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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

E-mail : financeiro.maqmoveis@hotmai l.com 
CN P J: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

ANEXO I 
Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 
ENDEREÇO: Av: Capitão I ndio Bandeira, 620B - Centro - Campo Mourão- PR. 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitató rio Pregão 
n° 18/ 2016 ' que: 
I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possu indo t oda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
II - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente 
processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de dec larar 
ocorrências posteriores. 
III - Não ut ilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito ) anos pa ra a 
realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não ut ilizamos , para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis ) anos , exceto na condição 
de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV - O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado , nos t e rmos cons tant es 

no quadro geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os f ins estabelecidos nes t e 
certame, inclusive para aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as 

datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de qualquer 

Esfera do Poder, em todo Território Nacional. 
Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão, 30 de Maio de 2016 . 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA - ME 

CNPJ/MF: nn 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

Os abaixo identificados e qualifi cados 

1) WILSON DOS SANTOS, bras11e1ro casado sob o reg1me de comunhão 
universal de bens natL•ral de Jan1opolis-PR proprietário, mscrito no 
CPF/MF sob n°. 448.248.159-91 portador da carteira de identidade RG n° 
3.165 472-6/SSP-PR re~ 1dente e dom1ciliado na Rua devete de Pau a 
Xavier. 288, Centro. Campo Mourão-PR. CEP: 87301-000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS brasileiro solteiro, nasc1do em 
16/12/1983 natural de Campo Mourão-PR, emp~esario 1r1scr1to no 
CPF/MF sob n° 046.282 119-65, portador da carteira de 1dent1dade RG n°. 
8.124.403-0/SSP-PR res1dente e dom1c1l iado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier, 288. Centro Campo Mourão-PR, CEP. 87301-100 

3) WEL THON MARK SANTOS, bras leiro solteiro, nasc1do em 
17/04/1985 natura de CampJ Mourão-PR empresaqo 1nscnto no 
CPF/MF sob n(. 051 631 :49-21 portador da carte1ra de 1dent1uade RG n° 
7.987 637-3/SSP-F)R, res ::ente e dom1c1hado ·1a Rua Sao Josafat 1162, 
Centro, Campo Mourão-PR. CEP 87301-090. 

Tem const1tuida entre SI, uma soc1edade empresàna limitada que gira 
nesta praça sob o 'lorne e1e M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L TOA i~iE COIT: sede na ~venida C3p.tec ,~,-:j0 f-3::~nl_1 ei··a 
620, B Centro Ca:-rpc iv1our3o-PR CEP 87301-000 e insc··ta 'lo 
CNPJ/MF sob nL 05.060.654/0001-24. reg istrada na Junta Comerc1al do 
Paraná sob n° 412 0751 O 54-1 en"' 23/1212012e última alterccão cor tratua1 
registrada sob n°. 201~ 5073780 em 11/07/2012, resolvem alterar o 
contrato soc1al mediante as cond ções estabelec1das nas clausulas 
seguintes· 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA RETIRADA E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: F\eha-se 
da sociedade o socio WEL THON MP.RK SANTOS ac1ma qualificado, 'tende'ldo e 
transferindo com o consentimento dos ()LJtros sóc os as 140 000 \Ce'itCJ e quarenta ITiil\ 
quotas integraltzadas em moeda corren.e do Pa1s que possu pelo valor nom1nal de R$ 
1,00 (hum real) cada uma, totalizandc' RS 140 000 00 (cento e quarenta n~tl rea s;, 
mte1ramente subscrito e integ1·a1tzado n~ste ato em moeda corrente do País ao sóc1o 
WILSON DOS SANTOS, ac1111a qualif1cado dando plena qu tação das quotas ced das 

~- ~~~ ~ 
j,. 

