatos que ãesabonem sua àonouta e responsabilidade com asobrigaçÕes assumidas.

TIBAGI 10 de janeiro de 2016

C-
(

)
ILJ

(r

PREFEITURA DO MUNICíPIO DE TIBAGI
ESTADO DO PARANÁ

Pç. Edmundo Mercer,34- Fone: (421391.6-2200- g4300-o0o -
Tibagi - pR - www.tibagi.pr.gov.br

il



ENVELOPE 02. DOCUTT'IENTOS DE HABILIT

uurrqPro DE cÂxoloo DE ABREU
pneoÃo PRESENcTAL No 48120í6

NAZÃO SOCIAL: GLOBALPED IIATERIAIS DIDÁncos E PEDAGÓGrcos LTDA

C.N.P.J.: í 0.29í .27 I lO00í -05
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Do PARAilÁ

CONTR.ATO DE CON§NTUIçÂO DE SOCIEDADE LIIIITADA G
MATERIAIS uDÁnco§ E PEDAGoGtcos LTDA

WALTER BRUNO L.AMB , brasileiro, natural de Marechal Cândido Rondon, pX
Separado Consensualmente, nascido aos 06/06/1g5g, do comércio, portaOor áa ôeorUde ldentidade Civil no.1.416.52!0._ex@ida peta secriaria oe §"grránça püoli." oo
lstado do Paraná, e inscrito no CPF sob no aol.zgg.qz+gí, resioe,íte à O'.lriciliado naRua Santa Catarina, no 1911_, Cenúo, nesta cidade ê comarca de Marechal CândidoRondon, Estado do paraná, cep 85.960-000, e EDGAR úiúõpÉ, úã"iü., naturar
de Sobradinho, Rs, casado sob 9 regime de comunhao parciat ae'úni, naãcido aos10/09/1961, do comércio, p_ortador ãa Céduta ae táénlioade Civit n"'a.óób.oszo,
expedida pela Secretaría de Segurança Pública do Estado do paraná, e insciitã no CpFsob no 351.464.00&91, residente e-domiciliado na Rua Tocantins, Sln, Ánãr Mário,

üã:1"3fi iiiÊ3t'[:§:'[T,t''H'?*TiL:"Êi,:h5:Fl"g",:.T?1f 3,',Í,.yS
qoqynnlg pcrcial de bens, nascido aos 27107t1979, do comércio, portador Oâ CeouUde ldentidade Civil no 4.601..9594_,_epedida peia Sàcretaria oe Seõúrança p,iUti." OoEstado do Paraná, e inscrito no cPF'sob no 026.fr}5.1gg-3g, residente e domiciliadono, Distrito de casiila Dos, município de Raul Arsênio oüiáá, óàp"nàrànto deCaaguazú,.Paraguai :^Py , neste ato, constituem uma socieOaoe'liriiá0", ir" acordo
com a Lei 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei e.qpn1de 15
de Dezembro de í976 mediante as seguintes cláusulas:

C[áUSU|-A PRIIIEIRA: A sociedade sirará sob o nome o(
úÃrÉÉr,rE biôÂiibêt"ãlãÃêêrcos LrDA , *'i*ffi i"i ÊH'*iJ=.:
Setembro, no 629, Sala 05, 20 andar, EdifÍcio Tonin, Centro , nesta cidade e comarca
de Marechalcândido Rondon, Estado do paraná, cép es.gôGooo

cúusulA SEGUNDA: A scciedade tem pôr objetivo mercantil o ra.no de: Ficdução evenda..de !ivros,. jomais e revistas, produção ê venoa de biindes eco16gúãs, cdseCucativos, Produção e venda de materiais didáücos e pedagógicos, tniformes
escolaies e para o trabalho.

llusur-q TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, iniciardo
suas aüvidades a partir de 01 de Setembrode 200g.

CúUSULA QUARTA: O capital sociat inteiramente subscrito e realizado na forma
prevista neste ato, em moeda corente nacional, na importância de R$ 40.000,00
(Quarenta mil reais), divididos em 40.000 ( Quarenta mil j cotas no vator de R$ í;00(um real) cada uma, ficando assim distribuída entre os sóciós conforme i"g;
A) WALTER BRUNO l-Af,,lB, integraliza neste ato, em moeda corrente nacionat a
importância de Rs í0.000,00 (Dezasseis mil reais), corespondente a 16.000
(Dezasseis Mil) cotas no valor de R$ í,00 (Um real) cadauma.

:

B) EDGAR KARNO_PP, integraliza neste ato, em moeda conente nacional a'importância
q" 19 ?0-.90_0,00 q.nte mil reais), conespondente a 20.000 (Mnte mit) cotàJno vator
de R$ 1,00 (Um real) çada uma.

C) CHARLES GIESEI , integratiza neste ato, em moeda conente nacionala importância

i: §t tffi?.nS:;t::J:LH:'")' 
corespondente a 4 000 (Quatro mirl cotáJ 

W,,i"'

AUTENTtcAçÂo
NO VER§O.



AUTENTTCAÇÃo
CERTIFICO e dou fó que a presontiê
ópia está conforme o originel quo m€
fol epresentado n6sta dete.oslÉU<Êrt
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CERTIFICO qur o gcto de
Autenticidado íoi EÍlxado na
última folha do documônto
entregueàpaÍte.

FARIDA NARDELLO . TAbO[r
OIA'.I FRANCO NARDELLO ROTTA

f,L%"#H:!|ãHr'ELLo 
Ror?^ 

[ a*",u
PATRIC|ASTMONE NOÉ BR^DACZ Iünmüm6
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CONTRATO DE C.ON.S'rIruçÃO DE S@IEDAQE LIiTITADA GMArERtArs uDÁilcos E proneóêÉós LrDA

cúusula QUINTA: As cotas da sociedade são indiúsÍveis e não poderao sà
*:9:,*-^ yrrjgras^ ou 

^arienaãas 
rôu qrãrquãi tÍturo a terceiros sem oconsentimento unânime do outro sócio, a quem hca'assegurado, 

", igra6#tolcondições e preço 
.direito de preferên.jir pãià ã i* ãõruÉo se postas a vendaformalizando, se reatizada a cessão detas a arteração contratuarpertinente.

cúusuue SEXTA: A responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suasquotas, mas todos respondem solidariament"-p"rr lít"gralizagáã ãã üpit.l socialconforme Art. í.0S2 do Código Civit 2002.

cúusuLA sÉnu* A Adminiskação da sociedade caberá ao sr WALTER BRUNO

Ç[:,fi T,,T"r.1ã""";:'{âHtr":*ímil':r::Él*i1"rf,t}H{,""J,T;
assumir obrigações seja em favor de qualquei àãJqrãtiJàr ou de terceiros, bem comoonerar ou alienar bens móveis da sociedade, sem.üúirçao ao outro-sociã. 

-'

cúusuun oIAVA: O exercício social coincídirá com o ano civil, terá início em ío deJaneiro e se encenará em 31 de dezembro, quando À administradores prestarãocontas jusüficadas de sua administração , proceããnãã-'a elaooraçâode inventário, dobalanço patrimonial e do batanço dé resüftado 
""onori"o, 

cabendo aos sóclos, naproporção de suas quotas, os luõros ou perdas 
"prr"oã..ôs 

resultados serão divididosentre os sÓcios proporcionalmente a produção'inaruúüàr de serviços deàada um,podendo os lucros , a critério do sócios, serem di$ribuÍdos ou ficarem em contas deReseruas da sociedade .Eventuais prejuÍzos i"rao-.rportados pelos sócios naproporção de suas quotas.

Prágrafo ío - Poderá.a sociedade, apurar e Ievantar Batanços lntermediários, podendosêr, na forma mensal, trimestral ou semestral, a critério dos .o"ior, óuiáilanoo aapuração dos lucros. ou prejuízos havidos.no. repúivãs periooot, úo"náãdistribuir

5 
Lucros ou mantâlos em contas contábeis Oe neiervás.

PaÉgrafo 29 - os resultados poderão ser divididos entre os sócios de forma diferenteao descrito no "caput'-deste qrtigo, através oe oãriaeiãÉo em Ata de Reunião deCotistas, obseruadas as formatidadê tegais.

cLÁU§Ul-A NONA: 
-Nos quatro mesês seguintes ao término do exercÍcio social, ossócios deliberarão sobre as contas e designàão aoministiaoortesl quând; ãã."ro.

cLÁusuLA oÉcffiA: A sgciedade-poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ououtra dependência, mediante alteraçãô contratuá aréináoã por todos os sócios.

cL(usuLA DÉClttiA PRIMEIRA: Os sócios poderâo, de comum acordo fixar umaretirada mensal, a título de "pró labore' observadas áJãirporiçôd;illamentares
pertinentes

cláusuLA oÉCtma SEGUNDA: Falecendo ou interditado quatquer sócÍo, asociedade conünuará suas atividades com os herdeiros, .u*rsoro e o incapaz. Nâosendo possível ou inexistindo interesse.destes ou aotliiocio(s) remãnár-õnt"1.1, ovalor de seus haveres será apurado e riquidado cà, oãáe
sociedade, à data da resorução, verificada em baran* 

".*,5rtjlli:tÍ"i?:H:nial 
da

AUTENT!
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CONTRATO DE CONSTITUçÂO DE SOCIEDADE LIiIITADA G
iiATERIAIS UDÁNCOS E PEDAGÓGrcOS LTDA

Par.ás1afo Ünico - O mesmo procedimento será adotado em outros casos 
", 

qr" )
sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CúUSUI-A DÉc.yl TERG.EIRA: (os) Administrador(es) dectara(m), sob as penas dalei, que não est(ão) impedidos de exercer a administiação da'sôciedaàã , por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pór se éncontrar(em) sob os efeitos
dela, a- pena que vede, ainda que temporariamente , o aoesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prwaricação, peita ou subomo, concussão, pãculáto, ou contra a

-economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de deúesa da

Itconcorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade

cúusulÁ DÉclMA QUARTA: Fica eleÍto o Foro da comarca de Marechat cândido
Rondon, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste cpntrato.

E, por se acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particularÍoi
lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de igual
teor e forma. .i'

t-i

)

L +
Al."tTENTlClqÇAO

NO VHRSG

&.

4
3

MarechalCâny'ido Rondon (pR), 15 de

WALTER
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AUTENTIcAçAO
CERTIFICO e dou fé que a PÍesonte
cooià esta conforma o orlginal que me

foi'apresentado nesta data'
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ALTERAçÃo coxrRÂTUAL ilo 03 DA soctEDADE

qk
b

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOGICOS LTDA. ME

CNPJ: 1O.21t1.27ír0OO145 N|RE: 4.t 2O827568t

GonÚalo primitivo e poeteÍioÍÊ§ altêraçôos qrre. o@uedo às dispoeiçÕGs da reÍarilla
Lei n.o 1O.4ffi/|2WZ aplicárreis a este tipo socbtárb. pâssâ a taÍ a s€gúinte redaçáo:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO OA EiIPRESA
GLOBALPED MATERIAIS D|DÁNCOS E PEDAGÓGICOS LTDA. ME I

EDGAR KARNOPP. brasibiro. natural de Sobradinho" RS. casado sob o regime de
co'rnunMo parcial de bens, nasci«lo aog 10/O9/196í. do oornórcio. portador OiCéOula
de ldentiíade Civil n§ 4.OOE.O57-O. (SESPTPR), e inscrito no CPF sob nc 351.464.0111)-
91, residenle e dornicilirrdo na Rua Tocantins. S/n. Anel Viário, Marechal CârÉir,o
Rondon. Estado do Paraná, CEP 85.900.000. e AUGUSTO KARNOPP, urasibiro.
natural de Marechal CândiJo Rorúon. PR. sotteiro. nascido aoo 0Z1(}9/1996. e

f-e.Ício, PoÍtedoÍ da Cédula de ldentklade Civit no 8.956.437-9 (SESp-pR). e
Iãscrito no CPF §ob no 078.303.689-30. resirlente e donricitiado na iua Tocantins,
S/n, Anel Mário, Marechal Cândirío Rondon. Est do do Paraná. CEp 85,960-000:
?qcios conrsonentes da êÍnpÍesa GLoaALPEo tATERtAts DtDÁTlcos E
PEDAGOGICOS LTDA - ilE. com sede na Rua 31 de Março. no S{3. Centro,
Marochal Cândftlo Rondon. PR. CEP 85.960-0@. registrada na lunta Cornerciat do
Paraná sob o NIRE 412É2758182 na data de 2OtO&f2õOg e inecrita no CNpJ sob o no
10.291-271/000í-05. resolvom consolidaÍ seu oontrato social de acordo com a Lei
10.40ô. de lO/O1r2002 e subsiídiiriamenle pela L€i 6.404í16 de 15t12t1970. coníorme
s€gue:

CLAUSUI-A PRII{EIRA: A cocledede glrerá aob o nomo comerciel de:
GLOaALPED mATERlAls DlDÁncos E PÉoAcôcrcos LTDA - HE, com sede na
Rua 31 de Marp, no 303. Centro. Marechal Cândk o Rondon. PR. CEP 85.g6eo&.
ct-Áusula SEGUNDA: A socectade teín pôÍ obietivo meÍcantit o ramo de: Ediçâo.
Produçâo. Oistribu(Éo. Compra ê Verda de tivros. jornab, revistas, briúês
ecolÓgbos. cds educativoo. matsriais dirJâticos e pedagógioos. unifoÍmes escolares e

aaí-8 o trabalho. Cornercio Vareiisfa de Calçados, Artços àe uso doÍnêsti@. Roupas e
-Ítigos de Cama. À,bsa. 8anho. Armarinhos. Ailesanatos. Brinquedor, Aí€Os

Recreativos e Brindes em Gerat.

cLÁusutÂ TERCEIRÂ: O prazo de duÍaçâo da socisdade ê indsterminado,
iniciando suas atividadea a paítií d€ or de setembro de 2009.

cLÁusuLA QUARTA: O capital societ á de R§ 40,ooo.o0 (quarenra mit reais)
divitlidos em 4O.OOO (quaÍsntâ mil) cotas no vator de R$ t.@ (Um íeat) cada rma,
integralizadas em rnoeda corrente do pals e assim distribuido entre cada sóclo;

CIUOTAS VALOR
36.000.00

4.000 4.O00.00
40.q,0

CLÁUSULA QUINTA: As çotas da socb«íade sâo irÉivielveis G nâo podêrâo sor
cedklas ou transíErkías ou atienadas sob quahuer título a terceiroe sam o
coneentimento unânin€ do oúro sôcio. a qu€m fica asseguÍedo, ern igualdadê de

\

il/-
,p

^'Jãu§âgoo



AUTENTICAçAO
CERTIFICO c dou fá quê a Presente
ópia está conbrme o oÍtginal qua me
bi apresentado neste data.

CERTIFICO que o Selo de
Autenticldade foi afixado na
última folha do documênto
enúegueàparb.



ALTERAÇÃO COXTru\TUAL trp 03 DA SOCTEDADE
GLOBALPED MATERIAIS DIDÁNCOS E

PEDACÓCICOS LTDA. ME
CNPJ: 1O.2A1.27tr0OOt .o5 t{tRE: IIZAGZT õ982

coÍdlçÕe§ e pÍ6ço direito de preÍerência para a aue aquis(7âo s5r postas a 116rda
Íormalizando, sê reatlzada a cissâo delas i alteraçâo coqriratúat pertiúnro.

cLÁusul-A §EXTA: A responsabilklsde de cada sócio é restrita ao vabr de suâsquotae. mas todos Íespondêm solidariarrcnte pe&a integralizaçào do capital social
coníorme AÍt" í.O52 do Cô<tso Civit 20O2

ct-Áusut-l sÉnua: A Administraçâo da socisdade caberâ ao sr. EoGAR
KâRNOPP enr os poderas e atribuÇdes de administrar. sendo autoÍi:âdo o uso doÍlolllB wnpreearial. \rêdâdo. no cntanto. sít ativitlades setÍanhes ao inlereseg sociel
ou assuínií obrlgaçÔo3 seia em favor do qua§uer dos quolbtas ou de terceiros, bem
como onoraÍ ou alienar beng môveis da eociedade, scm auloÍizaçâo do outro sócb.

AUSUT-A OITAVA: O exerclcio sociral coincklirâ com o ano civil, tÊÍá intcft, em lo
Janeiro € §o enoanará em 3í de dezembro. guando os administÍadoÍãs pÍ€rtarâo

ontas iustificadas dê sua adminisúaçâo. procedLnOo â ehboraçao oe inventádo, dobalanp patrilnonial e do balanço oe- reeú[âdo coonôínlco. caÉnCo aos sócioe. na
qÍqP9rçâo de suas quotas, oe lucroe ou perüas apuradae. Os resuttsdos serão
divfoli«loo entre os sôcioe proporcinnalmente e prodrrçâo individual de serv;ços Oecada um, podendo os lucroe. a critêrb Co sóOoà. serém distíibuldos ou frcaràm em
coírta§ de Reservas da §ociettade. Evontueio prgulzos sêrâo supoÍtedos pelor
§Ôcios na propoÍçâo de suâs guotes.

PerÕgnfo ío - Poderâ a socêdade. apuÍaÍ e levantar Balançoe tntenn€diáíü63,
podendo ser. na íonna mensal. lÍíÍnestral ou sernestral. a órtêrio Oos sôcirs.
obiativando a. ryuraçâo doo lucros ou preiuizos havirtos nos Íespectirlos perio<tos,
@eÍtdo dbtríbuir oe Lucroe ou mantê-tca Gin oontes contábeb de Rerervas.

Perágrefo f - Os resultados poderâo sar divirlidos entre os sóci«x de Íorma dl[erente
ao descrito no 'Caput'deste art§o, ahavôs de «lelibeÍaçâo em Ata de Reunião de
Cotistas. obrervadas ae Íormalk ades legois.

(D,-futrLA 
N0NA: Nos quatÍo Ín€sos seguintes ao têrmino do exerctcio sociat. os

sÔcftx deliberaráo sobre as contas e CeeilnãOo administrdoí(es) quando for o easo.

CLÁU§ULA OÉCme: A sociedade podará a quasueÍ teínpo ebrir ou fectrar fitíat ou
outra depeodância. mediante alteraçâo contúatuat assinada por todos os sócbs.

GLÁUSULA OÉCma PRffiEIRA: Os sôcios podorâo, de cornum acordo Íixar uma
reürada mengal. a litulo cle'prô bbora- observadas as dispoclpôes regulanrentaree

cláusuLÂ DÉcmA SEGUNDA: Falecendo ou inlerditado quahuer sócb, asocbdde ontinuerá suas atividadee @íÍt os herdeiroo. suessoreà e o incapaz, úao
sendo posslvel ql ínexisündo interesse degtes ou do(s) sócb(s) Íomanssosnte(s), o
vabr ds saus haveree será apurado e lQulxado coín ü-sô na iiúaçao patrimonàí oa
sociedade. ô dâla da resoluçâo. voíilicadâ enr balenço especiatrneníe l6vantado.
Plrágrefo Únlco - O rnesrio procedfonento será aootaoó enr ouros caEos om quo a
soc&da«la se resolva em relaçâo a sêu sócio.

AUTENTICAÇÃO

\

/**

üffi'u§"#::lNO VER§O

.r-/"3



AUTENTTCAÇÃO
CERTIFICO e dou fá que a pr€sentê
cópia está conbrmc o orlglnrl quê me
foi apreseniado ncste data.

4
E E ÉE Bffir?Iffir-'Lo'írbr*

ÉE§Effi)m
CERTIFICO que o Seto de
Autenticidade foi afixado na
última folha do documento
enúegueàparte.



<í
ALTERAçÃo corvrRATUAL No 03 DA soctEDADE

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDACÓCICOS LTDA . IIíIE

GNPJ: 1o.Z91.zt1tüoÜ1 q5 N|RE: 4íZofi:*tsd&z.

ct-Áusul-e oÉclrrlA TERGEIRA: (os) Administrador(es) declara(m), sob as penas
da lei, que não est(âo) impedidos de exercer a administiaçao oa soôieoade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricaçâo, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra.a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra
normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.

GLÁUSULA DÉclMA QUARTA: Fica eleito o Foro da Comarca de Marechal
Cândido Rondon, PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigaçÕes
resultantes deste contrato.

Ç,. ?ot se. acharem em perfeito acordo, em tudo o quanto neste instrumento particular
foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato, assinando-o em três vias de
igualteor e forma.

Marechal Cândido Rondon (pR), 28 de Julho de 2015

iEmpresa:{l 2 062?3AA 2
I crcarr,pço xÀ?ERtÀrs DrDÁtrcos
fiEDÀGôcicos LÍDÀ - tlÊ

t

ffi I.IBERTAO EOGUS
SECRETARIA GERAL
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ffiffi'AUTENTICAçAO
CERTIFICO e dou fé qu€ a Presents
cópia está conforme o original que me
fu i apresentado ne3l6 dâte.

ry/zAWWR c
FARTDA NARoÊLI.O . llb.lil
GlAr.l FRANCO NAiOELLO ROTTA I
GIOVANNI LUlz NÂRDELLO ROTTA I EscÍtrysngs

#âl'âmi'ffiiETlàÉ BRADA.Z I*CAROLINE KROHN

osIEU*ct'?cEi-<x
=ã
Eã2ã(rq
==r1r

3E

E
tt
§
€
é

cópla eÍlt-ônlnÂ
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Compwante ê lnscrição e de stração Cadastal _ lmpessão

comprovante de lnscrição e de situação cadastrar

Contribuintq

confira os dados de lderúificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer diveryência, prwidencie junto àRFB a sua atualização cadastral.

{ts
À

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

IIARECHAL CANDIDO RONDON il
(45) 3254-{1203

COÍTIPROVANTE DE TNSCRIÇÃO E DE
srTUAçÂO CADASTRAL

GLOBALPED iIATERTAIS DIDATICOS E PEDAGOGTCOS LTDA . EPP

4?.6í-0-02 - ConÉrcio varejista dc iomais e ,rú""
11.?0-?42 - Serviços de enirega Épida

17.82-241 - conÉrcio v"rcii"t" J; ;;ià;;;

5E.í2-3{ti - eaiçao de lomais?iáfàs{I.6$5{a- Cornercio varaiista de aÉigos de armarinho&-eeoí" GonÉrcio varejista de suv-enires, ú;!ut"ri"" e aÍtesanatos
f1á&84í ' conÉrcio varelista de brinquedo" ã àrtigor re.reaiivó= 

-

t!t!* - lomÉrcio vareiistad. ilú;ü;ÉJplr"ri"

ffi
lr.*H I

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia ozloat2ol6 às 08:54:07 (data e hora de Brasília). Página: ítí

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 02l0gt2}rc

l@:/Àvunrv.receita.Íazenda.gw.br/FessoaluridcalcNpJ/cryirwa/lmpessaorlmpimepagjna*p
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AlvaÉ N': lCad. Econômico: I Cad. Único:

4í96 I 855'1 1302E90Eeuffid *ffim*

RUA3I DEMARCO

Segunda à Sexta-feira:
07:30 às '19:00
Sábados:
07:30 às 13:00
Domingos e Feriados:

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS É PEDAGOGICOS LTDA 23r'!05372

T{OEFAII?A8IA

cLoBALPED MATERTATS DIDATrcos E pEDAGoGtcos LTDA lto.zg'l.zttl0001-os

PRHCIPAL

5813.1/00.00: ED|ÇÃO DE REVISTAS

4755.5102.00: COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4759.8/99.00: COMÉRCrc VAREJISTA DE OUTROS ARTTGOS DE USO OOIVIÉSTICO NÂO ESPCCIFICADOS ANTERIORMENTE
4761.OIO2.OO: COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS
4761.0/03.00: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPEI,âRIA
4763.6/01.OO: COMÉRCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS
4782.AO1.00: COMÉRC|O VAREJTSTA DE CALÇADOS
4789.0/O1.OOI COMÉRCO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E ARTESANATOS
$20.A02.00: SERVIÇOS DE ENTREGA RÁppn
5812.3/01.00: EDIçÃO DE JORNATS OÁnlOS

o-
(

CÀROLINE KROHN

oÉJAEt*
ô?

=a=*Eoq
=3Hü
É=

ãõPtAcolq§g

AUTENTIceçÃo
CERTIFICO e dou fÓ quo I Prosênte
côoia está conÍorme o orlginal que mê

fu I'apresentado nêste date'

""m\

!.- OÍato geradol para o lalçqmentq do-IVEts-Sgrá realtzado através do Laudo de Verifrcação de Funcionamento ou de diligências feitas pelo Setor de
Fiscalizaçáo, conforme an.249 da LCM 026l2ffi2dcaÍL 175 da LCM 059200S.
1- Nllerações do enderêço, ramo de aüvklade, razâo social, sócioo e enceÍÍam€nto das atividades devem ser comunicadas ANTEGIPADAMENTE à
ProÍaitura para apíovaçáo das mesrnes, conforme Art 178 da LCM 0598008.

ESTE DOCUTIENTO DEVERA SER COLOCADO ETII LocAL vlsIvEL, coNFoR}tE ART. í76 DA Lcu 059,2008

Marechal Cânditlo Rondon, 2í09/20í5 Secretaria Municpal da Fazenda
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CeRnoÃo PoSITIVA coi,I EFEITo DE NEGATIVA

CERTIF'ICAMOS, para os devidos fins, atendendo ao protocolo n" 12.235 de 29 de iulho de 2016, que
após buscas efetuadas, verificou-se que sobre o contribuinte acima descrito, CONI.STAM DEBIToS
relativos a Tributos Municipais de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), enquadrados
no Simples Nacional, os quais foram parcelados pela Secretaria da Receia Flderal do Brasil. ds valores
correspondentes ao ISSQN, atualizados até esta data, seguem abaixo relacionados:

E}(ERCÍCIO TRIBUTO VALOR

Estado do Paraná
SECRETARIA DE. F'AZENDA

No 4í7120í6
Requerente: GLOBALpED IVíATERTAS Dlrlarrco§ u rnoacocrcos ir»,q,
contribuinte: GLOBALPED MATERTaS DIDATrcos E pEDAcocrcos LTDA
CI{PJ/CPFz 10.291.271/0001-05
Endereço: RUA 31 DE MARÇO, No S43
Cidade: !4ARECHAL CÂU»DO ROhÍDON

PARA FIN§ DE EMPENHO

_ _J!.013*-* i rssQN RS"235,55

TOTAL GERAL RS 235,55

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas relacionadas
contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas.

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por l0 (trinta) dias, e cópia da mesma só teni validade se
conferida com a original.

Marechal Cândido Rondon-PR,, ,,ütagosto de 20t6.

AI.!TE

tEHêtU"NO

l.q*'lll',h



AUTENTTCAçÃO
CERTIFICO e ctou É qrc a pnesêntc
cópla está oonbnne o or[inal que me
Íol apresentado nesta data.
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Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0146í3766-07

Certidão fornecida para o CNpJ/tíF: 10.291.271/O0Oí.05
Nome: GLOBALPED MATERLATS DrDATtcos E pEDAcoctcos LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não
registrados ou que venham a ser apurados, certÍficamos gue, veril?cando os rcgistros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identiÍicado,
nesta data.

,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

(TOVEiNO DO EÍADOe§6.raíô

- 
O§.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos deIthatureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrÍgaçÕes tributárias acessórias.