CLÁUSULA SEGUNDA - NOVA DI~.TRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em v~~'-1de aas 
modificações havidas o capital soc,al irr2,ramente integralizado em moeda •--.ociona! , çica D 
assim dividido entre OS SÓCIOS : ( r 

"\ ~ 

' ·,. ', ''Ç'~ ~ -- ·-

Nome _· _:__~7%;~;.~-r--- __ .i(J , ·@SNFeRt;-0 . ·, 
WILSON oos SANTOS ,, ,. · • /_i:) se oo ~cO G~o 

MICHEL GLAUBER ~ANTOS =---- --=.-:~=-·>' ---::.~ ----
1

2
0

C
0

_.9
0

C
0 

:l~OO.O-OO ,_1~1 ~- OO-OOO,-O."§'oi , _r\ 
TOTAL ___ __ -~----------- ·- _ --~ __ _ ___ _ J -'\.AJ 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC' L TOA- ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

CLÁUSULA QUARTA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. Os Administradores 
declaram sob as penas da le1 que não Estão impedidos de exercerem a admmistração da 
sociedade, por le1 especial, ou em v1rtu-:le de condenação crimina ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, amda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos; ou por crime falimentar. de prevancaçao. peita ou suborno, concussão, peculato. 
ou contra a economia popular, contra o s1stema financeiro nac1onal contra 'lormas de 
defesa da concorrência, co1tra as relações de consumo, fe pública ou a propnedade 

CLÁUSULA QUINTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da soc1edade cabe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS com os poderes e atnbu1ções de gerir e adm1n1strar os 
regóciOS da SOCiedade. representá-la ativa e paSSIVamente , JUdiCial e extra jlld C alrnente, 
perante órgãos públicos inst1tu1ções finé3'lCelras. ent1dades privadas e terceiros em geral, 
bem como praticar todos os dema1s atc's necessanos a consecução dos objet ivos ou á 
defesa dos interesses e d1re1tos da soc1edade autonzado o use do nome empresana 
isoladamente. 

§1 .0 
- É vedado o uso do nome empresa r ai em ativ1daaes estranhas ao tnteresse social 

ou assumir obrigações seJa em favor oe qualquer elos quot1stas OL. de terce1ros, bem 
como onerar ou alienar bens imóve1s da '.:>OCiedade sem autorização do outro sóc1o. 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente constitu 'r ef11 non"'e da 

sociedade, procuradores para período determinado devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados . 

CLÁUSULA SEXTA - EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao term1no do exercíCIO soc1al e'11 
31 de dezembro os administradores pre·starão contas JUStificadas de sua adr1inistração 
procedendo à elaboração do mventáno, Jo ba lanço patrimonial e dema1s demonstrações 
contábeis requendas pela leg1slação scc etar'a . e aboradas en"' conformidaae con"' as 
Normas Brasileiras de Contabilidade , pa1i1c1pando todos os sócios dos lucros ou perdas 
apurados, na mesma proporção das quotas ae cap1ta que possuem 11a sociedadce-. 

Parágrafo único - A soc1edade poderá levantar balanços ou balancetes patrimon1a1s em 
períodos inferiores há um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermedianas 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios. a t1tulo de Antec pação de Lucros ~ 
proporcionalmente às quotas de capita; de cada um Nesse caso sera observada a \. 
reposição dos lucros quando a distribu1ç8o afetar o cap1ta soc1al conforme estabelece o ) 
art. 1.059 da Lei n ° 10.406/2002 

~I - Ú;: 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: À v1sta da modif ca~ ~ 
ora ajustada. consolida-se o contrato SOCial que passa a ter as Nt=I!RE coMl ) 

OOR1GINAL ~ 

1\ b.. 
11' I V 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO l TOA -ME 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA- ME 

CNPJ/MF: 05.060.654/0001-24 
NIRE: 412.0751054-1 

1) WILSON DOS SANTOS . brasileiro, casado sob o reg1me de comu'lhão 
universal de bens, natural de Janiopolis-PR, proprietáno mscnto no 
CPF/MF sob n° 448.248 159-91 portador da carteira de Identidade RG n°. 
3.1 65.4 72-6/SSP-PR, res1dente e dom1cil1ado na Rua de vete de Paula 
Xavier, 288 Centro Campo Mourão-PR . CEP: 87301-000. 

2) MICHEL GLAUBER SANTOS orasileiro solte ro, nasc1do em 
·16/12/1983. natura! de Campo l\1ourão-PR ernpresano ''lScrito no 
CPF/MF sob n° 046.282 119-65, portador da carte1ra de identidade RG n°. 
8 124 403-0/SSP-PR resiJente e domictliado na Rua Prof devete de Paula 
Xavier, 288. Centro Campo Mourão-PR CEP: 87301-100. 