Vállda atéffi2üt6 - Fornecimento Gratuito

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

P&lna1dê1
Emlfrb viê lntemed púNe (O2/MrZ0i8 1l:17:ll)
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mrÍim16 EmissãodoC|CAD ao 5lt

,ffi^
6@lt{n tc ÊÍr^}a}

Ü *,,"ffi:"#;ã'i.,"n0. \
H CoodenaÉo da Reoeita do Estado \

cAD/ICitS lto 9o452o87-dt n \
Emitido Elebonr'camente via trntemet \\ I

29lO7l2Ot614:1Sú3 \ \

C *'*T#Tf;Íff.'i'ffi[*n'- 
\p

i\\o$

Tipo

CPF

CPF

CUadro Socieürio
lnscrição Nome Completo / Nome Empresariat

35í.464.000.9í EDGARKARNOPP
078.393.689.30 AUGUSTOKARN(»P

lnscriçâo CNPJ

10.1Í,1.271tO00í{t5
lnício das Atiüdades

0E/2008

Qualificação

sóctGADtl],ttsrRADoR
sócto

Este GICAD tem validade at6ffiHtr0Í6.

os dados cadastrab deste estabelscimento poderão ser oonfirmados via
lnternet unmr.fazenda.or,ooubr

Gomprovante de lnscrição Gadastral . CICAD

lnscrição no CADIICi|S

904520E7{r0

Emprea / Estabelecimento
NOME EMPTESAT1AI GLOBALPED MATERI,ÀIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA

Título do Estabelecimento GL(#ALPED tATERlAls DIoATlcos E pEDAcoclcos LTDA
Enderep do Estaberecimento RUA 3i DE MARco, s43. cEt{TRo. cEp Esg6o.00o

FoNE: (45) 3254.0203
Muniapio de rnstarafro iTARECHAL cANDrDo RoNDoN . pR, DESDE 0E/200E

( Estabelecimento Matrlz )

Qualificação

situa@o rtr"r §[§f,;#Hffft NAcloNAL , slMPLEs NACIoNAL . PRAzo NAo ApLtcAvEL,

Natureza Jurídica 206-2- SOCIEDADE EISPRESARTA LTDA
AtMdAdE EONôMIOA PTiNCiPAI dO 5E22.1101. EDIGAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE JORNAIS DTARIOSEstabeledmento

1761.0102. COiIERCIOVAREJISTA DE JORNAIS E REVI§TA§
5320.2102. SERVICO§ DE ENTREGA RAPIDA
5812.3101. EDICAO DE JORNAÀS D]ARIOS

Atiüdade(s) Econômica(s) 4zss-sroz - cotERcrovAREJrsrA DE ARTrcqs DE ARiTARTNHoseo:ndária(s) do Estabelecim""ó ;;;;;i - ãã*r*",ovAREJrsrA DE suvENrREs, BUUTERTA' E
ARTESANATO§

4759-8/99. COIIERCIO VAREJISTA DE OUTRO§ ARTIGOS DE USO
DOilEST|CO l{AO E§PECIF|CAD(IS alreRtonuenre

tfre ;/lmmrrarirúernef.pr'gw.hicadicmslce-cFSíÍD.asp?êftrdudd.irlGacil=s&@adcms=9(}(52rffi7uEeuser-GLEoMAR
111
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s?7.

ttrtrutsrÉnlo DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federat do Brasil
Procuradoria€eral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO PoslrlvA com EFEtros DEllEcATtvA DE DÉBtros RELATrvos AosTRIBUTOS FEDERAIS E À DíUDA ATIVA OA UúíEO 
'

Nome: GLOBALPED MATERtAts DtDATtcos E pEDAGoGtcos LTDA _ Epp
C N PJ: 1 0.291.27 1 to00í.05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobnar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidadedo sujeito passivo acima identifieado que viercm 
" ""ráprools, 

ê certúicao"qu",

1. constam débitos administrados pera secretaria da Receita Federar do Bnasil (RFB), com a
exigibilidade suspensa' nos termos do art. í51 da Lei ng s.172, de 25 de outubro de ig66 -código Tributário Nacional (cTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsidenação para Íins de certiÍiçaçâo da regularidade Íiscal; e

2' nâo constam inscriçÕes em Dívida Ativa da União na Procunadoria-Geral da Fazenda Naciond(PGFN).

conforme disposto nos arts. 205 e 206 do cTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidáonegativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, paratodos os órgáos e fundos pÚilicos da adJ!{stração oireiãã ele vinculados. Cárersse à situação dosuieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN eãorrangãintlusivà d*il,iúiloes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do paÉgrafo único do art. 11 da Lei tP g.212, de 24de julho Je íggi.
A aceitaçáo desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nosendereços <http:/Á,vww.receita.fazenda.gov.be ou <http.//www.pgfn.fazenda.gov.bÍ,.

Certidão.emitida gratuitamente com base na Portada Conjunta RFB/pGFN nc 1.751 , de o1tlotzol4.Emitida às 15:tl:53 do dia 30/092016 <hora e data oe Brásíra.
Válida até -eg'09/ãIt 6.
Código de controle da certidão: F27F.DFBA.íCCB.D20C
Qualquer,'asura qt emenda invalidará este documento.
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?gO7m16 t@e/Ámnrr'sifte.caixa.gor.br/Empresa/crf/crÍ/FgecF§mprimirPapd.apã/ARPessoaMdiz=15245024avARpessoa=15245@rí{IVARUÊpR&v...

C/|.í,XÃ
CAIXA Ê(]C,NÔMICA FEOE RAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição! 1029t2zl/oooL-os
RAZãO SOCIAI: GLOBALPED MATERTAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA ME
Nome Fa TTtasia :GLoBALPED MATERIAIs DIDATIcos E PEDAGoGIcoS
Endereçol RSETE DE SETEMBRo 629 sL 05 ANDAR 02 / cENTRo/ MARECHAL

CANDIDO RONDON / PR / 85960_000

A caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art,l,da Lei 8.036, de 1l de maio de 1ggo, cãrtifica que, nesta data, á
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

o-presente certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contribuições e/ou encargos 

-ããriOõs, 
deàorreàtes

das obrigações com o FGTS.

Validade: 25/OilZOL6 a §i&8l]flt6

Ce rtif i ca çã o N úm er ot ZOL6O7 2SO 1 23 1 1 1 6 837 BZ 3

Informação obtida em Z9/OlZOt6, às 17: Lt:22.

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

q<
à

%
t@:/tunanv'si@'crÚxagw.brlErnpaalcúErflFgecF§mprimirfud.aspalARPcesoaMúiz-í5245@4{rvqRFcssoa-í52(@.í&\l{RUÊpR&\lARlnsc... lll



Página 1 de 1

PODER ,]UDICTÁRIO
JUSTIÇA DO TRÂBALHO

CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE NÉSTTOS TRJA,BÀTJHTSTÀS

GLOBAIPED MATERTATS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA - EPP
(DÍArRrz p FrLrArs) clrp.r: 10. 29L.27a/ooot_os

Certidão n" : 5960773L/201,6
Expedição: 20106/201_6, às 11:09: S0
Validade: L6/tzlz\t6 - j_80 (cento e oitenta) dias, contados da dat.ade sua expedição.

certifica-se que cLoBArrpED tÍATERTÀrs DrDÀTrcos E pEDÀeocrcos rJTDA - Epp
(MATRrz E Frr,rÀrs) , inscrito (a) no cNpJ sob o noL0'29t'27Ll0001-05, uÃo coNsTÀ do Banco Nacional de DevedoresTrabalhisLas.

Certidão emitida com base no art. 642_A da
Trabalhor acrescentado pela Lei no L2.44O,
na Resolução Administrativa 11o 1,470/2}i-1-
Trabalho, de 24 de agost.o de z}tt.
os dados constantes desta certidão são de responsabilidade dosTribunais do Trabalho e estão atualizados até Z (dois) diasanteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdj-ca, a certidão atesta a empresa em reraçãoa todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação deautenticidade no portal do Tribunal superior do TrabalhoInternet (http : / /www. tst. jus.br) .
Certidão emitida grat.uj-tamente.

rNroRMAÇãO TMPORTATÍTE

Consolidação das Leis do
de 7 de julho de 2O!L, e
do Tribunal Superior do

sua
na
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Servços

:NPl : 10.291.271IOOOl-Os
{ome Empresarial : GLOBALPED HATERIAIS DIDATIcos E PEDAGoGIcos LTDA. EPP

lSlhteção Atual

iituação no Simdes Nacionâl : Optantê pelo Simplcs Nacional óeúe 2OlAal2OOa

iituação no STMEI: NÃO optante pelo SIIIEI

I Pcríodoc AntGriorGÊ

Opções pelo Simdes Nacíonal em Períodos Anteriores: Não Existcm

Opções pelo SIMEI em PeríodosAnteriores: Í{ão Exictem

lJcndamcntos 
(Simplcs Nacionat)

\gendamentos no Simfles Nacional: táo Existcm

I Evcntoe Futüroê (Simples Nacional)

:ventos Futuros no Simfles Nacional: I{ão Existem

! Evêntos Fuhtroú (SIilEI)

:vento6 Futuros no SIMEI: Não b(istem

lhue aqui para informações sobre como o*ar pêlo SIMEI.

v"ll"l, 
]

ô Início ( Voltar
"iri:.
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ffi

t@:/Ârrtunal&r eceitafazenda. gor.b/gM FTESNAC lONAJafl i cacoes.asprfi &2i 1t1
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wwvrr. globalped.com.br
n*'ÊP,n#ln:nJlll[ilffi "'

crrrp.r:ro.zsrzll;.3lÍilill*tl?á.ff l$S-rM:23.{05.372
CEp-85.960{100 - Marechat Cândido Rondon -p;ã;. '-

ANEXO il
Declaração de lnexistência de fato superueniente lmpeditivo da Habilitação,ldoneidade e Disponibilização de Documenios.

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No. 48/20í6.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçôes de materiais paracampanhas e promoções em saúde, em atendimento'à üretaria municip"iã"Saúde.

A empresa, abaixo assinada, decrara, sob as penas da rei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presenteprocesso licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, 
", n"r"ndo, o@rrênciasposteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

2 - Os documentos que compõem o Edítaíforam coíocados à disposíção e tomouconhecimento de todas as informações, condições locais e'ór"ii oe dificuldade da
entrega"

3 - Não se encontra declarada inidônea para licitar ou contratar epm órgãos daAdministração Pública Federal, Estaduai, Municipalã do Distrfto Federal.

Marechal Cândido Rondon/pR, 11 de Agosto de 201

trlo.ag 1.271,0001'oí
GLOBALTÊD MATE'P'IAIS
"---RIOATI(:C}S E

PEoÃsooicos L'íB'q'

Rua 3i det"'iiuuJolJ.?:Jll,, .og
l§960'000 

Marechal(

I
{

RG:4.008.057-0

U
er'



GRIJPC) Q4
h

r,vww.globa lped.com.br
grupo@grupoglobalped.com.br

Fone: í4§) gA§4{Z0i
Rua 3f de Março,543, Cenúo.

cNpJ: í029127í/000í.05 _ ri ú.csá.ooziõ -ti//iz 23.405.372
CEP- 85.900-000 - Marechal Cândido Éondon - parana.

ANEXO V

Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pnesENctAl No. 48/20í6.

objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais paracampanhas e promoçôes em saúde, em atendimento-à Sãcretaria Municipal deSaúde.

DECLARAçÃO
A empresa, abaixo assinada, por seu representante legal, DECLARA, para Íins do
dispostonoincisovdo aft.27 daLei no.8.666, de2l dejunhodelgg3,acrescidopela
Lei no' 9'854, de27 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 condíção de aprendí2.
SimO Quantos O ruao 

Q.
Marechal Cândido Rondon/pR, 11 de Agosto de 2016

Iio.zgr .zrlloom.oí ü
GLOBALPÉD MATERIAIS \

. DDÁNCOS E \
FEDAGOGICOS LTDA.

Rua 31 de Març0, 543, Centro

19i960.000 
Marechal Cândido Rondon. § k

CM
EDGAR KARI{OPP

RG:4.008.057-0



Qro

www.globalped.com.br
grupo@grupoglobalped.com.b,r

Fone: (4§) 32§{{209
Rua 3í de Março,543, Gentro.

CNPJ: 10201.27ír000t{5 - tE: 90.45i.0S7-00 - tM: 23.§6.372
CEP-85.960.{100 - Marechal Cándido Rondon - pararÉ.

ANEXO VII

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pnesENctAL No. 4g12016.

Objeto: Registro de preços para futuras e
campanhas e promoçõês em saúde, em
Saúde.

eventuais aquisições de materiais para
atendimento à Secretaria Municipal de

DEGLARAçÃO DE lNExtsrÊncte DE rNcoMpATtBtLtDADE FUNctoNAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa nâo possui dirigente com vínculo deparentesco por linha reta ou c,olatêral até o terceiro grau, inclusive, ãe seruidor municipal
investido em cargo de direção, chefia ou assessorahento, ou de membro da comissão
licitante, de pregoeiro habilitàdo ou de servidor encarregado da contratação.

Por ser expressão de verdade, firmamo$ a presente,

.,4
qh

\

Marechal Cándido Rondon/pR, í í de Agosto de 2016

trí o.2gi .2rlloooí -oí
GLOBATPEO MATERIAIS

DIDÁNCOS E

PEOÂGÓGICOS LTDA.

fiua 31 de Març0, 643 . Centro

tgi960-000 
Marechal Cândido Rondon'

//-RG: 4.008.057.0

U



CARTÔRIO DOS* lifg3"p5 15[ES HL^ 94 ry 
g' qô-no n oo]r - Es rAD o o o pen a ru Á

REPUBLICA FEDERATIVA. DO BRASIL

PARÍIDOR, DEPÔSITÁRIo PÚBLIco E AVALIADoR JuDIcIAL

*t aria tTerczinfra,sequine[ [e Çanargo
TITULAR

o
'E*
sffi:" lÂl
F\o,€
ffio
l-i?P

,4diano cPereira [os Santos
.Aryak StefaniWommer
Cark Satrícia Soflrinfro [e Canarlo
Ç ra cic fe *í.artins L e us c fr

San{ra foíara Signore
ESC. JURAMENTADOS

CERTIFICO, a pedido da parte interessad4 que revendo os tivros e osistema informatizado_de distriuúiçao civrl (cjvel) rãú *iúu guarda,-.*irr.n,. n.r,,carrório, verifiquei não constar nenhuma AÇÂo oÉ ralÊNclla, necupÉnaôÂõJUDICIAL ou CONCORDATA, conrra:

CEITIIICO, mais que, procedi as buscas a partir da data do sinisrro doFórum local em 3l-01-87, incrusive em processos salvos e redistribuídos.

cERTtDÂo NEcATtVA)

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE.
Marechal cândido Rondon, 08 de junho de2016 - rzh:}2min.

Co.'narca de Marechí-C .âd;ã.H;;;
Estedo do paraná

"§XB!3;5;E'Esltrf ii?fffiãi:ôs*il?"
nua Íiradêôtêe. I I 20 Edifíoao do fúrum

CNPJ'Oâ.393.393,OOO1.71
fdaÍra TÇr€zinhd Saguinvt de Cemergo

s'MmmwT'r-*
Esc. Juramentada

Alicial

9+9:BAI,PEP MAIIEI+:I§ PrDÁrICos E pnpAcocrcps LrpA ME - inscrito noCNPJ sob n.o l0.z9l.z7rrc00r-as, 
"o* r.aãTuuffimarço, n.o 543, cenrro, nesteMunicípio e Comarca.

Rua Tiradentes, l l20 - Centro-eOincio do fO.u*ffi
CEP 85.960-000 FonetFax: (45) 3254-9709 ,/

U
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orcuanEçÂo DE AToxtDADE

Declaramos para os deúdos ffns que os produtos abaixo descritos são
produzidos, na Promex lnd. e com. Produtos Plasticos Ltda, cNPJ:09.555.910/0001-05
em conformidade com a norma reguladora do Ministério da Saúde através da

Secretária de Vigilância para Produtos Plásticos destinados ao segmento alimentício,
respeitando a indicação de utilização de matéria prima virgem - primeiro uso e

ausente de componentes tóxicos em sua formulafio e pigmentação descrição de

compostos utilizados, a saber, Resolução ANVISA ne 105 e Resolução ANVISA ne 17
(migração específica lista positiva de aditivos).

cóorco PRODUTO I

L0261 Soueeze Plástico 300m1

DESCRTçÃO DE COMFOSTçÃO:

Tampo produzido em PPCP - Polipropileno copolímero injetado
Bico dosador produzido em PVC natural injetado
Garrafa Produzida em PE - Polietileno soprado

cóorco PRODUTO

L0262 Soueeze Plástico 550m1

DESCRrcÂO DE COMPO$ÇÂO:
Tampo produzido em PPCP - Polipropileno copolímero injetado
Bico dosador produzido em PVC natural injetado
Garrafa Produzida em PE - Polietileno soorado

iiftr,tliTiA Ii§iEIlnUE
[untrha - P:rum -*-TÍtil

/

\

flL'
Eecorheío a{:} ii rr*eiçl

*/

O

cóDrco PRODUTO

10263 Soueeze Plástico 750m1

orscnrcÃo DE coMPogcÃo:
Tampo produzido em PPCP - Polipropileno copolímero injetado
Bico dosador produzido em PVC naturalinjetado
Garrafa Produzida em PE - Polietileno soprado

Térmico Plástico 550m1/750m1 e 900m1

Tampo produzido em PPCP - Polipropileno copolímero injetado
Bico dosador produzido em PVC naturalinjetado
Garrafa P,poduzida em PE - Polieüleno soprado

EL § §üLIii [,r

{f;t}{{
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AUTENTtcaçÃo
GERTIFICO e dou fé qu€ a pÍesentc
ópia está confonne o or§inal que Íno
foi apresentado nesta data.

AUTENTTCAçÃO
CERTIFICO e dou É que a presenb
ópla está oonforme o orpinal quo me
firi apresentado neste data.

cópsa G@I(}RTDA

E f]] rmroe xARoELLo - Ts.rr

§Eãffi,litrffi::x:4ffi

E* :-

TABELIONA
DE

hIOTAS
FIUl7lSI

TABELIONA

*fiã"
FIUrTtJ4

cór*e Ço!^oRI
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AUTENTTCAÇÃO

CERTIFICO e dou fé que a presentc
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ENVELOPE 02 . DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
MUNICIPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
PREGAO PRESENCIAL NO 4812016
RAZÃO SOCTAL: PAULO VtEtRA ptNTO PROMOÇôES
CNPJ: 02.845.1 61 /000 1 -01
r E 9040615064
BR 376 N 2871 MANDAGUARI-PR
(44)3133-8555
(44)9959-6344
edmarpal loa rt@g mai l. com
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Secretnria da Mlcro e pequonn Emprosa
Sccrctaría da Racionoliarçáo e Sirnptilicaçào
Deprrrlítnlrrnto de Regislro Errtprêsíri{:l e lnlegraçáo
Ju,tta Cornorclíl do Estedo do Por0nâ . JUCÊpAll
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Reconhcço por verdadcara r I
EmoEmcntos: R$2.03 URC

VIE|RÀ ptNTO. Dou Íé.
R$0.ôe, Furrcfur:

üortTÀ coMBRcrÀIJ Do EgrÀDo oo penetÁ

CERIIFICO O REGISTRO EM L9/OL/20L6
PRoTocor.o! 160582989 DE 18/01/20x6.
PR160582989. NIRE: {1104889091.
PÀuro vrErRÀ PrNTo PRoMoçõEs - tE

- SEDB

10r0{ SOB No 20160582989.
cóorco oe wnrrrceçÃo;

RtÍ,08

LLbert,êd EoquÉ
srcnetÁnta ceRÀL

CORITIBÀ, L9/OL/20L6
m. cnpresaf êclI.pr, gov.br

À vclldade deBEe docunênto, sê iBprêÉêo, flca rujslto à coprovação dc aua autencldâd€ noÉ rsFpectivoÊ PortaíÉ.
Infonoando 6euâ rerpGcEivoa códigoe de verlf,icação
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DECLAR.AÇÃO OC REENQUADHAMENTO DE MICBOEMPBESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
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O Erttpresário PAULO VIEIHA PINTO PBOMOÇÕES - ME, com alo constitutivo registracto na
Junta comercial em 12/11/1998, NlflE: 41104889091, cNpJ: 02.g45.161/0001-01,
estabelecido(a) na RoDovlA BR 376, 2871 QUADFA 52; LOTE 302-8;, pARQUE INDUSI-RtAL
1 Mt:nriagtlari ' Paratrá, CEP: 86975-000, reqr,rer a Vossa Senlroria o arquivarnorrtr: do Jlreser.)te
tn§lrttnottto e declata, soh as pe nâs cla Lei, que se reerrquradra da condiçâo cte MICBOEMpRISA
PÂllÂ EMPRES/\ DE PEQUENO PORTE, rros termos da Lei Oornplementar nf 123 de
14i122AA6.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

q<,
à

NUMERO OE TNSCRTÇAO

02.845.1 61/0001 -01

MATRIZ

compRovA*r= ,"=j§i3i&1" E oE srruAÇao 
;?lli,.,fJi.-^

NOIr/lE EMPRESARIAL

PAULO PINTO PROMOCOES. EPP

TíTUr-o Do (NOME OE FAI.TTASTA)

PALLOART PROMOCOES

CODIGO E OESCRICÃO DA ATIMDADE ECONÔMICA PRINC IPAL

15.2't-1-00 - Fabricação de artigos para viagem, bolsas e semelhantes de qualquer material

CÓDIGO E DESCRICÃO OAS ATMDADES ECONOMICAS

14.14-240 - Fabricação de acessórios do vestuário, exceto para segurança e proteçâo
lrhí2€{1 - Confecção de peças de vestuário, exceto roupas intimas e as conúeccionadas sob medida
14.í 26-03 - Facçáo do pêças do vestuário, excêto roupas íntimas
47.894-05 - Comércio varêjista de produtos saneantes domissaniÉrios
47.51-241 - Comércio varejista êspecializado de equipamentos e suprimentos de inÍormática
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
47 .55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47 .23-7-00 - Comércio varejista de bebidas
45.30r-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
47.11-342 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados
47.72-540 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61{-03 - Comércio varejista de artlgos de papelaria
47.82-241 - Comércio varejista de calçados
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.636-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros
47.614-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.89{{7 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
47.54-74'l - Comércio vareiista de móveis

cóorco E oEScRrÇÃo oANATUREzA JURi0rcA

21s-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL

CEP

86.975-000 PAROUE INDUSTRIAL í

LOGRADOURO

ROD BR 376
COÀ,tPtEMENTO

QUADRAs2 LOTE 302.8

MUNrciPro

MANDAGUARI

TELEFONE

l43l 3442-1234
ENoEREÇo ELETRôNlco

ENTE FEDERATI\O RESPONSÀ\EL (EFR)

SITUACÃO CADASÍRAt
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(-/

Í\4OTIVO DE SITUAÇÁO CADASTRAT

DATA OA SITUACÀO ESPECIALS UAÇÃO ESPECIAL



Aprovado pela lnstrção Normatira RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 07108120í6 às 12=29249 (data e hora de BrasÍlia). Página'.'ll2
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
,y

NÚMERO OE tNSCRtçÁO

02.845.1 6í/0001 -01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE DATA DE ABERTURA

12t11t'1998

PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES. EPP

CÔDIGO E DE OAS ATIVIOADES ECONÔMICP§ SECUNDÁRIAS
47.52-140 'Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.814-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.82-242 - Comércio varejista de artigos de viagem
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias ê artesanatos
47.62{{0 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas
47.89-0.08 - Comércio varejista de artigos fotográficos e para Íilmagem
47.59{{1 ' comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e plrsianas
47 .54-7 42 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.51-242 - Recarga de cartuchos pan equipamentos de informática
47'29{'99 ' Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
es pecificados antêriormente
47.444-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral
47.21-144 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.32-640 - Comércio varejista de lubrificantes
47.56-3'00 ' Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
47.41-540 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura
47.444-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47,63€-04 - Comércio varejista de artigos de caça, pesca e camping
47.42-340 - Comércio varejista de material elétrico
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.444-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

srruAÇÂo cADA.SrRAL

ATIVA

E oEScRIÇÂo DA NATUREzA JURíDIcA
213-5 - EMPRESARTO (tNDtVtDUAL)

CEP

86.975-000
BAIRRO/DISTRITO

PARQUE INDUSTRIAL í

LOGRADOURO

ROD BR 376
COI\iIPLEMENTO

QUADRA52 LOTE 302.8

MUNIC

MANDAGUARI

IELEFONE

(4313442-1234
ENDEREÇO ELE

EN-TE FEDERAÍIVO RESPONSA\EL (EFR)

oATA oA srruAÇÀo cADASTRAl-

03t11t2005

ESPECIAL
DATA oA SITUAÇÁo ESPEcIÁI.
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lnformaçóes da Certidão:

Data de Emissão: 05/08/2016
Data de Vencimento: 04/09/2016

MUNICíPIO DE MANDAGUARI/PR
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO FINANÇAS E GESTÃO

SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Avenida Amazonas, 500 - 86975000 - Centro - MANDAGUARI - PR

Certidão Negativa de Débitos

N.o da Certidão: 3064/201 6

Código de Autenticação: 02999812407 41

lnformações do Requerento:

CNPJ/CPF Requerente: 02.845.161 10001-01

Requerente: PAULO VIEIRA PINTO PROMOÇÔES EPP
Finalidade da Certidão: Para Licitação

lnformações do Contribuinte: Empresa/Preetador

CPF / CNPJ: 02.845.16110001-01

Nome: PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES ME

Endereço: RODOVIA BR 376, 287'l QUADRA 52 LOTE 302-8 - PARQUE INDUSTRIAL I - ABILIO PEREIRA

Oa*ti
d-

CERTIFICAMOS que o contribuinte acima citado encontra-se regular com a Fazenda Pública Municipal não

constando pendências até a presente data em nome do mesmo, relativas aos tributos de competência municipal no

ambito do cadastro mobiliario e imobiliario. RESSALVADO o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. Esta

certidão não servirá de prova contra cobrança de quaisquer debitos referentes a recolhimentos que não tenham sido

efetuados e que venham a ser apurados pela Fazenda Pública Municipal, conforme prerrogativa legal prevista nos

lncisos de I a lX do artigo 149 da Lei Federal No 5.17211966 - Código Tributário Nacional. Esta certidão emitida é

valida em todo territorio nacional, refere-se exclusivamente aos débitos relativos ao tributos municipais, inclusive às

inscrições em Divida Ativa, não abrangendo os demais tributos Federal e Estadual, com as finalidades previstas na

Leino.8.212,de24dejunhodel991,ealteraçõesexcetopara: -averbaçãodeobraeconstruçâocivil noRegistro
de lmoveis; -redução do capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou

transformação de entidade ou de sociedade empresarial ou simples; -baixa de firma individual ou de empresário,

conforme definido pelo art.931 da Lei no'10.406 de 10 de janeiro de2002 - Codigo Civil, extinção de entidade ou

sociedade empresarial ou simples, inclusive de cisão total, fusão ou incorporação.

Sexta-feira, 05 de Agosto de 2016.

Àtenção: Esta Certidão foi emitida via lnternet, e para verificar sua AUTENTICIDADE utilize o cÓdigo informado acima,

acesse www.mandaguari.pr.gov.br, Tributos Web, clique na opção (CERTIDÔES) e posterior selecionandy'a Opção
(AUTENTTCAR DOCUMENTOS).

o'
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
€J./
4

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 0í507476543

Certidão fornecida para o CNPJ/MF; 02.845.161/000't-0í
Nome: PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES

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

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

Válida até 0311212016 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
www.fazenda. or.oov.br

Pàgina 1 de 1

Emilido via lntemet Pública (0V042016 15:19:38)
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Nome Empresarial

Título do Estabeleomento

Endereço do Estabelecrmento

MunicÍpio de lnstalaçáo

Atiüdade(s) Emnômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Tipo

CPF

Empresa / Estabelecimento

PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES

PALLOART PROMOCOES

ROD BR 376,2871. PQ INDUSTRIAL í - CEP 86975.000
FONE: (43) 3442-'1234

MANDAGUARI. PR, OESOE 1OI2O15

( Estabelecimento Matriz )

FABRICACAO DE ACESSORIOS DO VESTUARIO, EXCETO PARA
SEGURANCA E PROTECAO

CONFECCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS
INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA

FACCAO DE PECAS DO VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS
COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANITARIOS

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENÍOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMATICA

4763.6102. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS

4755.5102. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE ARMARINHO
4723-7IOO. COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4530.7/03 - COMERCIO A VAREJO DE PECAS E ACESSORIOS NOVOS PARA

VEICULOS AUTOMOTORES

47'11.3102. COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS .
SUPERMERCADOS

Comprovante de lnscrição Cadastra! - CICAD

lnscrição no CAD/ICMS lnscrição CNPJ lnício das Aüvidades
90406í50-64 02.845.í61/0001{í 06/2007

Qualificação

situaçáo ntrrr fl§f;oslMPLES 
NAcIoNAL / SIMPLES NACIoNAL - PRAzo NAo APLICAVEL,

Natureza Jurídica 213-5 - EMPRESÁR|O (INDIVIDUAL)

Atividade Emnômica Principal do '152'1.1/00. FABRICACAO DE ARTIGOS PARA VIAGEM, BOLSAS E
Estabelecimento SEMELHANTES DE QUALQUER MATERIAL

't414-2100 -

1412-6t01 -

1412-6103 -

4789-0/05 -

475'l-2t01 -

Quadro Societário

lnsoiçáo Nome Completo / Nome Empresarial

493.548.'t79-04 PAULOVtEtRAptNTO

Este CICAD tem validade até 07/09/2016.
t&r

Qualificaçáo

EMPRESÁRIO

Estado do Paraná
Secretaria de Esbdo da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

cAD/ICMS No 90406150-64

Os dados cadastrais deste estabelecrmento poderáo ser confirmados via
lnternet www.f azen d a.or,o ov. b r

Emitido Eletronicamente via Internet
08/08/2016 8:12:58

+*ii: Dados trdnsmitidos de Íorma segura

''íW/jt Tecnologia CELEPAR

*o



http://www.receita.fazenda.gov. br/Apl icacoes/ATSPO/Certidao/CndC...

MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federaldo Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Naciona!

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DíVIDA ATIVA
DA UNÉO

Nome: PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES - EPP
CNPJ : 02.845.1 61 /0001 -01

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 inscriçÕes em Dívida Ativa da Uniâo 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 orgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do

sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas

nas alÍneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n9 8.212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http.//www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n! 1.751 , de 0211012014.
Emitida às 15:17:39 do dia 13/08/2016 <hora e data de Brasília>.
Válida até 0910212017.
Codigo de controle da certidâo: 0844.D0EE.8927.38E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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htps ://www.s ifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/ Crf/F geCFS ImprimirPape...
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02845 161/0001-0r

RAzãO SOCiaI: PAULO VIEIM PINTO PROMOCOES ME

Nome Fa ntasia : PALLoART PRoMocoES

Endereço: ROD BR 376 287I QUADMs2 LOTE 302-8 / PARQUE INDUSTRIAL
1 / MANDAGUARI / PR / 86975.000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8,036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 7U0812076 a O9lO9|ZOLG

Certificação Número: 2016081 108591583846180

Informação obtida em 13/08/2076, às 15:22:05.

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

ldel
/ü

t31081201615:21
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cERTTDÃo NEcATTvA DE oÉsrros

Nome: PAULO VIEIRÀ PINTO PROMOCOES - EPP
(I{ATRTZ E FILIAIS) CWP.I:

TRABALHISTÀS

02.845.t6L/ 0001-01
Certidão n" : 75226504/20]-6
Expedição: 05/ 08/20]-6 , às 15 :17 :15
Validade 3l/01/2077 - 180 (cento e oitenLa) dj-as, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se

02.845.161/0001
Trabalhist.as.
Certj-dão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis
Trabalho, acrescentado pela Lei n" 1"2.440, de 7 de julho de 2011,
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior
Trabalho, de 24 de agosto de 20ll.
Os dados consEantes desta CerEidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão aLual-izados até 2 (dois) dias
anteriores à daLa da sua expedi-ção.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão at.esta a empresa em relação
a todos os seus estabeleciment.os, agências ou filiais.
A aceiLação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
auLenLicidade no portaL do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http : / /www.EsE.jus.br) .

Certidão emici-da gratuitamente.

TNFORMAçÃO rUpOnTAr{TE
Do Banco Nacional de Devedores Trabal-hist.as constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
i-nadimplenLes perante a Justiça do Trabafho quanto às obrigações
esEabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais Lrabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recol-himentos previdenciários, a honorários, a cusLas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em 1ei,. ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

que PÀULO VIEIRÀ P INTO PROMOEOES - EPP
(MATRrz E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o no

-01, NÃo coNsTÀ do Banco Nacional de Devedores

do
e

do

$r
U/u
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO GIVIL DE NASCIMEN-TóÉóAiTOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS'

lHrenórõó'e-s e rÚrÉr-es ón coruaRcA DE.loÃo PESSOA

Av.EpitácioPessoa,1145BairrodosEstados58030-00'JoãoPessoaPB
Tel.: (83)3244-5404 / Fax: (83)3244-5484

http://www'azevedobastos' not' br

E-mail : cartorio@azevedobastos' not'br

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃo DlGlrAL

oBel.VálberAzevêdodeMirandaCavalcanti,oficialdoPrimeiroRegistroCivild,eNascimentose
óbitos e privativo oe casamóntos, lnterdiçÕes e Tutelas com atribuição de.autenticar.e 

,

reconhecer Íirmas Oa CãÀàrca de João pôssóá 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 originat que me i"i ãõ*rã"taoo e nesie àto'*nnrÀó sua autenticidade atraves do codigo

de Controle e Autenticação abaixo'

O referido é verdade' dou Íé'

Este documento Íoiemitido em 10i08/2016 às 09:27:19 (hora de Brasília).

Achavedigitalacima,garantequeeste.documentofoigeradoparaPAULoVlElRAPlNTo
PROMOCOES - ME 

" 
ÉÀi'Oo através do site do Cartor'ío Azevêdo Bastos, de acordo com a

Lààiri.óáor"deral em vigor Art 1o. e 10o' § 1o' da MP 2200/01'

Esta certidão tem a sua validade até: 10/08 t2017 às 03129:17 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 572683

Código de Controle da Autenticação:

5821 08081 6161 2360937'',l

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
-- 

atiaves do site: http://www.azevedobastos'not'br

ILil:.:'iflãffi -É, {- v k.u r"

iffi:#::ffiHflil':
i§* g,,rg:-t-qg!"-2!L -
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CHAVE DIGITAL
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Sin$es Nacional

s§rspL§§

Sín rplcr

sulta Optantes

tdenüflcação do Contribuinte

IPJ : 02.845,161/OOO1-Ol
,me Empresarial : PÂULO VIEIRA PINTO PROI,IOCOES - ME

tiEação Atual

uação no Simples Nacional : Optantê pelo Símples Nacional desde Ol/07 /ZOO7

uação no SIMEI: NÃO optante pclo SIMEI

Períodos Anterlores

pções pelo Simples Nacional em períodos Anteriores: Não Existem

pções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

Agendamentos (Slmples Nacionat)

endamentos no Simples Nacional: Não Exisiem

Eventos Futuros (Simples Naclonal )

entos Futuros no Simples Nacionâl: Não Existem

Êventos Futuros (SIMEI)

entos Futuros no SIMEI: Não Existem

w
U

http:/fuilam8.recdta.fazenda. g w.brlSlMPLESNAC lONAUafl icacoes.as pfrid=21

"'

1t1



ANEXO ill

Ao Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pRESENctAL No. 48/2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisiçÕes de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipar de saúde.

Declaração de lnexistência de Fato Superveniente lmpeditivo da Habilitação, ldoneidade eDisponibilização de Documentos.

A empresa, PAULO vlElRA PINTO PROMOÇÕES cNJ 02.a45.161t0001-01 representada sr.EDMAR DA MATTA RlBElRo CF 053.099.469-0-0 RG 9.339.81r-2, dectara, sob as penas da tei, que:

1 - Até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processolicitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências posteriores que oinabilite para participar de certames licitatórios.
2 - os documentos que compÕem o Edital foram colocados à disposição e tomou
conhecimento de todas as informaçÕes, condições tocais 

" 
gr", ãÀ ãificutdade oà entrega.

3 - Não se encontra declarada inidónea para liôitar ou contráar cóm órgãos da
Administração Púbtica Federat, Estaduai, Municipat e do Distrito Éàoerat.

Pallo Art
Paurv-rrí. Prrroãornoçb

^rrtrl (Ízl1316lrun{l

'" ri ,
RG: 9.339.8'12-2 SSp-pR , "l\ll

Mandaguari, 1G de Agosto de 2016 / ly
8r-376 n 27Bt parque industriar Mandaguari - pr cep; 86.975-000 ,/ / - f t

Fone. (49 3t33_0456 gg5g_6344rim Edmar " v r/
site: www.palloartbolsas.com.br E-mal: eamarffiqgmail.com



BoLSAS BoNES E cAMISETes pÉnsoNALIZADAs
RazÀo soCtAL: pAULo vrErRA prNTo enovoçôus

CNPJ: 02.845.161/000t-0t / t.E: 9040615064 t.M:6478

ANEXO IV

Ao Município de Cândido de Abreu. paraná
Licitação Modatidade: pREcÃo PRESENCtAL No. 48/20í6.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipat de saúde.

Declaração de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação

.qI19n!!r91t9 ao previsto no edital de PREGÃo PRESENCTAL no.48/2016, A empresa, pAULo
VIEIRA PINTO PROMOÇÔES cNJ 02.845.161t0001-01 representada Sr. EDMAR bn unrrn
RlBElRo cF 053.099.469-00 RG 9.339.812-2, dectara, sob as penas da tei, que cumprimos
plenamente os requisitos de habilitação exigidos para participação no presenie
certame.

Pallo Art

site: www.partoanoil!!2, [?;:;:"n'ur-1i1"!,,!'JLíi{,Wnan,ail.com I I 
t C/u

Palfivi.lll moplDmoÉr
cxPlqümEd

2)-; 2--ry-< zta .M r.ZzZ zZ,rzg'+-o
EDMAR DA MATTA R|BEIRO - Representante

CPF: 053.099.469-00
RG: 9.339.8't 2-2 SSp-pR

Mandaguari, 16 de Agosto de 2016

8r-376 n 2781 Parque industrial Mandaguari - pr Cep: g6.975-000



,tgo

BOLSAS BONES E CAMISETAS PERSONALIZADAS
RazÃo SocrAL: pAULo vrErRA prNTo rnovoçôei

CNPJ: 02.845.t6110001-0t / t.E: 9040ó15064 t.M:6478

ANEXO V

Ao Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENcIAL No. 4gl2016.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Münicipal de saúde.

A empresa, pAULo vrEIRA prNrgÊ5fiiioE§8^Ô 3r.u0..,u,,,0001-01 representada sr.
EDMAR DA MATTA RIBEIRO CF 053.099.40-S-OO nC 9.339.812-2, dectara, sob as p"nr, à, tei, que
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da :ei no. 4.660, de 21 de lunno oe isss,
acrescido pela Lei n0. 9.854,de 27 de outubro de 1999, que nâo emprega menor de dezoito anos emtrabalho 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).

Pallo Art
PanbVLh PlíüPÍ!,noÉ.

^NEl Ol!ó§16110ü{l

áí>)?€q-" a ? .-?--1,o ZZ4 j? /,.1r; /t -.c
EDMAR DA MATTA R|BEIRO - Representante

CPF: 0b3.099.469-00
RG: 9.339.812-2 SSp-pR

Mandaguari, 16 de Agosto de 2016

8r-376 n 27Bl Parque indus*ial Mandaguari - pr Cep: g6.975_000

Fone.. (4,1 3133-0456 9959-6344 rim Edmar

ü

S ite : www. pal I o a rtb o I sas. com. b r E-m ai I : ed m a rp al I o art@§ m ai l. co m



BoLSAS BoNES E cAMrsETes pÉnsoxALrzADAS
nezÃo socrAL: pAULo vrErRA prNTo pnoruroçóÉi

CNPJ: 02.845.1ól/0001-01 / I.E: 9040615064 t.M:6478

ANEXO VI

Ao Município de Gândido de Abreu- paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCTAL No. 4gl20i6.
obieto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria Municipalde saúde.

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
A empresa, PAULO vlElliA PINTo PROMOÇÔES cNJ o2.B4s.rc1tooo1-01 sediada na 81376 N28_71-Mandaguari-pr cEp: 86.97s-000 represêntada sr. EDMAR DA MATTA RtBElRo cF053'099'469-00 RG 9.339.812-2, declara, sob as penas da lei, que a mesma está estabelecida sob ore.gime legalde empresa de pequeno porte, conforme conceito iãgri'" fiscalde no*o órOãnamentopátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei complementar 1ij,àoo6,de 14 de dezembró de 2006.

r,

Pallo Art
Par,lb VLln Plnto Promofüa

^NEI QLilldrOd{l

zt 't=-EDMAR DA MATTA RIBE|RO - Representante
CPF: 053.099.469-00

RG: 9.339.812-2 SSp-pR

Mandaguari, 16 de Agosto de 2016

8r-376 n 27Br parque industrial Mandagnari - pr cep; g6.975-000

Fone: (42ü 3133-0456 9959-6314 fim Edmar
site: www.palloartbolsas.com.br E-mait: edmarpMggmail.com
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CERT|DÃO §tMpLlFtcADA páqina; 001/ 002
fi*U§:T.f,:J[f;|:"tÕo$ abâixo conetam dos documentos arquivados nêstâ Juntâ comorctat o sâo vigentos

tlomo Errrprerarial
PAULO VIEIRA P'NTO PROMOÇÔE§ . EPP

Natursza JurÍdlca: EMpRssÁRlo'::,4,
. ;l:

; l,i

Err,rNE§,tÃ1L|
l^.-,','--'*-,..,.-'",

j Empresas - NtRE (Sedo)
i ar r oaorgog-r 

-'----' i or.roo.roí/000í-0í i 
0"1;,Í;lã;,0r" 

j 
*fi;,,1iil,

: 
Endorqço compbtô (Làgráoàuro, ru; e óornjtrmunto, Barrro/§lstrrto, úunicipio, úi, ;;;;-"" I

rAúRlcê'ÇÃo DE ARTtGo§ pÁts 
YtlqEM, BoLsAs E 

'EMELHANTE' 
DE .,ÂL.,ER_MATERTÂL,FABRT.AÇÃ* DEÂcassoRtos Do vãsÍuÁRro, ExcEro ÉÁilqçyrySaiÉnôrEçãã,rc9ltqc_çno DE psçAs DE vEsruÁRro,ExcEro RoUPA§ [rurtmas E A§ coNFÉcCióHÃõns sqs^rlEryDÁ rn'óôão oE pEçAs oo vestuÁRro, ExcEroj RouPAs itlttmas' coM'Rclo vene.lrsia ôi ilgguros seHra*iiãõorvrssANrrAnro§, cCIMERcro vAREJrsrAi ESpEcrÁLrzÁDo DE EeujpAMENros É súãnrfuhros or rnrõirlliirircilcougRcto vARElsrA DE ARIGo§; EsPoRrlvos' coMERclo VAREJBú DÉ niiiôôs ounúrnrHüó, êóiiÊncro vane.lrsÍA oE BEBroAs, co*E*croI VAREJI§rA DE PEÇA§ E AcE§soRlós-roüô'dinm vErculos Àúiõüôiongs, co*ERcro vÀRsJrsrA DEI PRoouros ÂLlMENTlclo§ EÍ'n GERAL, cônaÊncio vaneltsra ogtosli'drrcos, pRoDUTos DE pERFUMARTA E DEHiGIENE pÊssoAL, coMERclo vnneitsrn oÉ Ét-ernooonaesirõõãÉ'üãurpAmgNros pr Áupro € viDEo,ÇoMERclQ VÀREJI§TA DE ARrlcos oe pnpelÃnia, co-rurÀllo úÃãàiiie DE cALçADo$, coMERGro yAREJT§"rÀDE ÂRrlGos DE CAMA, MESA E BÁNHO, con,tÉnôlo vlne.rrsra oe'aiillã'uroos E ARTrGos REcREATrvos,coMERClo vAREJlsrA DE LlvRos, coúÉÀõiô üeREJtsrA us lõnr.rÁiô'ãRevrsrAs, coMERcro vÂREJrsrA oEARTlGos E EQUIPÂMENTo! lll4 EscRrronrô,'cor',renqo v*nÉiiiiiÀ õr nsvgrs pARA EscRrroRro EHosPlrALAREs, coMERclo vÂREJlsrA oe ÊqúrpnrúrNTos oE iÉúior'ria E coMUNrÇAÇÃo, comrncroi vAREJlsrA o§ ARTIGô§ Do VESTUARIo e eõÊósontos, uHtronúÉs g ÀàessoRros DE uso pRoFrssroN*L oE' SEGURANÇA Do TRABALH0, coluEnctó vriirJràrn DE ARTIcos or üÁà-rnn, cougncro vAREJrsn\ DEsuvENlEREs' BIJUTERIAS BAnreser'raro, ôõuànoo vEnEJrsia oE-ôi§cos, cDs, DVDs E FrrA§, qo$dERcro

i VAREJI§TA DE ARTlcos ForocMFlcos É pÀrü FILMAGEM, corrrrúro vaREJrsrA DE ARTrGos óe rnneçnnra,coRTlNAs E PERSIANAS, coMERclo vmsJtsiÀ oe cor-cxórdrÁ, nãônricn DE cARTUcHos E ToNNER pÂRAIMPRESSoRAS' FÂx E coplADoMs, coracncrô.vlnç;rsinbÉ ÉÃóDüibi ALrMÊNTrcros ÊM GERAL, coMERcroVAREJISTA oE MATERIAL.I{f:lloNsrRUÇôES EM crnnts, ôõr,rÊãõro ünREJrsrÁ DE Docgs, BALA', BoMBoNs ESEMELHANTES' coMERclo vAREJlsrA ng iúeRlrrcnrvres, coneàCrõ vanelrsrA DE rusrRuMENros MUs,cÂrs E' AcEssoRlos' ooMERclo vARÊJlsrA oe rrNiÀs e MATERIAT$ pane pftrunA, couERcro vAREJrsrA DETERRAGEN§ E FERRAMENTa§, coritÉRcto vnnÉ.ltsra or eRrroos úç i:Àçn, prscÂ H cAgprNG, cr:mÉRcroI VÀRÊJI§TA DE MATERIAL flÉfRtCO, v YL vnYe' rÊDu'ti B írAMl/lN(J, 
" ,cottÉnc1o vAEF{sr.+ grgrygilr-os-bomÉsncos, c.o,mÉRcro vaReJrsrA DE MATERTATs HroRÁuLrcos 1capitar: R$ so.oóô,ós 

- -' ^'-','^'' ";,il;;;rêsa 
ou

(CINOUENTA MtL REÀIS) , EmPre.sa. de Pequono Porle
(Lei no i2312006)

RoDovlA BR 320, 2Br1 - .UAD*^ pi; uo_re rpi§;, pARQUE 
lNqpsTstAL 1l M4N?AG_UÂR,, pR, 86.975-000Objeto

Ulii rlts Ar(luivârnento

üa1u: ü8t021t016 Númoro:;0160610i16

AtO: REÊNQUADRAMENÍO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUE' §13tq3Evonto (§): REENQUAD*ÁMENTO DE MICRoEMpRESA como EMpRESA DE pEeuEr 'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxll
Filial(eis) nesta Unidade da Federação ou fora crela

1 . NIRÉ: 4Í § 013J394-{ CNPJ:

r Endoroço Completo (LogradouÍo, No e Complemênto, Bâirro, Cidado, UF, GEp. pais)

r Ât/ENl?{:'q!Lq&-YFs-"!!Â.çl.l4P-9'rlggr.gFll-rRo, BCIM§.uq-_Eisp, p& s6.e40-000, BRAsTL /u*h -r
, Nome do Empresárlo .. ...... : : -::'- :--'*..-*::/'{uJ"r{tA
i pAULo vrEtRA ptNro .§/tri,{r.fi,y.lr*,t-dlr siíl,O

tdentidade: 3.5e7.g04-2,ssplpR cpF: 493.548.r7§.0d 
ki,-l.,ai:::ru-; - -

j,r 
.

l,:

tl

.t

,i
.t

,:'r i

Empresa dc pequeno porto 
r

Situação da Empresa
REGISTRO AI'IVO
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CERTIDÂO SIMPLIFICADA Páqlna: 0021 002

CertlÍicam€ que aa lnfonnsçõos abâlxo constam doo documentoo arqulvador negta Junta GomoÍcial c são vlgentec

na data da rua expedlção.

1Gr563e75.5

JANDAIA DO SUL - PR, 03 de egosto de 201ô

il[ffiffiffiffimffiffi1 W
LIBERTAD BOGUS

SECREIARIA GERAI

§heitu c/t*í*íIn sitvu
r\;l(í 4.9âô.14$2
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nepúeLtca FEDERATTvA Do BRASTL

EsrADo oa peReíea
cARroRto ezevÊoo eÁsros

pRrMErRo REGrsrRo.gy!-L^D§IA53,i,H,lrB E%lt-3.ra ,-r.vslvo DE .ASAMENros,rrurenorçoEs E TUTELAS DA COrVrÃncãoe iôeo 
'ESSOAAv. Epitácío pessoa, 1145 Bairro dos Estados sg030-00, João pessoa pB

Tet.: (83) s244-s404 / Fax: (83) sZqi_si}q
http://www.azevedobastos. not. br

E-mail: cartorio@azevedobastos. nót. O,

ceRrroÃo DE AUTENTIcnçÃo DtctrAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e Privativo de casamentos, rniãroiçães e Tuteras .oÀ ãiriorição de autenticar ereconhecer ftrmas da comarca de João pàrrou capital oo É.àJã ou paraíba,em virtude etc...
certifica com base na Lei 8935/94'art.70 - inc. V, que_ o(s) documento(s) em anexo é reprodução

E 3;^iii:I3 ff,:,TÊj!!:rj[:i#:.ó u n",i" ato conrirmo suããuientiôióade atràvé, oã'cooiso
O reÍerido é verdade, dou fe.

Este documento foi emitid o em 1oto}r2016 às og:29:2s (hora de BrasÍria).

CHAVE DIGITAL

A chave digitar acima, garante que este documento foi gerado para pAULo vrE|RA prNToPRoMocoES - ME e êmitido átrrue, áã.it" do cartóio nrãrããJerstos, de acordo com aLegistação Federarem vigorArt'ro. u-ró;. s'i" da Mp 22ooro1.

Esta certidão tem a sua validade até: 10/0g 12017 às 03:2g:17 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 572684

Código de Controle da Autenticação:

s8210808161612s30296-1 a 582i0808r6í612530796-2

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por -quarquer pessoa e a quarquer momentoatravés do site: http://www.azeved'obaftos. not. br

; PrÉrit(1,1Êiu dD Ropjblirs j
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BoLSAS eoNÉs E CAMISETAS PERSoNALIZADAS
nazÃo socrAL: pAULo vrErRA prNTo pnovroçóps

CNPJ: 02.845.t6110001-01 / I.E: 90406t5064 t.M:64.18

ANEXO VII

Ao Município de Cândido de Abreu_ paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo pREsENctAL No. 48/20í6.
objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para campanhas epromoções em saúde, em atendimento à secretaria müniciiraíáe saúoe.

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE FUNCIONAL

A empresa, PAULO Vr?ItlrllglRqMoÇôes cru.l 02.845.161t0001-01 representada sr,EDMAR DA MATTA RrBErRo cF 0s3.099.4dg_oo nc 9.339.812-2.
Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa. não possui oirigente com vínculo de parentescopor linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, d'e servidorlnunicipal investido em ôargo oedireçâo, chefia ou assessoramento, ou di membro da comissão ticiiãnte, de pregoeiro habilitado oude servidor encarregado da contratação.
Por ser expressão de verdade, firmamos a presente.

o?

b
a

Pallo Art
PaubvLlÍ. Plnto PrcmoÉ'

^NE) @lAõl0rbdd

EDMAR DA MATTA RIBE|RO _ Representante
CpF: 0S3.099.469_00

RG: 9.339.812_2 SSp_pR

Mandaguari, 16 de Agosto de 2016

8r-376 n 2781 Parque inrJustrial Manduguari _ pr Cep; 86.975_000
Fone: (4tl) 3133-0456 9959_6344 fim Edmar

S ite : www. p a I I o a rtb o I s a s. c o m. b r E- m a i I : ed m arpa I I oa rt@g m ai t. c o m



Prefeitura Municipal de Montes Claros
Secretaria Municipal de Educação
Diretoria Administrativa e Financeira

{?s
f

Atestamos para os devidos fins que a empresa pAULo vlElRA
P|NTO pROMOÇÕrs Epp cNpJ: sob o no 02.845. 161/0001 _01
estabelecida na BR 376 N zg1l pe industrial 1, na cidade deMandaguari (pR), forneceu à pREFEITURA MUNlclpAL DE
fi"loNTES cLARos, ESTADO DE MINAS GERAls, com sede à
Avenida cura Mangabeira, no 211, Bairro santo Expedito, cEp
39.401-002, cidade de Montes craros - MG, o totar de 34.220 (trinta equatro mil setecentos e vinte) MOCHTLAS ESCOLARES, sendo ovalor global deste contrato de R$ 4S3.7g0,40 (euatrocentos e
'- rrrquenta e Três t\4il e setecentos e Noventa Reais e Quarenta
i"entavos) conforme especificaçÕes em nosso pedido cumprindo
assim os requisitos de qualidade e prazo de entrega.

Atestamos aincla, que referido fornecimento foi executaclo
satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, ató a presente
cata fato$ que desabonem sua conduta e responsabilidade corn as
abrigaçÕes assumidas.

For ser a expressâo da verdade, fírmamos o presente.

Montes Claros * MG, 02 de junho de 2016

Secretaria
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

pRtMEtRO REGISTRO CIVIL DE nlsõlrrr-ellÍóÉ-óeiios E PRlvATlvo DE CASAMENToS'

rurenólôóL-íiiÚriues ôn corvrnRcA DE uoÃo PESSoA

Av.EpitácioPessoa,ll45BairrodosEstadosSso3o-00,JoãoPessoaPB-' -íer.:'(43)3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
Àttf:llwww. azevedobastos' not' br

E-mait : cartorio@azevedobastos'not' br

GERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO DlGlrAL

oBel.VálberAzevêdodeMirandaCava|canti,oficialdoPrimeiroRegistroCivild.eN-ascimentose
ôbitos e privativo Oe CasamàÁtos, lnterdições e Tutelas com atribuiÇão de autenticar e

reconhecer firmas da comarca de João p"rááu cápital do Estado dá Paraíba, em virtude etc"'

certifica com base na Lei 8935/94 - art.70 - inc. V, que,o(s) documento(s) em anexo é reprodução

Íiel do originat que ,,.," ioi ãpresentado e nesie ato'cbnnrÀó sua autentiôidade através do Codigo

de Controle e Autenticação abaixo'

O referido é verdade, dou fé'

Este documento foi emitid o em 17 t06t2016 às 15:52:50 (hora de Brasília).