Tem constitu da entre SI uma sociedade empresária lim.tada que g1ra 
nesta praça sob o nome de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E 
EXPORTAÇÃO L TOA - ME, com sede na Aventda Cap1tão 1r1d1o Ba11de ra, 
620, B, Centro Campo Mourão-PR, CEP 87301-000, e nscrita no 
CNPJ/MF sob n° 05.060.654/0001-24, reg1strada na Junta Comercia do 
Paraná sob n° 412.0751054-1 ern 28/12/2012e última alteração contratJal 
registrada sob n° 20125073780 em 11/07/2012· resolvem consolidar o 
cortrato soe a' l"led:antc as cordições est::~be,ec:.::.c.s ::a3 clauswl<::s 
seguintes 

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO: A soc1edade gira 
sob o nome empresarial de M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TOA -
ME e tem sede e dom1c lio na Aven1da Capitão 1nti o Bande1ra 620 8 . Cent-o Campo 
Mourão-PR, CEP 87301-000. 

ÇLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OlJTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade podera a 
qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência no pa 1s ou no extenor, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sóc1os. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA 
SOCIEDADE: A sociedade intctou suas atividades em 15105/2002 e s_eu pr"'zo d.e duração 
é por tempo indeterminado. ' ' -...... 

( ..., . 
CLÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a explor.a~ão no . \ 
ramo de Comercio atacadista e vareJista de equ1pamentos para escritor o "-..>.. 
eletrodoméStiCOS e equipamentos e áudio e vídeo. artigos de colchoaria, instrumentos , n 
musicais e acessonos . equ1pamentos c e telefona e comunicação, art1gos néd1cos ~1-- P 
ortopedicos material elétrico, artigos ce papelana a1 gos de can a '' e:::.o e ba 1l...,o. 
equipamentos de informáttca e acessam s e reparação e manut~pçãrr de comf!!~d~~M· · 
serviços de montagens de móve1s de qualquer materia 1nsta cCCi)NFJiNI;:ãw 
sistemas de ar condicionado. de ventilação e de refrigeração. re ar$!0RJGINAL n. n 
equipamentos de informát ca . wv 

,, .~ ~~4~~t ,· j 



. · .. (.. ' ··. 
PRIMEIRA AL TERAÇÂO CONTRATUAL DA SOCIEDADE •. \ 

M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC' LTI)A- ME !f _B ........ ~, 
1 CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 UJ \.. ~?9 .. ... 

NIRE: 412.0751054-1 .c;f . . ./}.._- --~é:: 
- lha .. ~6 .v.· 

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: O cap 1tal soe ai é de 700.000 00 íset .. ª -z.<'-" 

f11 il reais), divididos em 700.000 (setecenras mil) qumas de cap1tal no valor nominal de RS 
1 00 (um real) cada uma subscritas e ja 1rtegralizadas em r~oeda corrente ao País, pe os 
sócios e distribuídas da seguinte forma 

Nome 
WILSON DOS SANTOS 
MICHEL GLAUBER SANTOS 
TOTAL 

- 1 
4 

(%)
1 

Cotas Valor R$ 
so oo 560 ooo I 560 ooo oo 
20 5J 1..:\) obo I - - 7 40 ·]OO oõ' 

100.00 ... - 700.ÕOO ~--- _ 700.Q_OO,OO J 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada 
sócio é restrita ao valor de suas quotas mas todos respondem solidariamente pela 
integral ização do capital social, conforme dispõe o a11. 1 052 da Lei 10.406/2002 

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
ind1visíve1s e não poderão ser ced1das rJu transferidas a terceiros sem v consenNr'ento 
dos outros sóc1os a quem fica assegurado. em igua ldade de cond1ções e preço c d1re1tc 
de preferência para a sua aquisição se postas a venda. formal izando se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda seder ou transfenr todas ou parte de suas quotas 
deverá notificar por escnto aos outros sóc1os. d1scnminando a quantidade de quotas 
postas à venda o preço fon"la e pra ~.o de paganlento para que estes exerçam ou 
renunciem ao díre1to de preferencia o que deverão tazer dentro de 30 (trmtaJ dias. 
contados do recebimento da not f1cação ou em prazo 111a 1or a críteno do sóc •J a •erante 
Se todos os soc1os n"anifestarem seu di1 e1to de prefe enl-1~ a cessao uas quo~as se a1 a 
na proporção das quotas que então possuí rem Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quot:~s poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL : A admm1straçào da soc1edade caoe a WILSON DOS SANTOS e 
MICHEL GLAUBER SANTOS, com os poderes e atnbu ções de ge r e adn' n1strar os 
negócios da soc1edade representá-la ativa e pass ivamente JUdicial e extra judic1alne1te 
perante órgaos públicos InStituições financeiras. ent1dades privadas e terceiros em geral 
bem como prat1car todos os demais ates necessanos a consecuçao dos objetivos ou á 
defesa dos 1nteresses e d·reitos da soe edade autonzado o uso do nome er1presar ai 
isoladamente 

§1.0 
- É vedado o uso do nome empresanal em atividades estranhas ao Interesse soc1al 

ou assum1r obngações seja em favor de qualquer dos quot1stas ou de terceiros bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro sóc1o 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, a~uando isoladamente const1tuir em nome da 

sociedade, procuradores para penado determmado devendo o Instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem :Jraticados 

- ' '· 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE I<) -'V 

M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC LTI)A- ME ~ \ 
CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 ~ FL. N.0.3.~----- "f:_ 

NIRE: 412.0751054-1 . n"t ~------· 
CLÁUSULA i?ÉCIMA - .EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCE . J~t\.\ .<?«-
PARTICIPAÇAO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino de exercíc o soc1a 
31 de dezembro os administradores prestarão contas justificadas de sua administração 
procedendo à elaboração do lnventano, do balanço patr1mon1al e dema1s demonstrações 
contábeis requeridas pela legislação soc1etaria, elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os socios dos lucros ou perdas 
apurados. na mesma proporção das quo:as de capital que possuem na soc1edade 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar ba lanços ou balancetes patnmonia1s em 
períodos inferiores há um ano e o lucro apurado nessas demonstrações intermediár as 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios , a título de Antecipação de Lucros. 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um Nesse caso sera observada a 
reposição dos lucros quando a distnbuição afetar o capital soc1al . conforme estabelece o 
art. 1 059 da Le1 n ° 10.406/2002 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS. 1\.os quatro meses 
seguintes ao térm1no do exercício soc1al os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão admm1stradores quando for o caso 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias a'ltes da data marcada para a reun1ão o ba'anço 
patrimonial e o de resultado econõm1co devem ser postos, por escrno. e com a prova do 
respectivo recebimento à d1spos ção dos sóc1os que rão e"erçar'l a adm 'l iS a~ão 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz Não sendo possível ou mexistindo interesse destes ou 
dos sóc1os remanescentes, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com base 
na situação patrimonia l da soc1edade. a data oa resolução ver f1cada em balanço 
especialmente levantado 

Parágrafo único- O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a 
sociedade se reso lva em relação a seu soc1o 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO. Os 
Administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão ·mpedldos de exercerem a 
administração da sociedade, por le1 especial, od em virtude de co'ldenação c.1mmal , ou 
por se encontrar sob os efe1tos dela a pena que vede ainda que temperar amente , o 
acesso a ca rgos publicas; ou por cnme falimentar. de prevancação. pe1ta o\.. suborno 
concussão, peculato, ou contra a econon ia popdlar, contra o s1stema fmance1ro nac•onal, 
contra normas de defesa da concorrência contra as relações de consumo fe publica ou a 
propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - FOF,O· F ca ele1to o foro da comarca de Campo 
Mourão-PR para o exerc1c1o e o cumpnmerto d )S d1re1tos e obrigações esultantes d~te _ 
contrato , com expressa renu'1c1a a quala Jer ou+rc oor 'lias e ftFEf'te~l 
SeJa ou venha ser _ 0 ORIGINAL, , 

t (~ .;./ ~ 
\ j ,._.; ~ ~o., IJIQill 
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE _...- ·- · ·-
M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃC L T~P -ME= 

CNPJ/MF: n° 05.060.654/0001-24 
I.J.J --o 

NJRE: 412.0751054-1 ~LFL. N.o.3.~----- ~ 
~~a 6 ~Y1 

E por estarem assim justos e contratados. lavram e assmam, a presente em 3 · r.ê.s~-------· 
de igual teor e forma, obngando-se fielmente por si, seus herdeiros e sucessores 61'S a ~~ 

. a Cantu' cumpn-lo em todos os seus termos. 

Campo Mourão-Pr. 01 de fevereiro de 20 3. 