Achavedigitalacima,garantequeeste.documentofoigeradoparaPAULoVlElRAPlNTo
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" 
ilíiJó atraves do site do Cartór'Ío Azevêdo Bastos' de acordo com a

Làài.iri* i"oeral em vigor Art 1o' e 10o' § 1o' da MP 2200101'

Esta certidão tem a sua validade até: 17106 t2017 às 02:51:18 (Dia/Mês/Ano)

Codigo de Controle da Certidão: 547772

Código de Controte da Autenticação:

5821 1 6061 61 007500500'1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento
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atiavés do site: http://www'azevedobastos'not'br
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DI§TRIBUIDORA OE ARTIGO$ NE PAPELARIA TUNAR,DELLI LTDA - ME

sEGuNDA turcnnçÃo corurhnTuAL Fls. 01109

r NpJ p0.59§.37410001 -04
FilRE 41207892532

PEDBp, JÇ-SE qE FREITA§, brasileiro, natural de Lunardelli; Estâdo do

Paraná, çasado, com regime de casamento de con:unhão parcial de bens,

maior, nascido err 27 de Março de 1978, empresário, portador do CPF'

CI16.829.?3S-64, e da cédula de identidade RG-PR 6.887,012-7; expedida pelo

inslituts cJe identificação do Estado do Paranâ, emitida em Curitiba - PR, em

3úrc7119 ,3; residente e domiciliado na Rua, Minas Gerais, 950, térreo, centro

em Lunardelli - PR, CEP. 86.935-000 e PATRICIA. FRANÇA LUZETE DE

§-B,§jTA, br,asileir,a, natural de Lunardelli, Estado do Paraná' casada, eom

regime de casamento de comunhão parcial de bens, nascida em 02 de

Dezerrtbro cle 1980, empresária, portadora do CPF. 032.246.599-04 e da

Ci,rrÍuta d* ldenticlade RG.PR, 7.575.17A-Z: expedida pela Secretaria de Estado

cle Segurança Publica do Estado do Faraná em Curitiba PR, em 03112IZAM;

residente e domiciliada na Rua Minas Gerais, 950, têrreo, centro, em Lunardelli

- pR. CEP 86,935-000; únicos socíos componentes da sociedade empresaria

que gira sob nome empresarial de PI$TRIBUIDORA DE ARTTGOS , DE

PAPELARIê LUNÂRDELLI LTDA - ME, com sede na Rua Minas Gerais, 950,

centro em Lunardelli - PR, CEP 86.935-000; consoante ao contrato social

clevidamente arquivado na MM. Junta Comêrsial ds Estado do Paraná sob No

41207892532, por despacho em sessãÔ do dia OZ de julho de 2014 e

posteriormente sua última alter:ação contratual devidamente arquivada na MM,

Junta Comerçial do Estado do Paraná sob n' 201 47517672 por despacho em

sessão do dia 3A11212014.

ÇI"AU§ULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nonre empresarial de\
tl',f

h
t\

DI§TRIBUIDORA DEP TDA -
õuÃüzuü, §,fgUmO+: A,sociedade tem sede e fora na Rua Minas Gerais,

$5ü, tôrreo, cêntro, em'Lunardelli - PR, CEF 80,935-00CI-

cLÁsULA TERÇ4mAi o objetivo sscial ê de:

ffiREJISTA DEARTIGOS DE PAPELÂRIA;
47§1-O/01 COMÉRCIO VAREJISTA DE LIVROS;
4761,"0rc2 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS;
4T6g-6/01 CoMÊRClo VAREJISTA DE BRINoUEDoS E ARTIGoS

RECREATIVOS;

JIrLlrÀ coMERcrÀr. Do EsrÀDo oo pm.ulÁ - sEDE

cERrIFIeo o REGISTRo sM 25/02/20L6 L0:21 soB N" 201609\!920'
iicrrocor.or 16061?820 DE 22t02/2016. cóDrco DE vERrrrcÀçÀo:
PR160617820. NIRE: 41207892532.
DISÍRIBUIDO&À DE ÀRÍIGOS DE PAPE'.ÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ - ME

Libêrtad Bogus
spcns'rÁRra csRÀL

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL6
rwr. e.mpresafacil . Pt .gov. br

JUNIÀ CrOrltEB€lÀL
o,o É\nâr{ri

À validade dêstê docurnênto, sê impresso, fica sujêiLô à comprovação cle sua autencidade nos 
'êsPêctivos 

Portais'
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A Bzls-9/01 ForocÓPlAs;
l] íã)z-srot sERVrços oE ENpôDF§.rAÇôo§ Pl-A§rtFlcAÇÕgr .^ -
I t aút-á,rco 

-õortaÊÀclo vAREJlsrA úr INTAs E MATERIAIS PARA

tÍ PINTUM;
.ntili:ii8i%TilFf.',§'"i'§J,Yffi =ou='lÉ3|x%='ff s"'J?IRMMENTA';
/ I iii,i-óráàcorvieãcLo vnnÊlr§fa or MArÊRtAls HÍDRAULlcos;

l,{ i'J#tr -1*}fõit'ms*üH'Pi[fi[§+f;?§lt: =#1'-?-rffiàÀ33§

/ MERCEARIA;

V ;isrdG 
"' 

bsruÉncro vARE.JtsrA DE PRoDUToS SANEANTES

DOMISSANITARIOS;

?(

OI§TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPEIIRIA.tUNAROELL! LTDA' ME

sEcuNDA ALTERAÇÃo corurRATuAL Fls. 02/0e

cNPJ 2Ü.S§§.3741CI001-04

or.r-#áãiãfr,tJÂfr§ío*r,srA DE Drscos, cDS, DVDq F frrng:- .

47.55-5103 COT\,TÉCCIO VAREJISTA DE ARTIGO§ DE CAMA, ME'SA E

BANH,; 
Rcrô vARF.rsrê : ..LCH.ARIA;4754-7tA2 CCIMERcÍO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

\Rro E4781.4100 COTTAÉNCIO VAREJISTA DE AHTIGOS DO VESTUI

Rürssônlos,;
4789 O/07 ÇOMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

Ír*rt#ã?,*'3àrro.,o vAREJrsrA DE ourRos ARrGos DE uso
PESSOAL Ê DOMESTICO;
47 82-2t01 OOMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS:
4772-stls COnAÊnCto VÂREJISTA DE COSUÉrICO§, PRODUTOS DE

PERFUMARIA E DE HIGIENE P.ESSOAL;

aíZttnq COftffnCtO VnneJlSTA DE DOCES, BAIÁS, BOMBONS E

SEMELHANTES;
4782.210? COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;

4732-6100 CONNÉNCIO VAREJISTA DE LUBRIFICANTÊS;

8O2O-O/OO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

SEGURANÇA;
aisã-alou àomrncto VAREJISTA EsPEClAtlzADo DE INSTRUMENTo§

MusrcAts E AcEssÓntos;
4r5r-1too coúencro ünnEJlSTA ESPEç nLlzADo DE PEÇAS E

nCÉssOntOs- ÉÃnn APARELHoS ELETRoELETRoNICOS PARA USO

oõúesítào. excrro INFoRMATIcA E coMUNlcAÇÂo;

JT'NTÀ COI,IERCIÀÍ. DO ESÍÀDO DO PÀRÀNii - SEDE

cERrrErco o REGrsrRo E:t4 25/02/.20L! 19:?l-!oB N" 20160617820'
pRorocoLo: 16051?820 íÃ zá'tói'tzote' cóorco or wnr'rcaçÀo:
PR16O61?820. NIRE: 4L207892532'
DrsrRrBUrDoRÀ os ÀRtrãóà-ói-pÀpslenm LLNÀRDELLT LTDÀ - l''E

Libertad Bogtus
sscRErÁRtÀ' cPRÀL

cuRrrrBÀ, 25/02/2OL6
wrw. emPresafací1 . Pr' gov' br

/
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DISTRIBUIDCIRA DE ARTIGO§ DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME

§EGUNDA ALTERAÇÃo coTtRATUAL Fls' 03/09

cN PJ ?0.595.374/0001 -04

NIRE 412078e2532 
) DE EQUIPAMENT'* Eqzst -itiot coMERcto vAREJ lsrA ESPECIALIzADC

súpntr,nrNTos DE lN FoRMATIcA;
;i6i ã)ôr'cor'71Éncto yAREJI5TA DE ARrlGoS EsPoRrlvos;
Bzls-else pnrãanedÀn - DE DocuMENTos E sÊ'RvlÇos

rsÉrCrnltzAoos or RÉoto ADMIN lsrRATlVos;
ilgs.o,óe coúÉncro vARÊJISTA DE oUTRoS PRoDUToS;
iiáá-á,náõõüedcto vAREJlsrA DÉ ARrlGos DE ARMARINHo:

4723-7IOÜ COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;

d5s0-Tr03 CoME[Clo Á úÀnrLo oE PEÇAS E ACEsSÔRtos Novos

PARA VEiC U LO§ AUTOMOTORESI
6 1 e0-6/se o urnÃ§ Àrtvl onn Es D E TELECOI/I u. N lcAÇÕE-s ;

iSie-otge trupRrSSÃo DE MATERIAL PARA OUTRoS USOS

4753-e/00 c-õüÊÉõro nRnrltsra ESPECIALIzADo DE

ÉLÉiRõóorrrc§lcos E EautpAMÉú1os DE Augto E-vl-D§1- ..-
4322-stozrNsrnrÀç-A-o-EúÀúujÉr.rçnqPE^§IsIEMAScENTRAI§DEAR
cüNDtclonrnoo, oÊ vENTILAÇÃo E 

-nrrntcrnnçÁo

e ;sa-iró r-ÇCIMEBC to vAREJ lsrA DE MÓvrls
821 1-3/00 srdürôõs CorvrelNADoS DE escRtrÔRlo E APolo

ADMINISTRATIVO
ôiÃüàüre àúnnl*: o eapital social de R$ 10.000,00 (Dez mil Reais)'

dividido em 1O.OOO tO"z nril) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada' totalrnente

infegralizado em nroeda corrente do País; fica assim distribuido entre os

socios:

.q
,4

(;

ü;rueu"rgllir{rr Y:jdÂ§"§:* PAT'qqn FRANçA: LUZETE DE
l - --^ -,.l^-!-^Àne. â^ I tQalÉiir-r;n ae aaministradores autorizados âo uso

.rr. .:r- r^À ^^l-anl,rao aa infOfOqq.ê:lE:s:= ' -;;;-*^.1-x., 
^o^ 

tntentn em etlvidades estranhas ao interesse
do nonre empresarial, ved,ado, Ro entants em atlvidade

-,;a^-:*^^iin rlnc

II.,*" ff'#;;i, lu,rsàçoes vela ÁÁ ravor de qualqu?r 3,uyi1itl11T
H§;r;"iãr".i iir, ;-ffi-ônio 

"oÁLtr 
t ou al ienar b.ens. i moveis Í?-*-"i*1Í?uu*-t.,§ rr,.' r'rve!r;::-^;;I"'-"À"i, 

1.013' 1.015 e 1'064'i** autorização dos outros sócios (art' 997' Vl;

cc/2002)

(( </
JlrÀrrÀ coMERcrÀL Do EsrÀDo Do PÀR;ÀNÁ - SEDE

;lâláãã:3,",:ã:fiã13 #i2i"1i73i:.'3à3i"3"8'%i9li3ill3?' O
PRI60617820. NIRE: rr1207892532'
DrsrRrBUrDoRÀ op .entrãós os plpnrÀRra LÍ'NÀR'DELLT LTDÀ - ME

Libertad Bogue
sncnstiíRre enRÀr,

cuRrrrBÀ, 25/02/20L6
rww. emPresaf acil . P!' gov' br

§ncio Quotas o/o Capital

ffiÉngttns 5.000 50,00% 5.000,00

ffiZÉtEDEFREITAS 5.000 50,00% 5.000,00

10.000 10CIVo 10.000,u0
TOTAL

À validade dê6EO documaQto, aê impresso, fica sujeilo.à cornprovaçâo.de sua-autencidada nos rêsPêctivoa Portais'
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DISTRIBUIDORA DE ARTTGOS DE PAPELARIA LUNARDÉLLI LTDA - ME

sÊGUNDA ALTERAÇÃo cournATUAL Fls- 04109

cNPJ 20.595.374/000Í -04
NIRE 41207892532

+Áusüú àeirq, Os administradores declaram, sob.as penas da lei, de

@idosdeexerceraadministraçãodasociedade,porlei
especial, oU em uittrd" de Condenaçâo Criminal, oU por Se encontrar sob os

eÍeitoS dela, a penâ qUe Vede, ainda que temporrariamentê, CI âGes$o a êargos

pirblico, Çu porcrime'falimentar de prevaricaçâo, Flita ou suborno concus§ão'

peculato ou contra a economia poúular.conira, o sistema financeiro naeional,

csntra âs nôrmas de defesa da concorrência, contra as relaçÕês de consumo,

Íê publica, ou a pr.opriedade. (art. 1,011 parágrafo 1a e 2', ccÍ20o2).
õiÀUêGÃ-çt?.tn[À" f* .oiisonância'com9 gue determina o artigo 2.031, da

Lei nurrero 10.a0õiãõ'02, os sôcios RESOLVEM, por ê§te in§trumento, atualizar

à csnsolidar o contrato social, tornando assim, sem efeito, a partir desta data,

as cláusulas e condiçôes contidas no contrato social primitivo e. demais

alteraçôes contratuait qu", adequado as disposiçÔes da referida Lei numero

io.+o&zoo2, aplicáveis ã este tip-o socí9!á1,-9-q".§:1q I9l:lgllnt*.lt1|3?ãq'--
DIsTRIBUIDOÉÀ DE ARTiêo§ DE PAPET-ARIA LUNARDELLI LTDA - ME

$EGUNDA ALTERAçÃo courRRruAl Fls. 04/0e

c NPJ 20.5$§.3741CI001 "04
NIRE 41207892632
ÇoNs0LlDÀÇÃo

pf,PRO JOSÊ...PE FRFITAS brasileiro, natural de Curitiba Estado do Paraná'

casadCI, com regime de casamento de comunhão pareial de bens' maior'

nascido em 27 OÉ Uarço de 1978, empresário, portador do CPF' 016'829'739-

64, e da cêdula de identidade RG"pR 6.887"0'12-7 expedida pelo instituto de

identificaçâo do Estado do Paraná, ernitida em Curitiba - PR' em 03/1ânU4"

residerite e domiciliado na Rua Minas Gerais, 950, téneo, centro em Lunardelli

PR, CEP, 86.;935-000 e PATRI9IA FRANÇA LUIFTE ,QE FREITA$'

brasileira, natural de Lunardelli, Estado do Paraná, casada, com regime de

casamento de §omunhão parcial de bens, nascida ern 02 de Dezembro der

1S80, empresária, portadora do cPF. 032,246.599-04 : da cedula de

ldentidade RG-PR, V.575.17A-2; expedida pela Seeretaria de Estads de

Sngurança Publica do Estado do Paraná em Çuritiba PR, em AJnZl2014''

residerrte e dorniciliada na Rua Minas Gerais, 950, térreo, Çentro' em Lunardelli

PR, CEP 86.935-000; unicos socios compojr-ê1[11-9:^1oii^*d*:
empresaria que sir:a sob nomê 'etnn1ryq{at -!3 D,I!EI,?UP9,EA DE

- ME, com sede na

o

í(

ft4/
JIrNTÀ coMERcrÀr Do EsrÀDo Do PÀRÀltÁ - SEDE

cERrIFIco o REGISTRo sN 25/02/2oLG Lo:27 soB N'-2016091i120'
pnôrocóio, L6o6L182o DE 22'/o2/2oLe' cóoreo DE vERrFrcÀÇAo:
PRl6061?820. NIRE: 4120?892532'
oiõrÀrÀurooRÀ os ÀRrrós DE PÀPELâRrÀ LLNÀRDELLT LrDÀ - ME

Libêrtad Bogars
sscRErÁRre euRÀL

clrRrrrBÀ, 23/02/2OL6
rwu. eq>resafacil . Pr - gov' br

d/

§t{[À@í}rEK[ÀL
DO EÀf;Àil/§

À validadê destê docrrmênto, aê itts""::?l fi:l "ti?it?.i t?"'pf:y1?1".&:"?-1:Eêncidâdê nos rcapcctivos Portais'
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DI§TRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME

úeouruon AuTERAçÃo coHTRATUAL Fls' 05/0e

cN PJ 20.595.374/000'1 "04
NIRE 41207892532

Minas Gerais, 95Ü, centro em Lunaldelli - PR, CEP 86'935-000; consoante ao

contrato social devidamente arquivado na MM" Junta Comerciallo.Estado do

Paraná süb No 41207892532, por despacho em.§es§ão do dia 0'2de julho de

Zü14 e posteriormente sua última alteiação contratual devidamente arquivada

nã MM. Junta Gómercial do Estado db paraná sob no 20147517672 por

despacho etn sessáo do dia 3AnZl2O14'
ãlXüsüJÀ ÉnrnnHnn, n sociedade gira sob o nome empresarial de

MTIG.OS DE PAPELARIA LUNARPELLI LTDA - ME

E Éono: A sociedadetem sede e foro na Rua

ffitroiMunicipiodeLunardelli-PR,CEP'86.935.000.
CLAUSULA TEBCEIff,A: O o_pj9Jyo social ê de:

R,EJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA;

4761-O/01 COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS:

+ioi-óróz óoúÉncto vAREJlsrA DE JoRNAls E REVISTAS;

4703-§/01 COtvtÉnCrO VAREJISTA DÉ BRINQUEDOS E ARTIGOS

RTCREATIVOS;
+àã AIOO CjúTNCIO VAREJISTA DE DISCOS, CDS, DVDS E FITAS;

4755-5/03 COVfÉnCiO VAREJISTA, DE ARTIcOS DE CAMA, MESA E

BANHO;
Ãt'si-'ítozcoMERclo vAREJlsrA DE ARTlGCIs DE cCILCHoARIA;

4781-4too CoMERclo VAREJISTe DE ARTIGoS Do VESTUARIo E

ACESSÔRIOS;
ATES.OIOZ COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA

(

a

ú'

E§CRITÔRIO;
4759-8199 COMERC'IO VAREJISTA DE

FESSOAL E DOMÉSTICO;

OUTROS ARTIGOS DE USO

4782-?tO1 COMERCIO VAREJISTA DE CALÇADOS;
4l7z-5tüo connrdcio vAREJISTA DE cosMrTlcos, PRoDuroS DE

Pi:RFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL;'qízi-íniÁ 
coúenCro úÁnrJtsrA DE DocES, BALAS, BoMBoNS E

SEMELHANTES;
iíae-ztan CpMERCI9 VAREJTSTA DE ARTIGOS DE VIAGEM;
qiá)-A NO C OM ERC IO VAREJ ISTA D E LU BR I F I CANTH S ;

;'/

ürNTÀ coMERcrÀr. Do EsrÀDo Do PÀRÀNÁ - SEDE

cERrIEIco o REGISTRo Erin 25/02/20L6 ro:27 soB N" ?o-1--90-9L-!?2o'
iiotócoro, LGo6L782o DÉ 22/02/2o]-e. cóorco DE vERrFrcÀÇÀo:
PR16061?820. NIRE: 111207892532-
órsrnrsurooRÀ DE ÀRrrcos DE PÀPELÀRrÀ LLNÀRDELLT LTDÀ - ME

Libertad Bogus
sgcREtiiRtl osRÀr

cuRrTrBÀ, 25/02/2016
wrr. emPresaf acil . Pr. gov. br

n NE[$ítÁErelÁL
DÔ PÀTÂNÃ
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DISTRIBUIDORA DE A,RTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA'ME

§EGUNDA ALTERAÇÃO COTTRATUAL Fls. 06/09

cNPJ 20.5S5.374/Ü001 -04
l,tfRE 4'a2ü7892532

8O2O-OIOO ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE

s§qul{Nql;.,*o.r^ 
\/ÀÍ?tr ,§T, }o DE rNsrRUMENTos4756.3/0Ü COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZAT

H?l?â'f 
t l"1#3§3ã'*?o*=JrsrA EspECrALrzADo DE pEÇAs E

ncÊs§ôRIOS pARÁ 
-npÃnglHos 

ELETRoELETRÔ-NICos PARA USo

riôMÊsíÉó; ExcEro túronuÁrlcA E cCIMUNlc*ÇÃo;
8219-9/01 FOTOCÔPIAS;
lazí-stot sÉnvr-çõs or ENCADERNAÇÃo E P'LASTlrtcnÇnp. . . . -
4741-5/OO EOMTRCIõ- VNNEJISTA Or TINTAS E MATER,IAIS PARA

PINTURA;
aâ:o-aroa sERVtÇos DE PlNruRA DE EDlFicloqEM-GEI1!-- -.,
4744-0/01 çorvrÉnCis VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS;

;;ã õ;õi c-oHn:tnclo vAREJrsrA DE MArERlAl HlDRAULlcos:
Áiià-\'too ?oüÉnõro vÁnÉ.rlsrÂ DE MERCADoR|AS, qy. gç5f!,.99y
Éirãoóirrrunmôú'-oÉ enoúuros AltMÊNrlclos - MlNlMERcADos'

H-§tr'obo*r*r*o 
'AREJtsrA 

DE pRoDUros sANEANTE§

DOM ISSANITARIO§;
4751-ztr.r courÉnêlo VAREJISTA ESPECIALIzADO DE EQUIPAMENToS

E SUPRIMENTOS DE INFORIUÁTICA;
it-At-6i az c OM E RC I o yAREJ 

I STA D E ART I GOS ESPg RTIV6 S ;

B21e-s/ee piEÉnnnçÀO DE D6CUMENTSS E §ERVIÇos

ESP EC IALIZADO§ DE APOIO ADM IN I§TRATIV'OS:
íias-olss COMERCI6 VAREJISTA DE OUTR9S PRpDUTSS;
;;ãã-ilõã õõlneiiõió vÀnÉLtsr:n DE ARrlGos DE ARMARTNHo;

4723-7IOO COMERCIO VAREJISTA DE BEBIDAS;

4530-7/0s coMÉRCio Á úÀnr,ro DE PÉÇAS E ACESSÔRtos Novos
PARA VEiCULOS AUTOMOTORES;
61 90-6/99 OUTRAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICAÇ'ÕES;
1813.0/99 IMPRESSNO PT MATERIAL PARA OUTROS USOS

47s3-si00 córvrÉncro VAREJISTA :- E§PÊClALlzADo DE

ÉLÉiRõóovrÉãrrôos É ÉourpnnarNros DE ÁuDlo E v'l_D!9-- 
.

4 322 - 3 t 02 I N SrA LA ÇÃ dÉ ú Á r'r u_r r N ÇAo_ _D 
E_ S I ST E MAS C E N T RA I S D E AR

coNDlcloNADo, OL VeNrlLAÇÃo r nerntcERAÇÃo

JIrNrÀ co{ERcrÀr Do EsrÀDo Do PÀRÀÀIÁ - SEDE

CERTIFICo o REGISTRo Êr4 25/02/20L6 LO:27 soB N" 20160617820'
pRorocoLo: 16061?820 íi ii'toi'tzote. cÓoreo oe wnrrrceçÀo:
PR16O61?820. NIRE: 4L2O7892532.
óiitnrguroonl DE ÀRTrcos DE PÀPEr.âRrÀ LLNÀRDELLT LTDÀ - ME

Libertad Bogus
secaerÁRrl ePRÀr

crrRrrrBÀ, 25/02/2016
m.enPresafacil.Pr. gov'br

(

{

ul

,//u
V

-ff
IX.JIIIA m#GRCttrÊiI mmnrxr I

À validade deste documento, sê inpreseo, fica sujeito à comprovação de sua-autencidâdê n9s {cqPectivos Pollais'
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAFELARIÀ LUNARDELLI LTDÂ'ME

SEGUNDA ALTEftAÇÃO CONTRATUAL FIS. O7IO9

cNPJ 20.595.37410001 -04

NIRE 41297892532
4754-T to1 coMÉircfo vÂREJlsrA qE -yÔvEff?l1;floo 

§ÉR\rlÇos

COMBTNADOS DE ESCRITORIO' r RPOIO ADMINISTRATIVo

ÇiÀü§üü AúÃnrí o capital social i:,1S^ 1CI.000,00 (Dez mil Reais)'

ffizrnil)quotasdeR$1,00(UmReal)eada.totalmente
integralÍzado em moeda corrente do País, fica assim distribuido entre os

Sócio
PÊDRô iôsÊ-D.E FRÊifÃ§

aIÍrNrÀ coMERcrÀr. Do EsrÀDo Do PÀRlàNií - SEDE

cERrIEIco o REGISTRo stl 25/02/2oL6 10:2?,soB N"-?9199?1?120'
prôiióóõió, 160617820 DE 22/02/2o:-e. cóoroo DE vERrrlcÀçÀo:
PR160617820. NIRE: 4120?892532'
óiitiiÀuroona op antrós DE PÀPEIÀRrÀ LUNÀRDELLT LrDÀ - ME

5.000,00

pATRte tAf RANÇALUZETH DE FREITAS 5,000 50,00% 5.000,,00

10.0CI0 1 00% 10.000,00

@ffi0ãoe=*mtÓdeJuthode
2.014 e ser prazo de duração é indeterminado'

CLAUSUT-A §EXIA, As quota são indivisiveis e não poderão ser cedidas ou

transÍeridas a terceiras sem o consentimento ds outro sócio' a quem fica

assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a

sua áquisiçâo se posta à venda. formalizando, se realizada-'a.'cessão delas' a

alteração contratual pertinente. (art. '1.056, art. 1.057, CC/2002)

ilrOU*Um *ett,y,O A âdministraçâo da sociedade caberá ao sócio "PEDRO

JCISE D§ FRETTA e PATRICIA FRANÇ.I I-UZETE DE FREITAS" com os

poderes e atrib-uiçÕes de administradsres autorizado§ ao uso individual do

nome empresarial, vedads, no entanto, êm atividades estranhas ao interesse

social ou assumir obrigaçÕes sela em favor de qualquer dos quotistas ou de

terceiros, bem como onerar ou aliênar bens imôveis da sociedade' Sem

autorização do outro sôcio, (artigos 997, Vl; 1 .013. ',l .015, 1.064, CC/2002)

CLAUSULA OITAVA, Ao término da cada exercicio social, em 31 de

dezernbro, oS administradores prestaráo contas justificadas de sua

administração, prOcedendO'à elaboração do inventário, do balanço patrimonial

e do balanço de resultado ecônomico, cabends aos sócios, na pÍoporção de

suas quotas, os lucros ou perdas apuradas. (art. 1.005, ccl2002)

Cf-ÁU'SUf..,n NOM, Nos quatro meses seguintes ao tÉrmino do exercicio

social, os socios deliberarâo sobre as contas e designar'ão administrador (es)

quando for o caso, (arts. 1071 e 10V2, § 2o e art' 1'078, CC/2002)'

(-r/

Libertad Bogua
sscRErÁRLÀ ePRÀr

cuRruBÀ, 25/02/2016
rww. emPresafeêi1. P! - gov.b!

fica suiêito. I .otp:1Y"ção.de sua-autêncidâdê nos rcspectivos Poltais'
A validade dêsta docrrmanto, sê iq:t!êcso,
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proÊêdimento será adotado em outros casos em

em relâção â sêu socio (an- 1 ,28 e art' 1'031'

cc/2002)
õiÀúsür-e oectnn* rencernn, o administrador declera, sob as penas da

lei, de que não *.ta" *p*àiOos de exercerem a administração da sociedade'

por lei êspecial, ou em virtude de condenação criminal, ou poÍ se encontrarem

sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente' o acêsso a

Çargos publicos, ou por crinre'falimentar de prevaricação, peita ou Suborno'

concussão, peculato, Ou Contra a economia popular', contfA O Sistema finanCeiro

nacional, contra norma$ de defesa da concOrrência, contra aS relaçÕes de

consumü, fe publiea, ou a propriedade' (art' 1 '01 1, § 1o CC/2002)'

ãiAúúú'oeçrrvr,f ouÀnia, os socios poderáo de comum acord:o' abrir e

fechar ou outra áepenOencia, mediante alteração 'sontratual, assinada por

Fica,eleito o foto da comarca de São João do

e o Bumprirnento dos direitos e obrigaçÕes

?k
J,,

JUNTÀ COMERCIÀT DO ESTÀDO OO PANET'TÁ - SEDE

CERIIFICO O REGISTRo ÜM,25/O2/2OLG LO:21 SoB N" 2OL6OGL182O'
pRorocoLo: 16061?820 íi iá'toz'tzote. cóoreo oe venrrtclçÀo:
PR16o61?820. NrRE: 41207892532.
oiirnraurpoRÀ DE ÀRTrGos DE PÀPEI.ARrÀ LUIIÀRDELLT LmA - ME

Líbêrtad Boqus
sscREtÁRrl cPRÀL

clrRrrrBÀ, 25/02/20L6
rww. emPresafacil . Pr. gov. br

q
tod,os os sÓcÍos.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA:
lvai - Paraná pâra o exercício

resultantes deste contrato.

/(/

_-_r-*nnt
IJUHIf,MôAEiCNTII po;§^rui I

I {).5,

DI§TRTBUIDORÀ DE ARTIGOS DE PAPELARIA.LUNARDELTI LTDA - ME

$EGUNDA ALTERÂÇÃo 0oUTRATUAL Fls' 08t09

c NPJ 20.§95.374/000I -04

NIRE 41207892532
Cf-ÁUSüf-A'úóifríl: A responsabilidade de cada socio é r'estrita ao valor de

suas quêtas, mas toOo5 respondem solidariamente pela integralização do

câpital soÇial. (art. 1.052, CC/2002). 
do, Íixar

CLAU§ULA DÉCIMA PRIMEIRA, Os socios podêrâ6 de comum acot

uma retirada **n*at, t titúfo Ou '*pro labore". observadas as disposiçÕes

regu lamentares Pertinentes'
ciÀiúie orirrvra sEour,ron, Falecendo ou inrerditado qualquer socio, a

uori"oaou continuara §ua§ atividadgs com herdeiros, §uoês§ores ê o incapaz'

Náo sendo possível ou inexistindo intereese destes ou do(s) sósio(s)

relnanesoerrte(s), o valor de seus haveres será e liqUidado com ba§e na

situação patrimonial da,sociedade, à data da r'esolução, verificada em balanço

especialmente levantado.

Parágrafo unico - O mesmo
que a sociedade,se resolva

Àvaridade dêstê documênto, se imprcsso,- riga su]gi!1.i ""tfT:Y:çl""d" ""?-?:tencidade 
noa rêsPectivos Polta1s'
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DISTRIBUIDORA DE ART]GOS DE FAPELARH LUTIIARDELLI LTDA'ME
sEGUNDA eurennçÃo coNTRATUAI- Fls. 09/09
cNPJ 20.595.374/0001 -04

NIRE 412A7892532
E pOr estafem assim justos e contr'atados, levram, d,âtarp e assinam o presente

instrumento em 03 (três) vias de igualteor e forma.

Lunardelli,2 iro de 2016

O JO E DE FREITAS

PATRICIA FRANçA LUZETE DE FREITAS

JIrNTÀ cottgRcrÀt Do EsrÀDo oo pamwÁ - sEDE

CERTTFTCO O REGTSTRO EM 25/02/2016
PRoTocoLo: L6O6L?820 DE 22/02/2OL6'
PR160617820. NIRE: {1207892532.
DISTRIBUIDOR,À DE ÀRTIGOS DE PÀPEIÀRIÀ I,T'NÀRDELLI

Libertad Bogus
secRErÁRra csRÀL

cIrRrrrEA, 25/02/2016
rwrr. elrPlesafacil . Pr. gov. br

10:2? soB N' 20160617820.
cóoreo oe venrucaçlo:

LTDÀ - ME
JUI.ITÀ CC[tiEffilÀL

DO PÀRAil{À

À validade dêsia documsntô, s. j^IlP!ê3so,- fica sujeito.i ""ryr?Y"ção.dê 
§ue-autêncidldG no8 raaPectivos Portâia.
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Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE INSCRIÇAO

20.595.374/0001 -04
MATRIZ

CoMPROVANTE DE INSCR|çÃO E DE
stTUAçÃO CADASTRhL

DATA DE ABERTURA

02t07t2014

NOME EMPRESARIAL

DISTRIBUIDORA DE ARTTGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA . ME

ILUZETE E FRETTAS prsrRrBUrDoRA 
I

õ6 iõõ.o.§õ^iõÃõEÃ*t
I147.6í-0-03 - Comércio vareiista de artigos de paoelaria

côDrGo E DESCRTÇÃO DAS ATTVTDADES ECONôMtca
47.61-0-0'l - Comércio va§ista de Iivros
47 .61-0-02 - Comércio varejista de jornais e revistas
47.63-6-0Í - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.62-8-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDé e fitas
47.55-5-03 - Comercio varejista de aÉigos de cama, mesa e banho
47.54-7-02 - Comércio varejista de artigos de colchoaria
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.89-0-07 - Comércio vareiista de equipamentos para escritório
47'59'8'99 'Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormentê
47.82-2-01 - Comércio varejista de calçados
47.72'5'00 ' Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.21-'l-04 - Comércio varejista de doces, balas, bombons e semelhantes
47.82-2-02 - Comércio varejista de artigos de viagem

147.32-6-00 - Comércio varejista de Iubrificantes
180.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
47.56'3'00' Comércio varejista especializado de instru mento! musicais e acessó rios
47.57'1'OO' Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstíco, exceto informática e comunicação
82.í9-9-0í - Fotocópias
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
47.41-5-00 - Comércio v:1e,jiqta de tintas e materiais para pintura

I206.2. SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
,

I NUI'TERO I

I 
gso | | renneo 

I,,%- l E-l
Icont.uniao@gmait.com I l(+g) slze-raas

T*t**r

§IIUAçAoUAL}ASII{AL J IDATADASITUAÇÃoCAoASTRALATIVA I loztottzo,tt

ESPECIAL

I
I
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

DE COMPROVANTE DE INSCRICÃO EDE TA DE ABERTURA
20.595.374/000í -04
MATR!Z sITUAÇÃO CADASTRAL 02107120't4

NOME EMPRESARIAL

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLILTDA. ME

E DESCRIÇAO DAS ATMDAOES ECONÔMICAS SECUNDÁRlAS
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas
47.44-O-O3 - Comércio varejista de materiais hidráuticos
47.12"1'00 ' Comércio va§ista de mercadorias em gera!, com predominância de produtos alimentícios -
min imercados, mercearias e amazéns
47.89-0-05 - Comércio vareiista de produtos saneantes domissanitários
47.51-2-O1 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos
82.í9'9'99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
47.89'0'99 'Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriorrnente
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas

7-03 - comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores
61 .90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriorrÍrente
18.í3-0-99 - lmpressão de material para outros usos
47.53'9-00 'Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
41.?2'3'02 ' lnstalação e manutenção de sistemas centrais de ar conditionado, de ventilação e refrigeração
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis
82.í 1.3-00 - combinados de escritório e apoio administrativo

E DESCRICÃO DA NA
206.2 . SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

CEP

86.935-000 CENTRO

LOGRADOURO

R MINAS GERIAS
COMPLEMENTO

TERREO

LUNARDELLI

TELEFONE

3478-1445
ENDEREÇO ELET

cont.u niao(@qmail.com

EDERATIVO (EFR)

CADASTRAL

ATIVA

DE

OATA DA SITU

02t07t2014

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia 25102120'16 às 13:í9:46 (data e hora de Brasília). Página:212

Cons u.lta, QSA./ Ca,p.Igl S,oo|e I

@ Copyright Receita Federal do Brasil - 2510212016



t

a

t
I
I

{



-l

€r,
éPReTeITURA MuNIcIPAL oE LUI.IARDELLI

DvrsÂo oe Tmeur

-o
E
EL

ceRmpÃo NEeAETvA DE oÉsrros No LaLlzorl 3
ol
6c

-t 
oBüÍEro DA cp*ffio.[o l i

Referente a ftq)ostos e. Taxas Municipais. X-x.-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
-x-X-X*X-X-X-X-X-x-X-X-x-X-N-X-x-X-X-X-X-X-X-X-X-x-x-X-x-x-X-x-X-x-

-g 
oADôs Do CoNTRTBUTNTE

CMC: 3.5,0523 CNP.I : 20,595..37/110001-04
CONtTibqiNte; DI§TRIBUIDORÀ DE ARTI@S DE PÀPEIôRXÀ LUNÀRDETI.I
I.TDA ME.
Endereço Requerente: Rua t'f-inas Êerais, n" 950 - Centro

Lunardel].í/Px

-1 
rrNÀl,rDâD,E DÀ CERTTOÃO I

- Participar ern ticita.çãô.

riz

tro

B.
o
lâ
o
ct

Tendo ern vista a que foi requerido pelo Protocolo no L77/2.OL6
as folhas n" LZ do livro no 15, é certificado que o
cont,ribuinte supra, FU nglAgÃo ao Og,EEO oa ce$[lpÃO, ]qÃ,o
po:ssui débitos junto a Fazenda MunÍcipal no pe,riodor de ?OLZ a
20L6

A 5lresente sertidão não sert i:ia de pnova eontaã eôbÊançA de
guaisquer dábitos referentee a recolhi.msntos quê não tenham sido
ef,etuados e que venharn a §êr apurados pelê DÉviarâo de llríbutação ê

. Eiscalizàção, çonforate prerrogatíva pravista nos Insisos I, a fX do

tartigo 1{9 de Lei E'ederatr no 5L12, da 25/tO/1966 - Código tributário
I Dlacional.
tr
ü
€ - .-..-. -s * * Dqcrrlrrer:to fo=r,reeid.o gtratlrita.rlêrttê * *
EC,..,-..'-..-,.-.'-Ç:F:,3f!.I.l'Jr.g+rs.;EsÃv,,-âà1*e*.}..-'._''-.
d.

q E para que surta os devídos fins de direito, faz*se passar a

§ Fresente Cerfidão, com vaLi.dade de 60 (sessenta diae) .
á.

DE DEZEMBÉO, XXXII ]DA INETALAÇÃO, AOS

mês d,e julho (021 do ànô de deis mil e

VILSON
Div.de Tributação

e Fisealização

LIVEIRA

E§TADo DO PARANÁ

Av. Duque de Caxias, 430 - CEP 86.935-00CI - Lunardelli/Pr
Forte/Fax @43\ 4:781t45 -

€ PAÇo MüNrcrPAL, xrx
I d"r"no.r" (19, días do
b d.ezesseis (2016) .ro./
P
fo
E
l-
u
l /r'

1a Via -

!

Contribuinte

(̂-/



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRP AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

pRtMEtRo REctSTRo ctvtL DE NAScTMENTO E ÓBltOS E PRlvATlvO DE CASAMENTOS,
INTERDçÔES 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-s484

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

CERTIDÃO DE AUTENTICAçÃO 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...

CertiÍica 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 autenticidade através do Código

de Controle e Autenticação abaixo'
O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em 15/08/2016 às 21:21:12 (hora de Brasília).

CHAVE DIGITAL

A chave digital acima, garante que este documento foi gerado para DISTRIBUIDORA DE

ARTtcos DE pApELÀRll LUNIARDELLT LTDA - ME ã emitido através do site do cartório

Azevêdo Bastos, de acordo com a Legislação Federal em vigor Art 10. e 10o' § 1o' da MP

2200101.

Esta certidão tem a sua validade até: 22tO7t2017 às í4:36:25 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 565761

Código de Controle da Autenticação:

A autentjcidade desta certidão poderá ser confirmada por qualquer pessoa e a qualquer momento

através do site: http://www.azevedobastos'not'br

HflQçhdT&bIiO.
oa.lcltt

h.âú. Pü,tlü t*-t 2.1ü!il.
ôIrôÍÉ!oÔ2il1-

oooosot ozs 4Ídg4foszÍ2d69fe6bc05bba307675855793dd1 cc8d851 bedc4586373f5eÍ1c45cc2340b0f6d041 e

05ca6a240ac9371ec2671ae99847c3ae2e6384í0fd37c1 cdeb77c9d985a6032f59ca8e
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REPÚBLICA FEDERATTVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTORIO AZEVÊDO BASTOS
FUNDADO EM í888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBlToS E PRIVATIVo DE cAsAMENTos,
|NTERDIçÔES 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

50032207í 6í 21 9370609-í

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

FfrüHrfiEtFiàriqr
c..a cftl

ttrdAr But$rh ttí e,ã0l?,
d.2aó.ffir42Êol-

ffi'*hffiffi-ry*

á.' ff'
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Certidão Negativa
de Debitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 015111669-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.595.37410001-04
Nome: DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA

Ressalvado o direito da Fazenda Púbtica 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

I natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 13112120í6 ' Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1

Emitido via lnternst Públi@ (15/0A2U6 10:55:05)

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
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IVIIHISTÉNIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federa! do Brasil
ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional

CERTTDÃO NEGATIVA OE OÉEltOS RELATtvoS AoS TRIBUToS FEDERAIS e À oíuoa
ATTVA OR UtilÃO

Nome: DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA . ME
C N PJ: 20.595.37 410001.{14

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apufttdas, 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
F azenda Nacional (PGFN ).

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

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.be ou <http://www.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN lP 1.751, de O2t1Ot2O14.
Emitida às 10:41:23 do dia 2610212016 <hora e data de Brasítia>.
Válida até 2410812016.
Código de controle da certidão: 626C.í51C.311A.2602
Qualquer rasura ou emenda invalidaÉ este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20s9s374/oooL-o4
Razão Socia!: DISTRIBUIDOM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA M

Nome Fantasia:TREITAS E SILVA DISTRIBUIDOM

Endereço; RUA MINAS GEMIS 950 TERREO / CENTRO / LUNARDELLT / PR /
86935-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a

empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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

Validade: 28/07/2016 a 26/08/2O16

Ce rti f i ca çã o N ú m e r o: 20L607 280253397 7 92097 1

Informação obtida em L5/O8/2OL6, às 10:35:18.

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

A

https:/Árvww.sifge.caixe.gov.br/Em pr*alcrÍlcrttFçcFstmpimirpapel.asp?VARPessoaMatriz=21788954&vARPessoa=21788954&VARUÊPR&VARlnsc " 1l'l
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PODER JUD]CIARIO
JUSTTÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

NoMe: DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPBLARIA LUNARDELLI LTDA - ME

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20 .595. 314/ 0001-04
Certidão no : 19164365/2076
Expedição: 15/08/2076, às 10:37:48
Validade: lO/02/201,1 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certi fica-se
M

qUC DISTRIBUIDOR;A DE ÀRTIGOS DE PÀPEI'ÀRIÀ LT'NÀRDELLI LTDÀ -

20.595.374l0001
Trabal-histas.

E

(}IÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no

-04, NÃo coNsrA do Banco Nacional de Devedores

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis
Trabalho, acrescentado pela Lei no 72.440, de 7 de julho de 20Ll
na Resolução Administrativa no 74-tO/2071 do Trj-bunaI Superior
Trabalho, de 24 de agosto de 2017 -

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabal-ho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos oS SeuS estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal- Superior do Trabalho na

Internet (http z / /www. tst. j us . br) .

Certidão emitida gratuitamente.

rNroRMÀÇÃo TMPoRTAIITE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificaÇão das pessoas naturais e juridi-cas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em SentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos

recol_himentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execuÇão de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do

Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia
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lnscrição CNPJ

20.595.37410001{4

lnício das Atividades

0712014

Qualificação

situaçáont'"rf[§§;;J[B[ttNAcloNALtslMPLEsNAcloNAL'PRAzoNAoAPLIGAVEL'

Natureza Jurídica 206'2' SOCIEDADE EMPRESÁR|A LTDA

Atividade Econômica Principal do 476í-0/03 ' COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA

Estabelecimento

4754.7|O2. COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE COLCHOARIA

4755.5/03-coMERcIoVAREJISTADEARTIGoSDEGAMA,MESAEBANHo
4761-0101- COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

476'I.OIO2. GOMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS E REVISTAS

4762.8/00.COMERCIOVAREJISTADEDISCOS,CDS,DVDSEFITAS
4763.6/01 . COMERC!O VAREJISTA DE BRTNQUEDOS E ARTIGOS

RECREATIVOS

4772.5IOO.COMERCIOVAREJISTADECOSMETICOS,PRODUTOSDE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

4781-4/00 ' COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS Do VESTUARIO E

ACESSORIOS

4782.2101. COMERCIO VAREJISTA DE CALCADOS

4TSg.otoT.coMERcloVAREJISTADEEQUIPAMENToSPARAEScRlToRlo

Atividade(s) EconÔmica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

Tipo

CPF

CPF

lnscrição

016.829.739-64

032.246.599-04

Quadro Societário

Nome ComPleto / Nome EmPresarial

PEDROJOSE DE FREITAS

PATRICIA FRANCA LUZETE DE FREITAS

Qualificação

SÓClo.ADMTNISTRADOR

SÓClo.ADMINISTRADOR

M Estado do Paraná

U, SecÍetaria de Estado da Fazenda

miÚrr Coordenação da Receita do Estado*"*- 
*rrr"Ms No 90668467'57

Emiudo Elebonicamente via Intemet
27 lO7 l2OL6 10:07:35

Dados transmitidos de forma segura

Teoologia CELEPAR

Este CIGAD tem validade até 26/08/20í6'

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados üa
lnternet www.fazenda.Pr'qov'br

Comprovante de lnscrição Cadastral 'CICAD

lnscrição no CAD/ICMS

90668467ó7

Nome EmPresarial

Título do Estabelecimento

Endereço do Estabelecimento

Município de lnstalação

Empresa / Estabelecimento

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA

LUZETE E FREITAS DISTRIBUIDORA

RUA MINAS GERAIS,95O, TERREO. CENTRO. CEP 86935'000

FONE: (43) 3478-145

LUNARDELLT. PR, DESDE 07I2O14

( Estabelecimento Matriz )
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)' REPUBLICA FEDE,RATIV^q, DO BRASIL
ESTADO oo ranaxÁ

c b u A R c A D E sÃo "loÃo Do tvni- plnaNÁ

Baà

CARTORIO DISTRIBUIDOR

Rua Laurindo Pereira da Silva, 780'FÓrum - Conj. Residencial

Adelercio Cãlêffi

São Joáo do lvaí/PR - 86930000

TITULAR
MARIA DE FATIMA DE CARVA'LFIO

JURAMENTADOS
OANIELA HUBNER MUNHOZ

TATIANI CRISTINA B. LOPES

NOEL AUGUSTO DE AZEVEDO

lttilllllilllllill

Certidão Negativa
Para efeitos Civis No. 835/16

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos

de distribuição CIVEL (Civel, Precatóiia, PrecatÓria Especial, Juizado Especial, Pe-

quenas Causas), EXECUTIVO FISCAL sob minha guarda neste cartÓrio, verifiquei

NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento relacionado á PEDIDO DE CON-

CORDATA E FALÊNCIA E/OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL a favor de:

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

cNpJ 20.595.37410001-04, n,o perÍodo compreendido entre a presente data e os ulti-

mos 20 anos que a antecedem.

lll IililIil llil l llll I lll l lll illll llill l lll lll I lll ll ll ltl lfll l lll ll I
São João do lvaí/PR, 15 de Junho de 16

NOEL AUGUSTO DE M

0001/0001
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

cARitllStá,Eâã{iâ,";
PR|ME|RO REGtsrF FUNDADO EM 1888

'NrEÀ3'B'XL'.'='+1fl??'l§§I%ãf i[3^'o=='.flXâ'lrgDEAcAsAMENros,
Av. Epitácío pessoa, 1145 Bairro dos Estados 5go3o_00, João pessoa pBrer.: (83) 3244_s404 r r riTaál iãií_vra+

_ http://www.azevedobaÀtoó.not.Ur
E-mail : carlorio@azevedobastoi. not.O,

cERTtDÃo DE AUTENTTCAçÃo DrctTAL

o Bel' Válber Azevêdo de Miranda cavalcanti, oficial do primeiro Registro civil de Nascimentos eobitos e privativo oe casamã;À; ;ffiiçoes e iútãrã" ôr'ãiriorição de autenticar ereconhecer firmas da comarca oelàáã Éàr.o, capitatlíÊsào oa paraíba, em virtude etc...
certifica com base na Lei 8935/94 - art. 7o-- inc. v, que-o(s) documento(s) em anexo é reprodução

E'3.3n1ffiI:'ff,""ffij!i 
ap'esentaol e neste ato cànRnàã suã autentiôióaoe ãtiávé" oo cooiso

O referido é verdade, dou fé.

Este documento foi emitido em i5togt2o16 às 21 :23:2g(hora de Brasíria).

A chave digital acima, 
-grl?lte que este documento foi gerado para DrsrRrBUrDoRA DE

ffilg??1"::j:s:*nL^yttó-Êil-r LrôÃ j út" """#IiJo',través do site do cartório
,yrS;iti.Bastos, 

de acordo 
"o, ã r-egiüçao reaáiãr ", irióài"ni'11Tr%x:§il%:XfÊ

Esta certidão tem a sua varidade até: o1toil2o1r às i6:ss:42 (Dia/Mês/Ano)

Código de Controle da Certidão: 555926

Código de Controte da Autenticação:

A autenticidade desta certidão poderá ser conÍirmada por
através do site: http://www.azeve

ailÉr.-+q*rroi*

HfloHr&h{lthr
mctú -

ffdilPruiHfiltre.miâ
úrÍdrÍ*raffi

pessoa e a qualquer momento
.not.br

CHAVE DTGITAL

00005b1d734Íd94f057
5ebf38240ace371ecz6z1aeóôá,qtJsaezeasà4rÉálãiãl.u,tazqaraoTebegebsed
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nepÚellca FEDERATIVA Do BRAsIL
EsrADo oa peRlíen

caRróRro ezevÊoo BAsros
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NAScIMENTo e Óaros E PRIVATIvo DE cASAMENToS,
rrreRorçôEs E TUTELAS DA COMARCA Oe.lOÃO pe-ssõÀ --

Av. Epitácio Pessoa, 114s Bairro dos Estados sgo3o-oo, João pessoa pB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-UB4

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

50030í 071 6í 629460265-í

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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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME
cNpJ 20.595.374/0001-04 TNSCRçÂO ESTADUA190.668.467.57

EMAIL patriciaf lfreitas@hotmai l.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Liciração Modatidade: pREGÃo PRESENCIAL N". 4g12016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO

Em atendimento ao previsto no edital de PREGÃO PRESENCIAL no.

4812016, DECLARAMOS que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação

exigidos para participação no presente certame.

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

"?oaJ-

jfltí,fii,,+,triifpf

950 térreo - centro - Lunardelli- Pr- CEP 86.935.000
Fone (43)3478-1626

José de Freitas, casado, empresiírio,
iliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr

CPF: 01 6.829.739-64 RG: 6.887.012-7
Cargo: Sócio Gerente

Rua minas gerais,



DISTRIBUIDORA DE ARTIGOb DE PAPELARTA LUNARDELLI LTDA. ME

. cfpJ20.595.374/0001-04 tNscRçÃoESTADUA190.668.467.57
EMAIL patriciaf lfreitas@hotmail.com

Município de Cândido de Abreu- paraná
Licitação Modatidade: pREGÃo PRESENCIAL N". 4g12016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanha§ e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE: INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERYENIENTE
IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, IDONEIDADE E DISPONIB ILIZAÇ AO 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 licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar, em havendo, ocorrências
posteriores que o inabilite para participar de certames licitatórios.

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

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

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

CPF: 0l 6.829.739-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

Q«ol-
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: Pedro José de Freitas, casado, empresiírio,
domiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA. ME

. CNPJ20.595.374/0001.04 tNSCRtÇÃoESTADUA190.668.467.57
EMAI L patriciaflf reitas@hotmai I.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N". 4g12016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanha§ e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO

A empres4 abaixo assinad4 por seu representante legal, 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 notumo, perigoso ou insalubre e não emprega menor de

dezesseis anos.

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

Sim O Quantos O Não CX).

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

CPF: 0 I 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente

950 térreo - centro - Lunardelli - Pr- CEP 86.935-000
Fone (43)3478-1626

q4ffi,,{ffillff
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: Pedro José de Freitas, casado, empresiirio,
domiciliado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr

Rua minas gerais,
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME

. CNPJ20.s95.374'0001-04 INSCRçÃOESTADUAL90.668.467-57
EMAI L patriciaf lfreitas@hotmai !.com

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL N'. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de

Saúde.

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.

Lunardelli/Pr, em 16 de Agosto de 2.016

José de Freitas, casado, empresário,

liado na rua Minas Gerais, 950, Lunardelli/Pr
CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7

-i

Cargo: Sócio Gerente

qt_§_T8tlurDutíA 0E ARItcOs DE
P4p_EUqt{ruNARDEt U rT-DÁ Mt
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CEP:86.935-000 - Lunâidetri- pRU
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950 térreo - centro - Lunardelli - Pr' CEP 86.935'000

Fone (43) 3478-1626
Rua minas gerais, / t?-
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DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA- ME

. cNpJ 20 5e5 3?l/fll1l-11,,,,J11,i..,fl,%Lrt;1fl:i*L e0 668 467-57

Município de Cândido de Abreu- Paraná
Licitação Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL N'. 48/2016.
Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais para
campanhas e promoções em saúde, em atendimento à Secretaria Municipal de
Saúde.

DECLARAÇÃO DE QUE DISPONIB ILIZ A E STRUTURA OPERACI ONAL

Declaramos sob as penas da Lei que esta empresa disponibiliza

estrutura operacional (pessoal, material, meio de transporte, etc) adequada ao perfeito

cumprimento do objeto da licitação.

Por ser expressão de verdade, frrmamos a presente.

Lunardelli/Pr, em l6 de Agosto de 2.016
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Rua minas gerais, 950 térreo - centro - Lunardelli - Pr' CEP 86.935'000

Fone (43) 3478-1626

José de Freitas, casado, empresiirio,
iciliado na rua Minas Gerais, 950, LunardellilPr

CPF: 0 1 6.829.7 39-64 RG: 6.887. 012-7
Cargo: Sócio Gerente
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
I tÉEi"Àtr
#*êÉaeÊ

ATA DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS E ANALISE DE DOCUMENTOS
REFERENTES AO pneOÃO PRESENcIAL N" 04812016

Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano de 2016 (dois mil e dezesseis), às
09:00 (nove horas), reuniu-se o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, designados pela

Portaria n' 8712015, numa das dependências da Prefeitura do Município de Cândido de
Abreu/PR, sito à Avenida Paraná, 03 - centro, com a incumbência de proceder à
abertura dos envelopes referentes ao Processo Licitatório, modalidade Pregão
Presencial n" 048120í6, destinado ao Registro de Preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde. Aberta a sessão e iniciando-se os trabalhos verificou-
se que compareceu para participar do certame as seguintes empresas licitantes:

Estando protocolados os envelopes n' 01 e 02 de todas licitantes presentes, procedeu-
se o termo de credenciamento de todas participantes, em seguida foi efetuada abertura

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG ASSTNATURA(S)

PAULO VIEIRA PINTO
PROMOCOES
02.845.í 6í/0001-0í

EDMAR DA MATTA RIBEIRO -
9339812-2

r'Zt2zj ''t-.
CROCETTA &
SCHRAIBER LTDA - ME

- 07.287.798/0001-43

CECILIA CROCETTA
SCHRAI BER - 3.21 4.525-6

lra,^ 0
DANIELE MELLO DE
CAMARGO & BUENO
LTDA ME

17.525.457t0001-12

LUIZ FERNANDO DE
oLtvEtRA - 108677945

GLOBALPED
MATERIAIS DIDATICOS
E PEDAGOGICOS LTDA

- 10.291.27110001-05

EDGAR KARNOPP
4.008.0570

DISTRIBUIDORA DE
ARTIGOS DE

PAPELARIA
LUNARDELLI LTDA
ME - 20.595.37 4tO001 -O4

NERTON CORDEIRO
BRASILETRO - 4.101.777 -5

.1.
g//
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do envelope no 01 "Propostas de Preços", igualmente de todas proponentes, não sendo
encontrada nenhuma irregularidade desclassificatoria em nenhuma das proponentes na
fase de lances o pregoeiro obteve êxito na negociação de todos os itens, chegando-se
ao mapa de lances que se encontra em anexo, no Relatorio de Lances dos
Fornecedores, e nos valores finais constantes no anexo Classificação por Fornecedor,
nesta fase o representante da empresa DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO
LTDA - ME - 17.525.45710001-12, Sr. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA, apos sagrar-se
vencedor do item de n' 4, solicitou a comissão permissão para se ausentar da sessão
alegando desinteresse nos demais itens do certame, permissão está concedida, devido
este fato não assinara esta ata, e em frente nome de sua empresa e responsável estará
marcada como "ausente". Logo apos foi iniciada conferência documental no envelope n'
02 "Documentos de Habilitação"das empresas conforme iam se sagrando vencedoras
de itens, na qual não foi encontrada nenhuma irregularidade desclassificatória em
nenhuma das proponentes, em seguida foi passado os envelopes de proposta (n' 1) e
habilitação (n'2) para que os representantes das empresas participantes conferissem e
vistassem todas as páginas. Em seguida o pregoeiro questionou os presentes que
declinaram expressamente de toda e qualquer intenção de interpor recurso, assim
sendo, o pregoeiro adiudicou o(s) objeto(s) em questão à(s) empresa(s) vencedora(s).
Considerando que não houve interposição de manifestação de recursos, o Pregoeiro
adjudicou a(s) proponente(s):

U
ag
ú

EMPRESA(S) / CNPJ REPRESENTANTE(S) / RG

PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES -
02.845.161/0001-01

EDMAR DA MATTA RIBEIRO - 93398í2.2

CROCETTA & SCHRAIBER LTDA - ME

- 07.287.798/000í-43
CECILIA CROCETTA SCHRAIBER
3.214.52s-6

DANIELE MELLO DE CAMARGO &
BUENO LTDA - ME - 17.525.457t0001-
12

LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA
108677945

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOGICOS LTDA
10.291.271t0001-05

EDGAR KARNOPP - 4.008.0570

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE

PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME -
20.595.374tO001-04

NERTON CORDEIRO BRASILEIRO
4.101.777-5
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DEABRTb

Alan Manoel Miranda da Silva
Equipe de Apoio

Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos

Esta decisão será levada inicialmente ao conhecimento do Senhor Prefeito para as
providências cabíveis, e dada sua anuência em seguida será encaminhada a

Procuradoria Jurídica para análise e emissão de parecer quanto aos atos aqui
praticados e em tese sua homologação. Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por

encerrada a sessão, da qual a presente Ata foi lavrada e assinada por mim, Allan Diego
Moreno Varoto, pela Equipe de Apoio e pelo(s) licitante(s) presente(s).

Allan Diego Moreno Varoto
Pregoeiro

Cleberson Leandro Koziel
Equipe de Apoio
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Itm Produto/Sfliço Cluatidadê Stáus Mil€ PreçoUnitáÍio PreçoTotd Sd

:5::.ffi.:Y:::ffiTj:*."*;+ .i-,-., cilr*q'5''?§qT-Íií3 rddon€rG$dàÍls a**';pFooetff o., o*'f*,
Lote @í - Loiê @1 38.0G,oo

OO8 '18103 KitMmicúectrÍendolcqtadordeúlE, 1l UN 2m.00 Classificado cirilo 7,97 .1.Sg4,m *

iE de unlÉ , umffipiáula e um pirça, pqsffilizaçál a ss desmwlüda e aproEda ffi 1 cq

009 18104 Kitsaúdehral lnfantil - 01 EscoEdental I UN 400.m Classificado cirilo 8.4 3.376.m *
rÍtrtili - 01 CrmeDtrÍal ICE FRESCH 509r, - 01 fiodental 25rnts-01 EmbalagmmPVC Cristal, - 01 CaÍtilhaFadadoD$tePssonalizaçãomadesiwcmfndobramomedindo2,sxBcm

013 18108 Kit Costura Estojo êm plástico rígido, Cmtm UN 200,m Classificado cirilo persml kt 9,97 1.994,00 *

cm

016 18111 Kit MiniliÉ Pqsffilizdo Cmtffdo: '1 6relt UN 200,00 Classificado cirilo

ê ctr6 Eriadas,peÍsmlizado ffi 1 ffi, 1 liE peÍsffilizada m 1 ctr. Cm embalagem pârâ píesente.

018 181 13 TGIIE de R6to sn algodá1, faiE 6psial pa

ra pssmlização medindoTo cm x47 cm pêrsorElizado em um cs (ctr da tGlha é opcjtrEl)

019 18114 Baláonoll resseguintsês@ificãçõesmíni UN 500,00 Classiícado s&roquê 0,s 430.00 *

res: lnÍláEl;Pqsonalizado; CfffecitrEdo ffi láex Ftrmáo redondo, Atóxico, Ctr6 Eriadas; Cm impí6sáo em 1 face do baláo; lmprssác'1 cor. A imprssão dewá ss fejta êfqmaq€a
logmarca a ss impressa Íqre com sÉ pate infsid para o lado da bocâ do baltui lmpr6sáo de fúm centralizada tanto na altura como na circuríqêrcia do balá)

ü22 '18117 Con,untobodyMalhacffilada loo%algodãocm UN 500m Classificado bqmrdinho 17,95 8.975,00 *

-, 
botáo m ár€ do pescoçop4a feilita m fsa da trG, botár rc reio ds pernas para gtrantir que flqre Ílrme. As ctres sáo: Brffio aul betÉ, sde betÉ, amaêlo betÉ, Íosa bebê, caqui, sde

It cidreira, salÍrc e rerÍm - Cmposiçál: Malha carelada 100% âlgodáo Fio/30.

@5 18120 TclhadeBG.ctrí*ciüEdamalgodão,med UN 500.00 Cl$siÍicado teka S,15 2.575.ú *

indo 24 x 38 cm,peÍsffi lizaÇão ffi 1 ctr

úA 18124 Babadtr,ctríecitrEdoemalgodál,cmeabâm UN

entm Ribana, Ná) Pssmlizado

Fomacrdtr: e§r&}{ O A-r.OOg,çiU- ÉEüB{O-IÍO* -:
Lotê @í - Loto 00í

0ol 18G9 Cffiisás manga cúta pãa ss úilizada m C

001 18ffi Hidratante cm 60 ml, mbalageín unitâia eín p

ctrrspondente.

mO 18098 Chinêlc ern borracha microporosa, similar, ha

UN 1 mo,m Cl6siÍicado teka

500,00 Classificado bsnardinho

CNRI 17$í6,múr-12 Í.l$oGê*/led*?laa§

5,17 1 034,00 *

14.35 '14.350,m *

6,40

2.950,m *

3.200,m *

Fomecedor ry D|STnBUPORAffiÂRTTOEP ryt CNPJ:2íL'9í374&0(41 Teldonex.|3§itr3iffi Satus: C!fm*,**" 14.35§,@ 
.

Lote qrí - LotE q)í 
14.856.m

015 18'110 CarEtaLureCanet$plásticas, comclicknap UN 1.m0,m Cl6sificado QGBRINDES Z,% 2.96O,m *

arte superitr, ctrpo netr brarca, clicke ponta m cú a dánir, peÍsffilizadê cm arte a definir m d€s ctres

flpânha dâ Ssretãia desaude, cmf&cimada m Pdiüsc6ê coltrida, cm strigrafia m frfftdcGt$, ffi 4 cts, tamntb P, M, G, GG com âs seguintes especiflcaçõs mínirr coltida (ct a ss
deíinida pelo 6uáio) mngas cuítas, barras das milgas cm ribaÉ67o/" poliásts e 33% üsc6e, colqido, golaredtrdâ, cm ribana6T% poliásts e 33%colorido, o ctpo eõ rng6 damiseta
confecionadas tr malha 67%poliéster e 33% úscose, fio 30/1 cm 16f/Í2 As baiúEs da bara dem ts 2 cm de largura, as costuras da miseta desà) ss Ídts m linha lOoro/o poliástt, modelo
unissexNapartedafrenteda€misetadesássfeitassigráiacolqida(4cús) Asmisetôdesáossfitregueslimpas,integ16montadasctrretmente(ms6Gtuêpeífeit6edrem
str confffcionadas de tal modo qr ná) apÍstrt6 pontG, dobÍõ, freidos, tqÇóes e pontos falhados, rompidos N soltG A etaq€ta de identifcação desá ss f t*ido úfo e afiEda m €râs

í8118 Camisdas manga curta paa ss úilizda m C

UN 1.000,m Cl6siÍicado CNP

UN 200,m Cl$sificado clobalped

UN 200,m Classificado Globalped

UN 150.00 Classificado hchirelos

7,35 3.675,@ *

*ffii ffiffiÍ$
25.4m,m

25,4 25.400,m *

ô99 1.3S.m *

í5,m 2.25f.ú *

O
UN 500.00 Classificado DLUNARDELLI

FomêcdoÍ: ffi,254+1 o-@ HlrsRHlsoEÁTEoSEFBTGôGiCO§ GtaPJ: íO.eárr00l-os t#onor fqs{qr, s*utc cm
, .1

RspÍÉsÉni'ltê( s8oe$4 EDmR KÁfiNOfP' ..... ". r
Lote@í - Loteml

z,3.79 11.895,@ *

deffssctrfecitrEdasdetal modoq€nálaprsstspontG,dobr6,ÍraEidc,ttrçõ6epont6ÍalhadG rmpidostusolt6.AeliquetadeidentificaçáodewásqmteidohrareafiEdaf
sás.

1.474.ú *

lástico cm tatrpa,e click para f*hmanto, eütando @atrEnto, persmlizada m adsiÉ, pâsfflização liwe de ct6, ate a ss d6mrlúda pelo ftmedor e apíoEda pela Stretaiâ wÍ6pordsrte
W2 18097 SaborEte liquido cm 60 ml, ffibalagm unitári

a m plástico cm tampa,e clickparafsharenlq ryitando @fsrto, persmlizada f ad6ir peísmlizaçáo liwe de ctes, arte a ser desenrlüda pela mpresa fsmedora e aproEda pela seretaaa

€ianas tir6 tradicimle empanham tirs de segurçâ modelo babycm requlagm, persmlizado ffi sublimâção composiçáo de 8O'/o boÍreha náural cm 2oôlo f EVA, peÍsmalizaçáo liwe dê
cqes, arte a ss desmluda pela mpr6aftrEedoía e apÍo€da pela Seretaria ctrresponêrte.

m5 181m Sqtr@s 550m1 CmfffiitrEd6 m polipÍople UN 500,00 ClasrÍicado prmex 5,S0

rc; Cm stificação deAtoxidade, Captridadede25oE0&nl, SE arteaplicada aq€nte re pr@iagaráa; Artea ss desswlüda eapío€dam uma ctr

06 18'101 Gel anticét ico cmtendo 35 ml, persmlizado

;i7,n4§..sI.li:1:i:*i"\

35.S50.00

Emitido por: Allm Diego Morm Varoto. m wrsão; 5514 y

UN 500 m Clssrficado Globalped

ff'ü
1d09201ô 10:30:07
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Itm Produto/Sãviço UN. Quiltidde Status Mil€ PreçoUnitário ProçoTotal Sd

m adesiw liwe dectres, arte a ss destrwlúda pela flpí64 füEedoía e +roEda pela S@retaia cqrG@ndente

@7 '18102 EscoE coín êspelfD cm ht cGtúa. EspelfEs

desmwlúda ê âprolada para sG campanha.

011 18106 CaÍffi mpropolitilm(plástimbrarEolei

UN 200,00 Clêsificado l\4arsom

UN í.000,m Classificado Pr(rcx

UN 1.0@,m Classificado Elit6

7,97 1.594,m *

cm sco\a, medirdco.S cm ê diârEtro, cm maire de sdas para trrEzenarEnto, cerdas medindo 1,5 cm, sistf de abíe e fecha, espêlho cm 5 cm ê diâmetro, parte sup«ior abai>o da tarpa
trdetúa qre óíegirãrdo, cmtán um kit costura coín I passa linha,6liú6 colüidas,2agulhs, 1 alfiretede sêgurarça,2 botóes dedois tamanhos. Pssmâlizadacm a artêm 1 ffi, a ser

t6o) mcâpeidadepaía3oornl ,irq€bÍáÉl,náodeftrma,peísmlizadosffisilkdaretaHitempeçamurectr,ms€atêassdesswlúda

5,'17 5.170,m

1q35 '10.350,@014 18109 S*da Pet Smola Pet, pêrsffilizaçál um lado

, trte duas ctr6, alçde mbro, medindo: 35 cm altwâ x44 cm ltrgurâ 10 cm de caiE

ün 18'115 BmoAgãradinlpm8,scmdealtwâ, c/â UN 300,00 Cl6siÍcado Agaradinho 7,39 2.217.@ *

té 04cm de l4gura,mattrial PVC -Vinil, cmfecimadorc braç6 m rpla intsm,46te plástico, cm câbeçadsteáEl. FormatoZégotinha, ff plásticoatóxico, mleáEl, cqpobram, fqmáo
bma srelha, dhG píetG, c,/ pÍ6illE ffi ünil 6pecial, maleárel, atóxi@, 8cmÉcm pssmlizda m áé umâ cor, ü2 @,idads aredmdadas c/ cqte speial

@'l 18116 Máss6doZégotiúEcüfecitrEdampapel UN @,m Cl6sificdo clobal@

triplex 3@, cm Íiclástico paa firmmsÍo e de eabaÍHúo difssEiado

18121 EstcjoconfecimadomPVC cristal medindol UN 500,m Classiícado LwÉ

7 x25 cm, f&fErsrto mbdâl de pí6sfo, pêrsmlização m 4 ctrs.
18123 FrscoPETmrnlAladimMod.F66TampaAlumínio UN 500,00 Cl6siÍicâdo DOM

R20Dilrâda.

mlllouemmrroFB@
R$Íff,llt,|, LffiIíStr oÂríÂ.

1,69 507,@

1,70 1.7@,m

6,94 3.470,m *

2.54 1.270.ú *

42.81900

7,87 7.870,@ *

14,45 2.970,@ *

Loteml - Loteooí

O1O '18105 BtrÉs Pssmlizados 8trÉs m bÍim le€ m co UN 1.0@,m ClssiÍicado PallGít

r de sua prefsàEia,regulador m Elcro, aba sdtduiche, 6tampa ffi Silh ate a str desenElüda e aproÉda m áé 04 co*
O12 18'107 Néc6saire Saude ô Hffi Mo(blo NC 15 Tsido UN 2m.m Cl6siÍlcaô Palloart

nym 600 na ctr a escolher, fechamffto m zipeí Alç6 & máo lâteíal. Acóãnento m úrc. N6 mêdiús de 20 x 10 x 05 Pssonalização em silk sêndo frente cm 4 cús
O17 18112 Lireirinhas Para carro ctríecimadõ m TNT UN 1000m Classrflcado Pall@rt

45 grs cm fefsnsím solda eletrffiÉ, medindo 24 x 18 cm, re w a ss 6colhida cm persffilização do sloge da s€ mpanha de preglqão da saúde, Artê m 2 trs
O24 18119 Nássireffi nym6m, mctrsdiwsas, c UN 500.00 Cl6sificado PallGrt

m sG logoÍnarca âplicad4onforme sLra aÍtê a str dsmrclü&, até 4 coíes,Tanarfp 12d ôí 3 cm coÍn fêchamento ffi zíper conforme moêlo

O27 18122 EolsaG6tantem nedidas 3OQ5í8cmcoínal

ça de trÉo epssmliz4á) m silk Nym 600 ê Cristâl

UN 5@,00 Classificado Pallffit

13.85 6.925.@ *

46,69 23.345,00 *

VALOR TOTAL: 156.918,m

Alla Diêgo Mtrm Vãoto, m ssáo: 5514 y
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Otreto: Aquisiçáo de mátriais paa cãÇíüB ê prtrEçó6 m Saude

! f Fn' 99$.:i;§iü& q,qE g,

,,,*ãiiÍ
o rllatenrers opÁriCos É pÉDAGôGrôô§ rror

Valtr

7.4
7,37

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vdú
7,60

7.§

DANIELE MELLO DE CAIÁ AÍTGO E BUENO LTDA

Vdú
7.80

Valú

7,n

DANIETE MEl.lO OE CÂNIARGO E BUENO LTDA

Vâla
7,30

Forn€c€dor

Ro(Ha

Larce lnicial

1

Globslpêd

cirilopersüEl kit

PERSONARTE

cirilo psso]al lit

PERSONARTE

hchiÍElc

toiâ 0m1 ljPrtt'* tY* ú,**aás.e1'ggttfficoi*qH ,o**,, Mü€sirriodêto

;t,;, , :;-,---=tli 'ltl'.',ul -, á.**r".,4tq+eiA**$ffi
FüH€dg 9ftr2524 GLOBALPEDMATERIÀSDIDÁTEO§EPEDAGÓGEOSLTDA GIObdPEd

Fqnecedor

Roê&
Lffie lnicial

1

Füffi€dor
Rodda
Lârcê lniciâl

Rodada

Larce lnicial

1

Foínecedor

Rodada

Lme lnicial

FsHedoí
Rodada

Larce lnicial

m10

m7323

98m7323

Dadinou

Dêdinou

Vecedor

Oedinou

Dodinou

VmcsdoÍ

Dedinou

Dédinou

Ddinou

VêncôdoÍ

Oôdind

Delinou

DeG{inou

Valú
6,9S

6,S

960O@10 CROCETTAESCHRAIBERLTDA

,üu 0011 ,, ,. .oÉ**=Y.,:
êdã

Fsneedor W524
Rodada

Lffiê lnicial

I

FtrHedor Sm10
Ro&da

Lffie lnicial

Fornecedor S@70
Rodada

Larce lnicial

Fcrnecedoí W/323
Roaa
Lmê lniciel

# l- **d
GLoEALPED MATERIAIS oIDÁTICoS E PEDAGÔGICoS LTDA

Vdtr
15,m

15,m

CROCÊTTA E SCHRAIBER LTDA

Vdü
15,50

DISTRIBUIDORA DEARTIQOSOE PAPETÁRIA LTDA ME
Vaitr
15,72

DANIETE MELLO DE CAN'ARGO E BUENO LTOA

Vdü
15,70

@t Cãnie66íírüBâ€xÍtepÍâstrr{iliz*ryncãÍ§*?lêdas*rd{hdu i. MÍca,f,rodêto 
,t* -, f@gUee i.o00|ü

Saiê sdêÉicntheÍnPotiüscÉêcolúida, comsíigrdanatg$lcciê.§,.,êm4cqes, tãÍs*DP, M, G, GGcdnB s€griÍís êopêofioÇõq minirc:;;i;ida Ítr aseÍ 6nida
pelo 6Láio) mãEft ôúta. iúías fu marq* ctrn rib*ra 6/%'pofiéster à s3"Á Gcee colúido. Eole rêdüda. cm riuare mz" potiéster e-33ü/ocotorido. o copo e m margà da
ffiiseta ctríscidEdas m mlha 67%poliésttr e 33% üsGe, fio 3ry1 cm 1659/m2 As bainhas da bâ.ra dem ts 2 cm de ttrgura, as costuas da camiseta dererão ss feit6 ffi
lintE 1@Á poii6tã, rEdelo missq Na pate da frerie da camisetâ desá ss feita ssigráia colqida (4 ctr€). As camisáas dffião ss entregffi limpas, irÍegr6 montadê
dretarentê cm s6 ccturas pêrfeitas ê dêtr ser confecimadas de tal modo q€ rÉo apístrrt6 poírtc, dobr6. ÍraEidos, ttrçôes ou pontc Íalhados, rmpidos e solt6. A
etiqÉta de identiflcâçáo de\êrá str m ttrido brarco e áiEda em cârás.

DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTOA

Vâlü

26,90

25,4

25.4

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

Vdü
26,50

GLoEALpEo MATERTAIS DtDÁTEos E pEoAcôGtcos LTDA

Vd6
â,fi
25.47

DISTRIBUIDORA DÊARTIGOS DE PAPELARIA LTDA ME

Vãq
26,95

FoírEêdor 9mrc23
Rodada

Larce lnicial

I

2

Fsnecedoí 980m10
Roddâ

Lffie lnicial

FtrHÉdor 98@524

Rod#a
táre lnicial

I

FsHedor gmzo
Rodada

Lare lnicial

HAVAINAS

PERSONARTE

N-D

DLUNAROELLI

Emitido poí: Allm Diego Msm Vãc{o, m ssâl: 55'14 y l6lc8lâ1610.8:43
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Objeto: AquisiÇáo de máeriais paa cmpaúas e proroçôe m Saúcb

1 2539

FtrrEcêdor 98007458 PAULOVIEIRAPINTOPROMOÇÔES

Rodada Vda
Larce lnicral 25,50

Ê; ' '$oúU;"' 'ôaó8ffií'iliii+ÊR*iK§liàiitÀtidiís i peoecociCôÀ Lioa
Rodadâ Valôr

Larce lnicial 5,95

1 5,90

FOme&í SMOS1O CROCÊTÍAESCHRÂIBERLTDA
Rod*a Vdü
Lârelniciâl 5.95

Fornecadoí 980U/70 D|§TRIBUIDORADEARTIGOSDEPAPETÂRICITOAME

Rodada Vdú
Larelnicial 6,04

Fsnecedor g8mrcAl DAIIIELE MEI.LO DE CÂtufARGO E BUENO LTDA
Rodadâ Vdc
Lffie lnrcral 6,m

FoírEc€dor W74ff1 PAUTOVIEIRAPINTOPROMOÇÔES

Ro&da Vda
Larelnicial 6.05

Lore mÍ tgn ffi c*s*,a$*e*H:tlf*lry4*#sirotisgê
,r.,', ii.ili;; ' :"",@,i*..flr.,fl* HftÉ' " Aq''- -""=:-êiôeAlpepüÀiiâÀ1§üiôXra*ô§Ê"EóÃciôêicosLioe

Rodda Vdoí

Lamê lnicial 6..10

1 6,4

Fofnêcêdor 98007323 DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA

Ro(Ha Vdú
Lffie lnicial 6,50

i$
6&

Oêdinou

Odinou

Delinil

Dsdinou

Dêclinou

VscadoÍ

Dedinou

prqno(

IAYOUTBRTNDES

PERSONARÍE

Pdloart

f**"aA{a*fo, ", r: l
:, :1:i'i

Globdped

PERSONARTE

ffii, !ã

ctr, a ss dêseMlvdâ e âpro€da para s€ mnpafe.

Fornêcedor 98@524

Rodadâ

Lrelnicial
1

FtrEêdor m&O
Rodada

Lam lnicial

1

Forn€cedor 98@7323

Rodada

Lrelnicial

M S4,ui 1ry4
Llr\::r,lllN,r,á.1*ft{àêrlrtáiti É§§$#. q

GLOBATPED MATERIAI§ DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOS LTDA

Vdq :

CROCETTA E §CHRAIBER LTOA

Valú

8,00

7,S

OANIÉLÉ MELLO DE CAI/IARGO E BUENO LTOA

Vdor

Lm

Masdn

PERSONARTE

M*qÀ{q#lq

cirilo

M*soín

PERSOI{ÂRTE

Dadlnou

elÜ{6e t'em.oo

"t** ' 
'{l

VácedoÍ

Vencedor

Dedinou

Dêdinou

rde..q91i

, .:.ti;::iíil,ií;\i

Ftrneceftí W@10
Ro&da

Larcê lnicial

1

2

Fornêc,êdor 98@524
Rodada

tffie lnicial

I

FffiÉc€dor Sm7323

Rodada

Larce lnicial

f*i mr ', =,,qft;.;., lS-tS#

8,20

7.99

7.97

GLoBATPED MATER|AIS DDÁncos E pEDA6óctcos LTDA

Valq

8,m

7,98

OANIEI.E MEI.TO DE CÂS'ÁRGO E BUENO LTDA

Vdd
8,n

úacafúooeto: 
^lCri8üd; --P1 eqtfrâ Fafr4? qerÉksorêi?Aâá.9íl #ilo oqq{iló

Dodúrou

Varoto, m Hsáo: 551 4 y
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Pto
à

PáOirE3

Oqêta Áqüsiçâ de Íâsids pãa cãpú*E e prdrÉçô€s ãn SaJde

íSI!S§q:::ffi
Rirdã:lB :,, - :,::,..

Lffie lnicial

1

F.r!ryqdo.:gmme+
RriH 'i
Lance lnicial

I

ficrnogq 9!q4,@
Ro@: : .::
Lgêlniciel
,|

...:,trEÂpççTTltiE:{§llEfqFE:1.üê rr ..::

Vdq
a,47

8,4

:.+otsâ+f Fq JúâIqRú§rDüÁÍeo§-EiF]ry@GlCO§ LÍDA
Vãü

8,50

8,r15

, sEB âEFr$EránâLÍoafrÀE

Yfiff,. '= :r';r; 1;:i')r 
'

8,50

8.116

Êifllô

GlôdFed

D'§llÍâL:ffilNOES

-

.r':=,r':.1

üidlnou

*!!

Fçrroçefifil l'rq#P.m.QQ, .: :,,.:,,1::.i44{Elf§EU,&SE'44 ' i,.l,i.,i,' ;=':,,..r1,,&i . ' , 
til lii ,=

tãce lnicial 8,50

Rodôddr,':: .- . r

LâÉê lnicial

I
2

f,or,1,q$pr oMero
Rôd*b '.:

Lã]ce lnicial

Fq"rdÍ ffi*4
Ràd4ra ' .

LãEe lnicial

I

FqrEedqÍ' WliÊê
R@tr t, ,,i
lffe lnicial

\/Ho
8,@

7,@

7.ü

CROCETTA E SCHRAIBER LIDÂ
Vda

8,50

,.gr.q*s-P§0 r*AÍEBst$ 0p" âÍE06, pED@ees LrDÂ
Vds
7,S
7,8

DAÀllEl§ MzuO OE CAI,ICRGO E BUENO LTDÀi : t: :
\ldü

8,50

ôPN

t)ÊllhÍru

Daúrôr

:i:Dãúlgrl

Ro&da 
,,,.

ltrEe lnicid

1

FiltiiE&í 'sqúro
Rrir*.:'. .

Láce lniciat

1

F-.ti!* =R, !f.. ,, , ::l

LarEê lnicid

1

F.sIEcêe. ,ryry23
Ro(É
Lâncâ lnicial

F!PÍs,',ffSS, ,-,
RtíC#ê r:r ::
tãEe lnicid

vdcr , -: 
.'.:,'i ' ' .: 

, 
'

520

5.17

ÇR@E TÂ E SCI4EâIBER LTDA
Vai§

5,50

5,'t8

OEÍRB'NORÁTT§ âET}GO§Of ,MFELáEhITDA ME
vãú :

â65

5t9

OÂ lEE irEttÕ DE CÁiílÁRGO E BUENO LTDA
\ldü

5,@

i.Bt1lblflÊ WÊÉ§&,s#§]- , .,1,
\rdú

565

ÉiÍi,.

Tfl.,,tl'mt:,Tl

PER§OT.IARTE

P*lqati -.

§ádtüaú
r,, lilii:-..l

D'rÊh?r

:

.

,R*ff ', ,,.
LaEê lnicid

1

Ecrryq{q. ry$RgqÊ::,.:,. 
.

Lãce lniciâl

FqÍt*6ü 00@(.
R«Hh

rlídú , ,',,, ,;....... .l:i,.., ..,t, , ,,,, i,, :

14$
't4,85

CRO9ETIA E SCHR^IBÊR LTDA
\6q.
1q50

€l ü{aIf-ErÀ§o=§-Á'!1çQ§ E @Â6sco§ r-rDA
\rdü

rHsd.

Lr*'.

P#
i-iLi,r,;",,,

Lãtre lnicial 14,90

1610820í61e29213MderD Vúdo, na Érsà: 55í4 y

ec
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I

Fúnocadr ,gffi-t7o

Lffie lnicid
,|

F.çn*aqor,.9Q99.7t&
lF(o@ ':::

Lam lniciâl

: EI§}RIEU.IO9*â.DEãE{GS§OEPÂPEIÂRI4LTOAME
\lds
'15,95

14,89

DÁNEIE MH,IO DE CALARCO E EUENO q,DA
-. .. 

ril.,:rif i 
l ltrll.:tiA, tii.ir.r,:: :1rl.irir i, '

íís

tAYífi'TERI}IDÉS

PERS{A8T.E
r:l.liÊ4@

F{ÍRcsd6r S0üf0n .i ,,
LrEe lrúcial

I

2

.&F$Ei
f,ffi=1 ';.,;,1,"Lírêlnicid
I

fq íffipffi,ii.qq1ry ,t t:):..-: 
-:

LâEê lrúcid

CBMETTA E SCHRAIBER LTDA
vàü '... 

vr'

10,50

9S
9,97

e4q4fp!*ÀrEE$s oDAncooEpE§4cóêc.os rroA
w-
to,ú
9,S

E,qüiEl.E MAJ-O DE CATTARGO§ zu§il0 LTDÁ

W*r
10,s

dÍilqlt!{ltt{r
:.i

$ífiflffiir.i ', t
'I . .,:

FEB$llénrE Drrlbol

R#i
Lâcê lnicial

1

2

rcn s,ffiS
iBriâ&,ii iri :

Lácê lniciâl

1

2

wr
R«§ilár,,ii. :r:: " l

LãElnicid

F.dí,4sàd Eqry4P
'R&i , ,rrr, r

LãEe lracial

í0,,Í0

1q37

1035

CE@ETTA E SCHRAICEB I TDA

,il!Çt,' ir.ii ,i,r;t':',r 
1, " 1 i.1; i'rr:'; : : '' '

11,O

10,38

10,s

DI,WIEMEUO DE çnlllA&GO E *.lEilO LIDA
\Hcr
11,m

.:, rffi§S,Q$ffi1,;.:'r'.-,:.rr
1r:r:r,iVÉ6

Êro#t

ffim'4f'Íf

HiHr'

liit'il,Irc

-1;,i='í{?lâ.i::ij.

i$ffi#,

R{sÇ L I ::
Lrelricial
1

2

.f.dtrf ,$trlfg
,R, .,tts;t;.-;;,, 'l r

LãEe lnicial

F.cr.3qlq{tr $@+
.Raikb , it

[ám lrúciâl

1

fi!ffi ry7leB
BiSq=i ;,:,+,r1ftil
Lrelnicid

Fürí6irôdoÍ ryIf&
R!&
Lmlnicial

Tá{it
3,@

2,8
2,S

CRtrETTA E §G}IRÁIffi ITT'A

3,m

i.=§LqA@,Wrron
3,@

2,97

DAI{EIE M€TLO DÉ CAI,IÁRGO€ BUENO LTDA

a@

'PâlJrs'\ffirnôr W q SS|BqE§ .,,
11SoÍ

2,*

;

fffi,,..,,

.PFfi§e{n'nf

Êdlqd.. r:l

tilâ#;ffi
;:il:r. i i. ir j: ;::::::,j:r:liir_t.j I .::

';:,,:.liiiffii
r, ",1.,,jr;,i16g65,E
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Qg{
*

PágiE5

Objeto: Aquisiçâr & masiais paa carpmfE e pronoçõês m Sâtide

Fornsedoí 980@10

Rodada

Lffiê lnicial

I

2

FtrrEedoí W5A4
Rodáda

Larce lnicial

1

Fonecedor 9&07323

R@da
Lare lnlcial

Rodâda

Lffie lnicial

I

2

Foínecêdor

Rodada

Lance lnicial
,|

Fqn8edoí
Ro@
Lffie lnicaal

1

,ar4u

PERSONARTE

: : VàÍii!§dor,

Dêdinou

DêÇ{inou

Dêdinou

Dêtílnou

Dádinou

Dadinu

Hinou

DêÉlinôu

Oed|nou

Dêdinou

CR@ETTA E SCHRAIEER LTOA

V€IÜ

5,60

5,19

5.17

GLOBALPED MATERIAIS DDÁTICOS E PEOAGÓGICOS LTOA

Valú

5,n
5,18

DANIEI,.E MELLO DE CAT4ARGO E BUENO LTDA

Valq
5.60

Vdd
1,90

1.73

1.70

CROCETTA E SCHRAIBER LTDA

VdC

1,95

1,74

GLOBALPED MATERIAIS DDÁncOS E PEDAGÓGrcoS LTDA

VdoÍ

1,75

1,72

DANIELE MELLO DÉ CAiTARGO E BUENO LTDA

Vdoí

Globelped

PERSONARTE

rff,ffi#ín#*

Pdlosh

f+ilq. , . Sí ir Bsín

iiilffi,':,,

Fcrnscêdor 98@7923

Rodada

Lance lnicial 1.95

Lde; 0001 frqn: m18 fana*ncogndgír*t,ftjríffidlfptrapêrsoÍrdi2qeEEffi- - l

,r,., ,iii,,.! *;:ir @ tlüUWu##Ê'Íiil[iF;;'#
FtrrE€dor 98m0810 CROCETTAESCHRAIBERLTDA
Ro&a Valor

Larce lnicial 15,00

1 14,4

2 14.35

FgNêCêdOÍ 98@524 GLOBALPED MATERIAIS DDÁNCOS E PEDAGÓGrcOS LTOA

Roúe& Vald

Larce lnicial 14,50

1 '14,39

ForffiÉdor 98@r/0 O|§TRIBU TDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LIDA ME
Ro&da Vda

t Larelniciat 15,45

1 14,49

FüffiêdoT 9BMT323 DANIELE MELLO DE CANiIARGO E BUENO LTDA
Ro&da Valtr

Lmê lnicial 15,4

Farrcedor S7458 PAULOVTEIRAPTNTOPROMOÇÔES

Ro&da Vdcr
Lme lniciâl 14 s

Ld*,q(lg[,rii]t rwÍSiriiffiffi,r$ffi$S. xi.
tl

iáaÉ d#* . il+UU
lrÍitrix§á da búcáü üáâbl lrítr6sájr$ fcÍÍrrà cánrâliztaA tenlt,

98mG10 CROCETTA E SCHRAIBÊR LTDA
Vdd

o90

0.88

0,86

GLoEALpEo MATERWS DDAncos E pEDAGóGtcos LTDA

Vala
0,89

oa7

FoíH€dor
Rodâdâ

LsEe Inicial

1

2

Fornecêdor

Roda
Larce lnicial

1

98@0810

98@sA4

w.524

OLINDA

§âo roqG

VêncedoÍ

BFM

€) c_/

Emitido por: Allan Diego Msm Varoto, m ssá): 5514 y
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Qct
o

PagiE6

Oqeto: Aq uisição ê rEttriais para mparfEs e pronoçõe m Sa(rde

ForotrêdoÍ @7323
Rodada

Lffie lnicial

OANIEI.E MEI.IO DE CAÀ4AR€O E BUENO LTOA

Vdd
0.90

GLoBALpEo MATER|ATS DDÁTEos E pEoAcóGtcos LTDA

vdd
7,49

DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA

Vdú
7&

PERSONARTE

AgaíÍdirflo

PERSONARTE

. Aqdlnou.

VsÍr6EdoÍ

Dêclinou

Dêclinou

1ffir@.:::Íl:

Foínêcedor 98@544
Rodda

Lare lnicial

I

Fúffiedor 98007323

Ro&da
Lare lnicial

ffiií1ffií F$

Rodda
Lrelnicial
I

Fornecêdor 9800rum

Rodadâ

Lmê lnicial

Vãc
1.71

DAI.I IELE MEIIO DE CAÀTARGO E EUENO LTDA PERSONARTE

Vds
170

Líú€iio0§f§ reg, l @-:{iill,ê# $ i
^; e*"t*rtit*ç,lqFdât*qb.*e*

sahtão e iriiliih:':'eômp lcáô:Máltfã

Fornecêdor 96@0810

Roeda

Lance lnicial
,|

F(rrEcâdor 98m524
Rodada

Lême lniciâl

1

Fornecedoí 980@7/0

Rodada

LarEe lnicial
,|

Fdnecêdor 9m07

Rodada

Larcê lniciâl

,ffi ]l,ç#s#

Ftrn€cedoí 98002770

Ro6a
Lance lnicial

1

FünêcedoÍ m00810
Rodada

Lmê lniciâl

Ftrrcêdor 98@524

Rodada

LarEe lnicial

FunêcêdoÍ mrc23
Ro@a

Larce lnicial

F6medor m7458
Rodda

:=, ffff 1;ir= Lu'í ii l*ffi

txq:rmfl

Ü"

CROCETTA € SCHRAIB€R LTOA

V€lor

18,m

17,95

GIOBÂLFED MATERUUS DIDÁTEo§ E PEDAGÓGrcos LT0A
vdüt,
18,m

17.98

DI§TRIEUIDORA DE ARTIGO§ DE PAPETARIA LTDA ME

Vâlü

18,50

17.99

DANIETE MEI.IO DE CATVTARGOE BUENO LTDA
Valr
18,50

DISTRIBUIDORA DEARTIGOS DE PAPELARIALTDA ME

Vdr
25,75

23.79

CROCETTA Ê SCI'{R}üBER LTDA

Vdcr

,fi
GLOBALPED MATERIAIS DDÁTEos E PEDAGÓGICoS LTDA

Vdo
23,80

DANIELE MELLO DE CAIVTÂRGO E BUENO LTDA

Vdq
25,70

PAULO VIEIRA FINTO PROMOçÔES
Vdn

r:ttP Hrcailíoeh
lFÉdrHzdsnzccdt'rÉrhãf}i P, ru. G, §gtiÍliá'@bmc*rc*

bsBdirfE

PÍTCHU

DLUNARDELLI

CPN

Pdloàrt

ffi§ilÁtu

VoÍrcodoÍ

qedilqr

DêêliÍrou

Didlnau

Vscêdor

Dodiloq

Oêclinou

Mh}ou

fêit6 ffi lintE 10CP/o poliéster, modelo uniss* Na ptrtêdat$têda camisetrdMáss Íêita ssigrafiacoltrida (4 cq6). As Émisêtâs dewãoss $treg6 timpas, integr6
Ítriadas cúrêtamsÍe cm s6 Gtur6 psfeit$ e dssn ss cmf€cimadas de tal modo qre náo aprestrt6 pont6 dobr6, fraEidos, tqções e pontc falhadc, rmFidos a
soltc A diq€ta cb identificaÇão êsá sã m trcido brarco ê áEdâ m @ás

Lme lnicial 24,fi

l+-*EW;LftÍll... learrry!ryom,en1rysry*#.t.s

Dadlnou

Emitido poí: Allm Diego lvltrmVaroto, m ssão: 5514 y
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hÍt'q -'
Lãrê lniciâl

I
2

F"fuÍcdÉ sâWúlô
Rqffi,, 

,

LíE lniciel

1

F.tti*t.IEÍ rei
.R@gr: i-
LsE lnicial

1

.{.@S1.,1.1SS@

18ffi ,,, , l,,
Lãrce lricid

1

'Íírq r,Ê6(q4§
r.Riii*da :::: ,'::i

Lãlce lnicial

lflg,.. :: ,; ,l.li, ,ri,, ,r,,1. :: -, ,,, .'
13,S

13,S

13,85

,.. .e.8qêEf,Í* E?qÉ;; ,,:,:r i,;:, l

1450

13,88

,,.il,r§§qF§8ÉRl q$-t 8rBÀ s .rrDA
viicl
í4,@

13,87

.06'[RH.,[)(F^OE ÁSTXS9S gEneneatul LrD ME
\r§r - '11' '.

tn,og

í3,89

OÁüB§ i{EI.O DECâüâRGO E T.,BIO LTOA

\&trí
'14,@

L^V&,IERfiUE§
' ::t: ' t:-: :'i :' .:

, PEBIIêNI{ÊÍE : i
tti | :'.:., )t:t!:;1i,'

,à&

Ri#stq '. .::,
Lmo lnicid

1

2

§ .wm4
esü; . ,,r.
Lancê lnicial

1

FqrôÉú qQryq§

,nPifFr';.i '" i': ,

LíElrÍcid
F 

'.Eqflíffir$ff+iil r,ril,ri ,-
LãEo lrÍcid

vUÜ
5,50

5,í8

5,í5

;,.: sffigrf§pá&&ffiüâÊ:sE&T@Ejf§q.âÉ@ca§ LroÂ
.rlEa

r'l,iii;:l:=:

520

5,',tl

DÁr{H'Êl#tLO DÉCíü,IARGO Ê Bt EtlO LTDA

5,65

PÂtjlÍ, i/tHÊÀ PilFO PRS.IOçÕ§3.
rsF " ', t:i,

5,lo

üÊ+:'.

HlÍ,*t: 'rr

Fft .FqSB.
:.Êqq ! r::. = .r:
Lmê lnicial
,|

r. . legpfl.0
::ftii&(b I

LãEe lnicial

,1q1,ffi
ÊiJi*&ir iilir::..' ::: l

f.írê lnicial

r Éq,wq.
,rfiair*br ,lri I l

l..*Eê lricial

$$'
7,10

6,94

:it,s-8@. dSSt! r.,:1 ::,:
\iBa

7.n

OANEIE À[É!UO ôE.CíS{*RGO E qIE!TO L:TD*

Vala . .

7,30

:,tl:tf,Sfir FÊ-i..lo,P.* @:: ;:::. .;:;.

6,95

dtllp-., , :.

ffififfi:r r.::l.lLl',i: :ril

Pstltsl r

lii'irl:,ffi

Fürrq,*!4.
fis&&,.r.
LrEê lnicid

1

ÍP ftry.mÍ-
:ry!;-',r ii';,; ;
Láncê lnicial

1

yHq.'
47,@
,16,@

:, :: ,.§-ROO§ÍtA&§9L 
.:

\E!Í -': .. 1\ ' .:i

50,@

,16,S

ii;rí2,Àx;5ir?.i

,.?ry!q,qÊ

.::rl.rir{Íl=:,

Emiü(b por: Alla Mtrmvtrdo, naws&:56í4

(7 *o
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^2ür
PagiES

OEiáo: Aquisiçáo de ÍEtsiais para cmpantEs e proroçõs m Saide

Rodada Vda
LarEe lnicial

1

Fdêedor W7343
Rodada

Lrelnicial

Lce m,l nÊÍÍr @ jr.§SoPFr6Ê!*" ri '"t'=il== 
tLilÍ

FürEcràdor W524
Rodadê

Láre lnicial

1

Fornscádo( 98@170

Ro(*
Lânce lnicial

Fornec€dor

Ro(Ha
Lffiê lnicial

ForrEcedor

Rodada

Lrelnicial

9€ú7S

w7458

Rodãda

Lme lnicial

1

2

ForrEcedor 98@524

Rodada

Lárce lnicial

'l

FürEcedoí

noOaOa

Lrelnicial

FürÉcedor

Rodada

LãEe lnicial

sffii323
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DANIELE MELLO DE CAMARGO E BUENO LTDA

CROCETTA E SCHMIBER LTDA

CECILIA CROCETTA SCHMIBER
PAULo vlana Prfro PRoMoçôEs

EDMAR DA MATTA RIBEIRO

Emitido por: Allm Oiego Müm Vaoto, na ssá): 5514 y
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Parecer no
Protocolo no
Interessadas:
Assunto:

l26l2OI.6-PG, de 16 de agosto de 2016.
946116, de20lOt 12016.
Secretaria Municipal de Saúde.
Pregão Presencial - Registro de Preço para futura e eventual
aquisição de materiais a serem utilizados nas divercas campanhas
e promoções de saúde.

Retorna a esta Procurador.ia 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 Tr:ibunal de Contas da União em seu acórdão
AC-0723-20/05-P e do qual tiramos o seguinte excefto:

15,A1ém disso, vale salientar que o parecer é opinativo e não
vincula o administrador. Este tem o comando da empresa e
assume a responsabilidade de sua gestão. Se entendesse de
forma diversa, estar-se-ia 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 Corte 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
adminÍstrativo, sendo, quando muitq ato de administração consultiva, que visa a
informar, elucidar, sugerir providencias administratiuas a serem estabelecidas nos
atos de administração ativa. (MELLO, 200t, p.377).

No STF é pacífica a orientação no sentido de que o parecer

meramente consultivo não gera responsabilização do seu autor. Cito o seguinte
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o MS 24.073, Carlos Velloso, Pleno, DJ 3t1L012003, assim

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINTSTRATIVO.
TRIBUNAL DE CONTAS.TOMADA DE CONTAS:
ADVOGADO, PROCURADOR: PARECER. C.F., aTt.7Q
pará7. único, aft. 71, II, art. 133, Lei no 8.906, de 1994,
aft. 2o, § 3o, art. 7o,aft. 32, art. 34, IX. L - Advogado de
empresa estatal qug chamado a opinar,oferece parecer
sugerindo contratação direta, sem licitaçãq mediante
interpretação da lei das licitações. Pretenáo do
Tribunal de Contas da União em rcsponabilizar o
aduqado wlidariamente om o administrador
qú" 

- 
.!*!iy, ontrabção direta:

impgsibilidade, dado, gue o pafieaer não é ato
administrativo, *ü'do, guando muito, ato de
adninistrqão ansultiva, que via a informary
elucidar, sugerir pruvidências administratiuas a

. serem esbbelxidas nos atos de administração
ativa. Celso Antônio Eandeira de Mellq "Curso de
Direito Administratiu-oi Malheiros Ed., 13a ed., p. 377.
E, - O advogado somenta será civilmente responsável
pelos danos causados a seus clientes ou a terceiros se
decorrentes de erra grdve, inescusável, ou de ato ou
omi,são praticado com culpa, em sentido largo: Cód.
Civil, art. 159; Lei 8.906/94, art. 32. III. - Mandado de
Segurança deferido.' (destaq ues nossos)

Fosse vinculante o pareêer jurídiio que analisa as minutas de editais e

contratos, não seria possível ao órgão consulente divergir das recomendações nele
firmadas, conforme sedimentou o STF, em acórdão relatado pelo Ilustre Ministro
Joaquim Barbosa:

"quando a lei esbbelece a obrigação de decidir à luz de
parecer vinculante, essa manifestação de teor jurídica
deixa de ser meramente opinativa e o administrador
não poderá decidir senão nos termos da conclusão do
parecer ou, então, não decidil'.r

Isso posto, passamos a analisar a documentação que compõe o
aludido processo.

' str', us 24.63r-6
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Trata-se de Pregão Presencial, tipo menor preço por item, que leva o
número 48120L6, destinado ao registro de Preço para aquisição de materiais
que serão utilizados nas campanhas e promoções em saúde, como o
Projeto Nascer em Cândido de Abreu, campanhas de vacinação, Outubro
Rosa, Poliomelite, Agosto Azul, entre outras que há anos são
desenvolvidas no município.

O procedimento atendeu solicitação da Secretaria Municipal de Saúde,
conforme memorando acostado ao processo e que justifica a sua realização. As
minutas do edital foram analisadas por esta Assessoria Jurídica, que a propósito
emitiu o Parecer no tt872016-PG, do dia 02 de agosto de 2016.

Analisados os documentoi; verifica,.se-que o procedimento obseruou
as fases interna, ou prepara,tória- - justificativa da possibilidade das aquisições
pretendidas, solicitação formal, previsão de recursos orçamentários, minutas do
edital e da ata de registro de preço, seguido de seu exame jurítdico.

A fase externa - divulgação do Edital atrávés de avisos publicados no
Diário Oficial do Município e no site do Tribunal de Contas, e interna - recebimento
dos envelopes com propostas e documentação, abeftura dos envelopes com
proposta e sua análise segundo critérios dispostos indicados no edital foi
observada.

Conforme extrai-se da ata de julgamento de propostas e análise de
documentos, no dia 16 de julho de 2016, às 09h00min, iniciada a sessão, foram
protocolados os envelopes no01 e no02 das proponentes presentes e, na sequência,
procedeu-se ao credenciamento das participantes.

Ato contínuo, efetuou-se abeftura dos envelopes no01 das empresas
participantes e, quando da análise documental, nenhuma irregularidade foi
encontrada. Na sequência, o pregoeiro obteve êxito na negociação dos itens,
chegando-se ao resultado constante no relatório de lances e classificação por
fornecedor, anexos à ata.

Após, procedeu-se à abertura dos envelopes no 02 - documentos de
habilitação - das empresas, não sendo encontradas irregularidades.

Qpa

d-



PnnruruRA no Mur*lcÍpro nn CÂNnlDo nn Annnu
ESTADoDoPaRAxÁ

Av. Paraná, 3 - Fone: 4íJ.3476-1222 - wrvw.candidodeabreu.pr.gov.br - CEP 84470.000

Pnocunl»onra Grnar,
,9AP

*

a

Não houve manifestação de interposição de recursos. Assim o
pregoeiro adjudicou os objetos às participantes vencedoras, conforme classificação
por fornecedor, anexa aos autos.

Desta forma, entende-se que tais resultados poderão ser
homologados.

E o parecer, s.m.j.

Cândido de Abreu, 16 de agosto de 2016.

o

Aovôêloa-: OÂBJ F É, 13 149
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
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CtP, 8a'a70 000

TERMO DE HOMOLOGAçAO

Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais

aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento a Secretaria

Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCIAL No 048t2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do procedimento licitatório em
epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na forma das disposições pertinentes da Lei no

10.52012002, e com respaldo do parecer jurídico n" 12612016-PG de 1610812016, o objeto do
certame à(s) licitante(s):

Proponente(s) vencedor(es).

CROCETTA & SGHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ no Q7.287.798/0001-43, foi vencedora nos
itens descritos na ata, pertazendo um valor global de R$ 38.003,00 (trinta e oito mil e três
reais).

DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA, inscrita no CNPJ no 17.525.45710001-12,
foi vencedora nos itens descritos na ata, pertazendo um valor global de R$ 25.400,00 (vinte e
cinco mil e quatrocentos reais).

DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI LTDA, inscrita no CNPJ no

20.595.37410001-04, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de
R$ í4.855,00 (quatorze mil oitocentos e cinquenta e cinco reais).

GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA, inscrita no CNPJ no

10.291.27110001-05, foi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor globa! de
R$ 35.850,00 (trinta e cinco mil oitocentos e cinquenta reais).

PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES, inscrita no CNPJ no 02.845.161/000í-01, foi vencedora
nos itens descritos na ata, perfazendo um valor global de R$ 42.8í0,00 (quarenta e dois mil
oitocentos e dez reais).

Cândido de Abreu/PR,22 de agosto de 201

JUNIOR

â

pal
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LICIT s
Avisos

r,ruNrcipro oe cÂNoroo »r lsREu
##ATo Avlso - pREGÃo PRESENCtAL N" s6/2016
##TEX OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futuras e eventuais
aquisiçôes de água mineml./natual e vasilhames de 20 (vinte) litros, em
atcndimento as Secretarias Municipais dc Assistência Social, Educaçào c
Cultum e Saúdc. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até l"lh00m do dia
06 dc setembro dc 2016. ABERTURÁ DAS PROPOSTAS: das l4h0l rn às

l4h30m do rlia 06 de setembro de 2016. ÍxtCtO Oe SBSSÁo DE DISPUTA
DE PREÇOS: às l4h3 I m do dia 06 de setembro de 201 6. LOCAL: Setor de
licitações localizada na Sede do Municipio, na Avenida Paraná, n" 03 Centro,
Cândido de Abrcu - pn. CnltÉntO: Mcnor preço por item. PREÇO
nAÁXtntO: R§ I 1.402,20 (otrze mil quatrocentos e dois reais e vinte
ccntavos). RETIRADA DO EDITAL: dc 23/08/2016 à 06/09/20 I 6 no site do
Municipio www.cantlidodçabreu.or. gov.br. IN FORM AÇÔES
COMPLEMENTARES: Diretanrente na sede do Municipio dç Cândido de
Abreu, situdo na Avenida Paraná, n" 03 - Centro - Cândido de Abreu - PR.
ou pclo tclcfonc (0xx43''t3476-1222.nmal 209, c-mil:
lic itacao(ôcandidodcabrcu-pr. eov.br
##DATA23/08/20 I 6

í#ASS Allan Diego Morcno Vâroto
##CAR Pregoeiro

MUNICiPIO DE CÂNDIDO DE ABREU
##ATO ÀVISO _ PREGÃO PRESENCIÂL N' 5712016
á!*TEX OBJETO: Sclcção de propostas pam a contramçâo dc pcssoa jurídica
risando o Íbmecirncnto, inclusive cntrcga na cidadc dc Cândido dc Abrcu. dc
medicamentos nâo padronizados e padronizados éticosr**, das diversas
Íórmulas e marcas, na classilicação da lista A à Z, pam o atendimenro das
pessoas que apresentam vulnembilidade social. Esses medicamentos não fazem
parte da lista dâ famácia básica do municipio, ou seja, medicamentos
cxccpcionais, cujas solicitaçõcs se vcriÍicarão em íirnção na ncccssidade e

intcresse da Secrctaria Municipal dc Saúdc. RECEBIMENTO DAS
PROPO§T^S: até l4h00nr do dia 05 de serembro de 2016- 

^BERTURDAS PROPOSTAS: das l4h0lm às l4h30m do dia 05 de setembro de 2016.
iNtclo DA SESSÃO DE DTSPUT.{ DE PREÇOS: às l4h3 trn do dia 05 de
seternbro de 2016. LOCAL: Setor de licitações localizada na Sede do
Municipio, na Avcnida Paraná. n" 03 Ccntro, Cândido dc Abreu - PR.

CRITERIO: Mcnor prcço por itcm. PREÇO MAXIMO: R$ 70,000,00
(sctcnta mil rcris). RETIRADA DO EDITAL: dc 23108/2016 à 05/09/2016
no site do Município ww.candidodeabrru,or.gov.br. INFORMAçÕES
COMPLEMENTARES: Diretamente na sede do Municipio de Cândido de
Abreu, situado nâ Avenida Paraná. n" 03 - Centro Cândido de Abreu - PR.
ou pclo tclefonc (0xx43) 3476-1222. ramal 209, c-mail:
Iicitacao(dcandidodeabreu.pr. eov.br
##DATA23/08/20 I 6
##ASS Allan Dicgo More no Varoao
##CAR Pregoeiro

Ho

TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Aquisição de equipamentos para o Hospital Municipal, em
atêndimento a SêcrêtaÍia Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidade: PREGÃo PRESENCTAL No 049/2016

Cumpridas as Íormalidades legais e consideÍando a adjudicação do
procedimento licitatório em epígrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
Íorma das disposições peÍtinentes da Lei no 10.52012002, e com
respaldo do parecerjurídico n' 12112016-PG de 08/08/2016, o objeto
do certame à(s) licitante(s):
Proponenle(s) vencedor(es):
C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME, inscrita no CNPJ no
24-864.42210001-73, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global dê R$ 14.421,00 (guato.zo mil
quatrocentos e vinte e um reais).
lBl LIFE MEDICAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ no 10.493.078/0001-
49, foi vencedora nos itens dêscritos na ata, perÍazendo um valor
global de R§ 13.589,00 (treze mil quinhentos ê oitenta e nove
reais).
ROYAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ no
14.918.62210001-08, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perfazendo um valor global de RS í 1.986,00 (onze mil novecentos
ê oitênta e seis reâis).
VS COSTA & CIA LTDA - ME, inscrila no CNPJ no 05.286.960/0001-
83, Íoi vencedora nos itens descritos na ata, perfazendo um valor
global de R$ í3.070,00 (trêze mil e setenta reais).
Cândido de Abreu/PR, 18 de agosto de 20'16.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
PreÍêito Municipal

r{
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TERMO DE HOMOLOGAçÃO
Objeto: Registro de PÍeços para futuras e eventuais aquisiçôes de
materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento a Secreiaria Municipal de Saúde.

Licitação, Modalidadê: PREGÃo pRESENC|AL No 048/2016

Cumpridas as formalidades legais e considerando a adjudicação do
procedimenlo licitatório em epÍgrafe pelo Pregoeiro, Homologo, na
forma das disposições pertinentes da Lei n0 10.52012002, e com
respaldo do parecerjurídico n" 12612016-PG de '16/08/2016, o objeto
do certamê à(s) licitantê(s):
Proponente(s) vencedo(es):
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA, inscrita no CNPJ no
07.287.79810001-43, Íoi vencedora nos itens descritos na ata,
peíazendo um valor global de R$ 38.003,00 (tÍinta e oito mil e três
reais),

inscrita no CNPJ
1- 12, foi vencedora nos itens descritos na ata.

perÍazendo um valor global de RS 25.400,00 (vintê ê clnco mil e
quatrocêntos reais).
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE PAPELARIA LUNARDELLI

s
itens descritos na ata, pêrfazendo um valor global de R$ 14.855,00
(quatorze mil oitocentos ê cinquenta e cinco Íeais).
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS LTDA,
inscrita no CNPJ no 10.291.27'll0OO1-05, foi vencedorâ nos itens
descritos na ata, perfazendo um valor global de Rg 35.850,00 (trinta
e cinco mil oitocentos ê cinquenta reais).
PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES, inscrila no CNPJ no
02.845.161/0001-01, foi vencedora nos itens descritos na ata,
perÍazendo um valor global dê RS 42.81 0,00 (quarenta e dois mil
oitocentos e dêz reais).
Cândido dê Abreu/PR,22 dê agosto de 20í6.

JOSE MARIA REIS JUNIOR
Prefeito Municipal
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ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N'95/2016.
vlcÊttcrR: z4r oat zo't6 à 11 t 1zr2o1 6.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (24108/2016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede da PREFETTURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE
ABREU, situada na Av. Paraná, n003, 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, nostermos da Lei n.o 10.52012002, dos Decretos
n.o 3.555, de 08 de agosto de 2000; Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e a Lei
Complementar n.o 12312006 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1993 e de outras normas
aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO pneSeNClAL n'
4812016, para Registro de Preços, visando o fornecimento previsto no item 1.1 do edital,
constitui-se o presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às
condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e
respectivos valores descritos de acordo como sistema EQUIPLANO (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 38.003,00 (trinta e oito mil e três
reais).

GLÁUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNGIA E Do REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 3111212016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no valor dos produtos.

cLÁusuLA TERCE|RA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAÇÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos seráo efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposiçâo contratual,
os pagamentos poderáo ficar retidos até posterior soluçâo, sem prejuízos de quaisquer
outras d isposiçoes contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correráo por conta da seguinte classificaçáo funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Medica Odontológica

Empresa: CROCETTA & SCHRAIBER LTDA
CNPJ : 07 .287 .798/000í 43 Telefone/Fax: (43) 3472-

51 19
e-mai!:
c i cac rocettat@h otm a i !. co m

Endereço: AVENIDA PARANA. NO 80, CENTRO.IVAIPORA.PR
Contato: CECILIA CROCETTA SCHRAIBER - CPF: 531.766.509-49
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10.301 .0701.2037 - Execução APSUS
'1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701 .2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou Serv. De Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão 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 Unico: 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.

CLÁUSULA sÉrIrua . RESGISÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEG|SLAçÃo 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 estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.4812016, 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.

CLÁUSULA DÉGIMA - 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 PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condiçÕes nele relatadas.

QÇg
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná,03 - Fone/fax: (4313476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000
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cLÁusuLA oÉcrrua sEcuNDA - Dtsposrçôes ceRats
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, náo cabendo ao CONTRATANTE o pagamento de
qualquer adicional.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de 24 de agosto de 201ti.

CONTRATANTE:

CONTRATADO:
CROGETTA & SCHRAIBER LTDA

Cecília Crocetta Schraiber - Sócia Administradora

TESTEMUNHAS:

1.

Qe?

à

))

DE CANDIDO DE ABREU
José Maria Reis Junior - Prefeito Municipal
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N.96/20í6.
uG ÊNCIA : 24t08t201 6 à 31 t 12t201 6.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (24108/2016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede da PREFEITURA MUNICIPAL DE CÂNDIDO DE
ABREU, situada na Av. Paraná, no03, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. JOSÉ
MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, 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 pneSgNClAL n'
4812016, para Registro de Preços, 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 PRTMEIRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e
respectivos valores descritos de acordo como sistema EQUIPLANO (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 25.400,00 (vinte e cinco mil e
quatrocentos reais).

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 TERGEIRA - DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAÇÃO.
Parágrafo Primeiro. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro. Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Q9e
d

Empresa: DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO LTDA - ME
CNPJ:
17.525.457t0001-12

Telefone/Fax: 8817-
9205

e-mai!:
comerc iocarna rgos.vendas@g ma i l.c
om

Endereço: RUA HEBERT MERCER, N' 728. CENTRO - TIBAGI - PR
Contato: DANIELE MELLO DE CAMARGO - CPF: 060.332.759-18
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos A
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43\ 3476-1222 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

002. Divisão de Assistência Medica Odontológica
10.301 .0701.2037 - Execução APSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701.2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou Serv. De Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA . PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão 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.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipotese de inexecuçâo total ou parcial das obrigações assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lei no. 8.666/93 e suas
alterações subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

CLÁUSULA sÉflMA . RESCISÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGTSLAÇÃo ApLlcÁvEL
Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preço as disposições da Lei no. 8.666/93 que
regulamenta as licitaçôes 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. 4812016, 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.

CLÁUSULA DÉGIMA . DoS cASoS oMISSoS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHEC]MENTO DAS PARTÉS

9V
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condiçôes nele relatadas.
cLÁusuLA DÉcrMA SEGUNDA - DtspostÇôes cenals
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.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido 24 de agosto de 2016.

CONTRATANTE:
MUNIC DE DIDO DE ABRE

José Maria Reis J - Prefeito Muni

CONTRATADO:
DANIELE MELLO DE GO & BUENO L

Daniele Mello De Camargo - Proprietária

TESTEMUNHAS:

1.

oÇ3
é

2.



Município de Cândido de Abreu - 20í6
Classificação por Fornecedor

Pregão 4812016
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: l43l 3476-1222 - ramat 209 - CEp: }4.470-OOO

ATA DE REGTSTRO DE PREçOS N.97/2016.
vtcÊructe: 24toe,t2o1e a yr,ilzo1re^

{os fa (vinle e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e dgzesseis (2410812016), nesta
cidade de Cândido de Abreu, na sede dã PREFEITURA MUNtclpAL DE cÂttoÍoo oe
ABREU, situada na Av. Paraná, no03, representada pelo Prefeito Municipal o Sr. .tOSÉ
MARIA REIS JUNIOR, brasileiro, casado, portador de ceduta de identidade no. 5.211.342-1
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 8.666/1g93 e de outras normas
aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada no pREGÃO pRgSeNCIAL n"
4812016, para Registro de Preços, 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 pRtMEtRA - DO OBJETO E DO PREçO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e
respectivos valores descritos de acordo como sistema EeUlPLANo (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ í4.855,00 (quatorze mil oitocentos e
cinquenta e cinco reais).

GLAUSULA SEGUNDA . DA VIGÊNCIA E DO REAJUSTE
Parágrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31112t2016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fornecedor, uma variação considerável no vator dos produtos.

CLAUSULA TERCEIRA . DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica

4

Empresa: DISTRIBUIDORA DE ARTTG
CNPJ: 20.595.3741000í-
04

Telefone/Fax: (43)
3478-1626

e-mail:
patriciaflfreitas@hotmail. com

Endereço: RUA MINAS GERAIS, N
Contato: PEDRO JOSE pg ppE
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10.301 .0701.2032 - Execução ApSUS
1610 - 3.3.90.30.00.00 - 366 - Material de Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontotógica
10.305.0701.2044 - Execução ApSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Materiat de Consumo
1952 - 3.3.90.30.00'00 - 376 - Materiat, bem ou Serv. De Dístribuição Gratuita

clÁusulA QUARTA - pRAzo E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão
de entrega dos produtos, os quais deverão ser
(quinze) dias após a solicitação.

cr-Áusur-A euINTA - DAs RESpoNSABILIDADEs

a licitante vencedora, cronograma
cumpridos/entregues em até í5

Parágrafo Único: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidãs, inclusive fiscais.

CLAUSULA SEXTA - MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registro
de Preços, na hipótese de inexecução total ou parcial das obrigações assumidas pelo
fornecedor, sem prejuízo de outras penalidades previstas pela Lãi no. g.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,
independentemente de notificação judiciar, nas seguintes hipóteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/g3.

cLÁusuLA otrAVA - LEGtsLAçÂo 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 TNTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condições estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão presenciat
no. 4812016, anexos e a proposta apresentada pelo Fornecedor, são partês 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 DÉCIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PR]MEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTÉS
Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas. n

secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos

?^ü.1
J
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secretaria Municipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: 143) 3476-1222 - ramat zo-s - crp: 84.470-ooo

cLAUSULa oÉcrnrte sEGUNDA - Dtspostçoes cERAts
o Fornecedor assume exclusiva responsabitiãaOe pelo cumprimento de todas as obrigações
decorrentes da execução desta Ata de Registro d'e Preços, sejam de natureza trabalhista,
administrativa, previdenciária, comercial, civil ou Íisôal, inexistindo solidariedade do
CoNTRATANTE relatívamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente adviremde prejuízos causados a terceiros, não cabéndo ao CONTRÀfnrufe o pagamento de
qualquer adicional.

cr-Áusur-a oÉcrua 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 de02 (duàs)'testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumfirimento do que ora ficou ajustado,
elegendo o Foro da Comarca de Cândido de Abreu, Estado do paraná, para dirimir todas equaisquer controvérsias oriundas desta Ata de Registro de preços, renunciando
expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de

CONTRATANTE:

de agosto de 2016.

MUNICIPIO DE CÃNDIDO DE ABREU
José Maria Reis Junior'- Preiéito rvruhl@af

CONTRATADO;
DISTRIBU ADE PARA PAPELARIA LU

LTDA. ME

TESTEMUNHAS:

1.

s,
.l-

Pedro Jose De Freitas - Sócio Gerente

2.
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Itm PÍoduto/SêíYiço Cbiltidade Status PÍeço Unittio Preço Total Sel

UN 1 000,00 Classificado

14S5p0
015 18110 Caneta Lum Caretê plásticas, cmclicknâp QG BRINDES 2,96 2.960,m

arte supeíitr, cüpo ffi brarca, clickê porÍa na cor a deÍinir, persmlizadas m ate a deíiniÍ m duas ctrs
023 18118 Cmiset6 m4€a curta paÍa ss úiliz* m C UN 5@,m Cl$siÍicado DLUNARDELLI

ffiparfE da Ssretariã desarde, cmfecidEde ffi PoliüscGe colüida, ssigrafia É frfitdcctas, pqsffilizada em 2 cts, tamho P, M, G, GG cm as seguirns 6peciÍicâçôs mínim: @lsida
(cor a ss definida pêloGuáio) marE6 curt6, btrrõ dõ nEq6 cm ribtrE ô7olo poliésts e33% üscose, coldido, gola redorda, cm ribaE6T0/0 poliêts ê 33%colsido, octrpoeas mmgas da
miseta cqrf6cimad6 ffi mllE 67%poliésts ê 33% üscê, Ílo 3ry1 cm 1659/m2 As bainfEs da barra êsn ts 2 cm de largúa, 6 Gtúas da cffiiseta dêwáo ss feitas m linfE 1ocP/o poliásts
Írodelo missêx Na parte da frsrte da cmiseta desá sú feita serigráa coltrida (4 dB). As camisd6 desão ss entreg@ limpas, irÍegras mmtadas cqretmsie cm s6 Gtu6 pqfeitas e
dewsscryfÉcitrEdasdetal trpdoq€ná)apí6sÍ6pontc,dobí6,fÍeidc,tüçóesopontcfalhadc,rmpidosesolt6 Aetiqwtadeaê,núificaçãodâsássmttridobrarcoeafiEdaf
caás.

VALOR TOTAL: 14.855.m

Emitido poí Alla Diego Mo(m Varcio. m ssà:: 55'15 e 24@tn1615QÁ7
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Secretaria lúunicipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax (43]l3416-1222 _ ramal 2@ _ CEp: UillO-0oo

ATA-DE REGTSTRO DE PREçOS N" 98120í6.
vrcÊxcn : 24toEtzola a y nhtzolr,.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois Tll 9_9g=_e_!seis (24108 tzo16), nestacidade de cândido de Abreu, na sede dã PREFETTURA [[uNtctpAL DE cANDtDo DEABREU' situada ng Av. Paraná, no03,. representada pelo prefeito nlrni+af o Sr. JOSÉMARIA REIS JUNIOR, brasiteiro, casado, portador ae iéoua de identidade no. s.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 àe 2013 e a LeiComplementar n.o 123t2oa6 e, subsidiariamente, da Lei n.o 8.666/1gg3 e de outras normasaplicáveis em face da classÍficaçáo da proposta apresentaà, nó ÉnÊéÁó ÊnesEr.rCtÁL n"4812016, para Registro de Preços, visando o foinecimento previsto no item 1.1 do edital,
constitui-se o presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo àscondiçôes descritas no Edital correspondente e seus Ariexos, conforme segue:

cúusuLA pRtMEtRA - Do oBJETo E Do pREço
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objetó o Registro de preços para futuras eeventuais aquisiçÕes de materiais para campanhas e promoções em saúde, ematendimento à Secretalia Municipai de Saúàe, de acoido com as quantidades e
respectivos valores descritos de acordo como sistema EeulptáNo lenexo t;.Parágrafo Segundo: O valor total registrado é oe Rí aS.gSO-,0'ô Grirá e cinco miloiüocentos e cinguenta reais).

CúUsuLA SEGUNDA . DA vIGÊNcn E Do REAJuSTE
PaÉgrafo Primeiro: A vigência do presente termo será até 31t12t2016.
Parágrafo Segundo: Será admitido reajuste dos valores, desde que comprovada pelo
fomecedor, uma variaçâo considerável no valor dos produtos.

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PAGAMENTO, DOS RECURSOS E DA DOTAçÃO.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, ápós a entrega
dos produtos, mediante conferência de. quanüdade e qualidade pela secretaria requisitante,
3.bas.e dos preços unitários apresentadoi na proposta, é meoiaàte a apresãntação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da liciiaçáo, agência e conta corrente em nome daproponente, do banco a_ser depositado, e dat provás de regularidade com previdência
social--INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de seruiçã - FGi§. 

-

faqOralo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompànhada da Certidão Negativa do ;NSS e
do Certificado de Regularidade Fiscaldo FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,os pagamentos poderão ficar retidos até posterior soluçâo, sem prejuizos-de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
1"99r., 9ole1ão oo1_c9.n! !a segu i nte crassificaçáo fu ncionar p rog ra mática :
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

S4
d-

: GLOBALPED MATERIÀ
CNPJ: 10.29í.nítooc/h

Endereço: RUA 3í DE

Contato: I(ABNOPP - CPF: 35í.464000-91

t,
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secretaria rilunicipal de Gestão de Licitações e contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax (43) 3416-1222- ramal 209 - CEp: U.4lO-íII

002. Divisáo de Assistência Médica Odontológica
10.301 .ATü.fr37 - Execução ApSUS
í610 - 3.9.90.30.00.00 _ góo _ Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontológica
10.305.0701.2044 - Execução ApSUS
19s1 - 3.3.90.30.00.00 _ S7o _ Materialde Consumo
1952- 3'3'90'30'o0.oo - 376 - Material, bem ou Seru. De Distribuição Gratuita

CúUSULA QUARTA. PRAzo E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão a licitante vencedora, cronogramade entrega dos. produ-tos, os quais deverão * aurpridos/entregues em até 15(guinze) dias após a solicitação. '

CúUSULA QUINTA . DAS RESPoNSABILIDADES
Parágrafo Unico: o fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata deRegistro de Preços, em compatibilidade 

"o, ". 
ooriú;-à assumidas, inclusÍve fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
será aplicado multa contratual de 1o%-(dez por cento) sobre o valor total da Ata de Registrode Preços, na hipótese de inexecuçãà tgdar ou fá:rãàt das obrigagões assumidas petofornece-dor, sem p§uízo de outras penalidades pràvistas pela Lei no. g.666/g3 e suasalteraçôes subsequentes e demais bgíshçôes perti,iànies a materia.

cLÁusuLA sÉnnaa - REscrsÃo
A presente Ata de Registro de 

. 
Preços poderá ser rescindido de pleno direito,independentemente de notificaçao judiciat, nr" d"griri".iipót".".;

lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
uquidação amigávelou judícial, conóordata ou falência da contratada;se o Fornecedor, sem previa autorizaçáo. oo ruunÉipi,o de candido de Abreu, transferir,caucionar ou transacionar qualquer direiío oecorrentã ,iãrt" Ata de Registro de preços;
Demais dispositivos da Leino. 9.606/ge.

cLÁusuLA otTAVA - LEGtsLAçÃo ApLtcÁvEL
Aplicam-se a esta Ata de negÉtro de Prep Ã disposiçôes da Lei no. 8.666/g3 queregulamênta as licitaçÕes e contiatações promôvidas p"à Etirninistraçaã rúorica, bêm êomodemais legislaçôes pertinentes

CúUSULA NONA - DAS PARTES INTEGRANTES
Parágrafo Primeiro: As condiçôes estabelecidas nã t-i"it"çao Modalidade pregão presencial
no' 4812016, anexos.e a póposta apresentada pero ÉóÃê"d"ü;ffiL, integrantes
!"rtg instrumento, in_dependentemente de transc,içil. -
Pa.rágrafo segundo:Serão incorporadas a esta Atá de Registro de preços, mediante termosaditivos quaisquer modificaçõês que venham , ;À ;Lssários ouianie à ,r" vigência,decorrentes das obrigaçÕes-assumidas pelo Municipio oê ôandido de Abreu e o Fornecedor.

CLÁUSULA DÉCffiA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos seráo resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.CLAUSUIâ DECIMA PRIMEIRA -bôôOT'IHECIMENTO DAS PARTES

.b5

,/
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secretaria túunicipal de Gestão de Licitações e contratos +Avenida paraná, 03 - Fore/fax (al,llrlo.tzzz- ramal 209 - cEp: u]clo-m -v"!' sLv' 
J

Ao firmar este instrumento, declara o Fomecedor ter plena ciência do seu conteúdo,aceitando todas as condiçôes nele relatadas.
c rá us u LA D É c I MA s É'c ú x óÀ-- óiôÉós-,'çôe s c e Rruso Fornecedor assume exclusiva responTbirúaoe páã cumprimento de todas as obrigagôesdecorrentes da execução desta Atade.negbtró oãÉ!ft", sejam de natureza trabalhista,
flfi§tElrya, Frevidenciária, comercial, civil àr' n"Lr, inexistindo solidariedade doCoNTMTANTE relativamente a esses- encargos, inclusive os que eventualmente adviremde p§uízos causados a terceiros, não cauãno'o ão ôorvrnnrANTE o pagamento dequalquer adicional.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FoRo
As partes Íirmam o presente instrumento em 02 (duas) vias (impressas por sistemaeletrônico de dados) de igualteor e forma, n"_pr"."n[-àe o2 (duas) testemunhas abab<o,obrigando-se por si e sáus sucessores, qo lgr "rririrerto do que ora ficou ajustado,elegendo o Foro da comarca de cândido oe Àoreu, Ê;üào oo ÉarJú-, paia'oirimir todas equaisquer oontrovérsias oriundas desta Ata d; n"gi.tro dt Érãço;, renunciandoexpressamente a qualqueroutro, por mais privilegiado qr"-".ja.

EdllÍciô da prcfeftura Munictpat de cândido de ago§o dê 2016.

CONTRATANTE:

CONTMTADO:
GLOBALPED

TESTEMUNHAS:

1.

2.
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (431 3476-1272 - ramat 209 - CEP: 84.470-000

}Í$§.::x,,'^}",;.i.tr.i,,i]".i,;l-:i,i,#:'i;iii.,1..1.|:,i..:;.....".'.

ATA DE REGTSTRO DE PREÇOS N" 99/20í6.
vrcÊNcrA : 24t08t2016 à 31/i zt2o16.

Aos 24 (vinte e quatro) dias do mês de agosto de dois mil e dezesseis (24l08i2016), 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 10.520/2002, 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
aplicáveis em face da classificação da proposta apresentada no PREGÃO pneSeNGtAL n'
4812016, para Registro de Preços, visando o fornecimento previsto no item 1.1 do edital,
constitui-se o presente documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo às
condições descritas no Edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:

cLÁusuLA PRTMETRA - DO OBJETO E DO PREÇO
Parágrafo Primeiro: A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futuras e
eventuais aquisições de materiais para campanhas e promoções em saúde, em
atendimento à Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as quantidades e
respectivos valores descritos de acordo como sistema EQUIPLANO (Anexo l).
Parágrafo Segundo: O valor total registrado é de R$ 42.810,00 (quarenta e dois mil
oitocentos e dez reais).

GLÁUSULA 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 TERCE|RA - Do PAGAMENTo, Dos REcuRSos E DA DorAÇÃo.
Parágrafo Primeiro: Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias, após a entrega
dos produtos, mediante conferência de quantidade e qualidade pela secretaria requisitante,
à base dos preços unitários apresentados na proposta, e mediante a apresentação da Nota
Fiscal, contendo a modalidade e o no. da licitação, agência e conta corrente em nome da
proponente, do banco a ser depositado, e das provas de regularidade com Previdência
Social - INSS e junto ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.
Parágrafo Segundo: A nota fiscal deverá vir acompanhada da Certidão Negativa do INSS e
do Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS.
Parágrafo Terceiro: Em caso de não cumprimento pelo fornecedor de disposição contratual,
os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer
outras disposições contratuais.
Parágrafo Quarto: Para cobertura das despesas decorrentes da presente Ata de Registro de
Preços, correrão por conta da seguinte classificação funcional programática:
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Empresa: PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES
CNPJ: 02.845.161/0001-
0í

Telefone/Fax: (44l-
3í33-0456

e-mail:
edmarpalloart(@qma il.com

Endereço: ROD BR 376, PARQUE INDUSTRIAL 1, QUADRA 52 LOTE 302-8 -
MANDAGUARI - PR
Contato: PAULO VIEIRA PINTO - CPF: 493.548.179-04
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002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.301 .0701.2037 - Execuçáo APSUS
1610 - 3.3.90.30.00,00 - 366 - Materialde Consumo
07. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
002. Divisão de Assistência Médica Odontologica
10.305.0701.2044 - Execução APSUS
1951 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material de Consumo
1952 - 3.3.90.30.00.00 - 376 - Material, bem ou Serv. De Distribuição Gratuita

CLÁUSULA QUARTA. PRAZO E DA ENTREGA
As Secretarias Municipais requisitantes fornecerão a licitante vencedora, cronograma
de entrega dos produtos, os quais deverão ser cumpridos/entregues em até 15
(quinze) dias após a solicitação.

CLÁUSULA QUINTA . DAS RESPONSABILIDADES
Parágrafo Unico: O fornecedor se manterá, durante toda a execução da presente Ata de
Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, inclusive fiscais.

CLÁUSULA SEXTA. MULTA
Será aplicado multa contratual de 10% (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 no. 8.666/93 e suas
alteraçÕes subsequentes e demais legislações pertinentes a matéria.

cLÁUSULA SÉTIMA . RESCISÃo
A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindido de pleno direito,
independentemente de notificação judicial, nas seguintes hipoteses;
lnfringência de qualquer obrigação ajustada;
Liquidaçáo amigável ou judicial, concordata ou falência da Contratada;
Se o Fornecedor, sem prévia autorização do Município de Candido de Abreu, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente desta Ata de Registro de Preços;
Demais dispositivos da Lei no. 8.666/93.

cLÁusuLA orrAVA - LEGISLAçÃo 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 estabelecidas na Licitação Modalidade Pregão Presencial
no.4812016, 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.

CLÁUSULA DECIMA. DOS CASOS OMISSOS
Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei 8.666/93 e demais legislações pertinentes.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO CONHECIMENTO DAS PARTES

Qrç
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PRererruRA oo MuNlcípro oe CÂNDtDo oe Asnru
Esraoo oo PRnINÁ

Ao firmar este instrumento, declara o Fornecedor ter plena ciência do seu conteúdo,
aceitando todas as condições nele relatadas.
ct-Áusula oÉcrue sEGUNDA - DtspostÇÕes ceRrus
O Fornecedor assume exclusiva responsabilidade pelo cumprimento de todas as obrigaçÕes
decorrentes da execução desta Ata de Registro de Preços, sejam de natureza trabálhista,
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 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 Cândído 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.
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Edifício da Prefeitura Municipal de Cândido de

CONTRATANTE:
MUNIC!PIO DE CÃNDI DE ABR

José Maria Reis Junior - ito

CONTRATADO:
PAULO VI

Paulo

TESTEMUNHAS:

1.

de 2016.

2.
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Secretaria Municipal de Gestão de Licitações e Contratos
Avenida Paraná, 03 - Fone/fax: (43) 3476-1222 - ramal 209 - CEP: 84.470-000

Pnereruna oo Munrcípro oe CÂuotoo oe Asneu
ESTADo oo PenIHÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de puhlicação -

PP 048/20í6

Vigência Valor Global
R$

Início Término 38.003,00
24-08-16 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'095/2016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde

PnererruRl oo Munrcípro oe CÂruotDo DE AaReu
EsrADo oo PanauÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 048/2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 25.400,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICiPIO DE CANDIDO DE ABREU
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO
LTDA - ME - 17 .525.457 t0001 -12
Ata de registro de preços n'096/2016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoçôes em saúde, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde

PnererruRl oo Mur,ucíplo oe CÂnotDo DE AaReu
Esraoo oo PlnauÁ

EXTRATO DE CONTRATO
- Para fins de publicação -

PP 048/20í6

Vigência Valor Global
R$

lnício Término í4.855,00
24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME
20.595.37410001-04
Ata de registro de preços n" 09712016
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à
Secretaria Municipal de Saúde

t
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PP 048/20í6

Vigência Valor Global
pa

lnicio Término 38.003,00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
CROCETTA & SCHRAIBER LTDA -
07.?87 .79810001-43
Ata de registro de preços n" 095/20í6
Rêgistro de prêços para futuras e evêntuais
aquisições de materiais para campanhas e
promoções em saúde, em atêndimento à
Secretaria Municioal de Saúde

aquisições de maleriais para campanhas e
promoções em saúde, em atendimento à
Secrêtaria lVunicipal dê Saúde
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DIÁRlo OFICIAL CERTIFICADO DIGITATMENTE
A Prefeitura Municipal de cândido de Abreu dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site
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PP O44t2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 35.850,00

24-08-1 6 31-',t2-16

UIJNI]<AIANI
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
GLOBALPED MATERIAIS DIDATICOS E
PEDAGOGTCOS LÍDA - 10.291.271l0001 -05
Ata de registro de preços n'098/2016
Registro de preços para futuras e evenluais
aquisiçÕes dê materiais paÍa campanhas e
promoÇôes em saúde, em atendimento à
Secrelaria Municioal de Saride
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PP 048/2016

Vigência Valor Global
R3

lnício Íérmino 42.810,00

24-08- 1 6 31-12-1 6

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
PAULO VIEIRA PINTO PROMOCOES _
02.845.1 61/0001-01
Ala dê registro de preços n" 099/20í6
Registro de preços para futuras e eventuais
aquisições de materiais para campanhas e
prômoções em saúde, em atendimento à
Secretâria Municioal de Saúdê
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PP 048/2016

Vigência Valor Global
Pt

lnício Tármino 25.400.00

24-08-'16 31-12-',t6

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DANIELE MELLO DE CAMARGO & BUENO
LTDA - ME - 17.525.457 t0001 -12
Atâ de registro de prêços n' 096/2016
Registro de preços para Íuturas e eventuais
aquisiçôes de materiais para campanhas e
pÍomoçóes em saúde, em atendimento à
Secretaria MuniciDal dê Saúde
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PP 049/2016

Vigência Valor clobal
Pt

lnício Término 14.421.00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANT
E
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNIGIPIO DE CANDIDO DE ABREU
C E CARVALHO MEDICAMENTOS - ME _
24.864.422|OOO1-73
Contrato n'07012O16
Aquisiçâo de equipamentos para o Hospital
Municipal, em atendimento a Secretaria Municipal
de Saúde.
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PP 048/2016

Vigência Valor Global
R$

lnício Término 14.855,00

24-08-16 31-12-16

CONTRATANTE
CONTRATADA

NATUREZA
OBJETO

MUNICIPIO DE CANDIDO DE ABREU
DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS PARA
PAPELARIA LUNARDELLI LTDA - ME _
20.595.374l0001 -04
Ata de registro de preços n'09712016
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PP 049/20t6

Vigência Valor Global
P(

lnício Término 1 3.589,00

24-08-16 31-12-16