(~ -\- ~~ 
\ \ -

WtLsc1wos SAI"M''S - s, 

WEL THON MARK SANTOS 

Testemunhas 

(\ 
'\ 1 . I 

MARCIA COSTA DA SILVA 
RG n°. 8.282.723-4/SSP/PR 

.... ~ 
EIÇJborado por: -------J....-----

} 
I 

i 

MOACIR RENER BOMGIORNO 
CRC nº. 24866/0-7 -CRC/PR 

L __ --
- ---- -

' ( 
' 

---MICHEL- GLAUBER SANTOS 

, 1/f • ._""' J I ' t! 

- --- RICARDOZVOLiNSKI SOMGIORNO 
RG n°. 8.498.331-4/SSP/PR 

---· -- - -- ... _ 
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\lúHt' ~ I ·lll f'·""~'""' l':tt.t E'L ril <~ rw 
FONE: 443016.3070 

Av: Capitáo indio Banderra 620-8- CEP 87301-000- Campo Mourao- PR 

PROCURAÇÃO 

Pelo presente instru·nento particuiM de Procuração a M2W COMÉRCIO, 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com sede na Av: Capitão Índ10 Ba'lde1ra. '1º 620 B 

-Campo Mourão- PR, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº OS 060 654/0001-24 
e Inscrição Estad ua l nº 90.258.671-70. neste ato representado por seu propnetano 

(ADM IN ISTRADOR), Sr (a) MICHEL GLAUBER SANTOS portador da Cédula de 

Identidade nº 8.124403-0 e CPF nº 04C 282 119-65 nomeia e constitui seu bastante 

Procurador o Sr PAULO EDUARDO DE SOUZA FREITAS, portador da Cédula de 

Identidade nº 3062079-8 - PR e CPF '1º 750.148 239-04 a quem confere amplos 

poderes de representar a M2W COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, com 

poderes para tomar qualquer dec1são .iurante todas as fases da L1utação, incl.tsive 

apresentar proposta e declaração de atendimento dos requ sitos de habilitação em 

nome da outorgante formu lar verbalmente novas propostas de prt:!ÇOS na(s) etapas de 

lances, des·stu expressamente da intenção de lr t erpor recurso admin istri:ltivo, 

manifestar-se i·11ediata e motivadar<1ente a intenção de 1n terpor recurso 

administ rativo ao final da sessao, inte· por recursos admin istrativo, asstnc:Jr Ata da 

sessão, prestar ,odos os escla ewne'lt.:tS solte tados pe lo Pregoei ro, enfim, praticar 

todos os demais atos pert11 e 1tes ao (ertame e 11 nome da Outorgante, 1nclu~1ve 

assinar Contratos de Fornec1neNos e dt:ma1s compromissos. ~ presente p1 ocuração e 

va lida ate 31/12/2016 

Campo M ourão 12 de Janeiro de 2016. 

t-.11 CHEL GL,;UBER St\NTOS 
CPF: 0-16 .282 119-65 ~G 8. 124 <103-0 SSP/PR 
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Natureza Jundica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

Numero de ldent1f1caçao do R~g·stro d€' 
Empresas- NIRE (Sede) 

CNPJ Data d~ Arquiva1ncnto do 
Ato Const1tuuvo 

Data de lnic1o 
de At1v1dade 

41 2 0751054-1 os 060.65410001-24 17105t20U2 1 Sl051 2002 

Endereço Completo (logradouro N" e Complemento. Ba1rro, C1dade UF CEP) 
AV CAPITÃO INDIO BANDEIRA, 620 8 CENTRO CAMPO MOURAO PR 87 301-000 

Objeto Social 
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA IMPORTAÇAO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 
ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VIDEO ARTIGOS DE COLCHOARIA, INSTRUMENTOS MUSICAIS E 
ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS MATERIAL 
ELETRICO. ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS DE CAMA. MESA E BANHO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
ACESSORIOS E REPARAÇAO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES SERVIÇOS DE MONTAGENS DE MOVEIS DE 
QUALQUER MATERIAL INSTALAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO DE VENTILAÇAO E DE 
REFRIGERAÇÃO RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMAT CA 

Cap1ta l. RS iOO.OOO,OO 
(SETECENTOS MIL REAIS) 

Capital Integralizado RS 
(SETECENTOS MIL REAIS! 

700 000,00 

r..~~roernpresa o u 
Empresa de Pequeno Porte 

t Lei n" 123/2006) 

Microempresa 

Prazo de Duração 

Soc1os/Part1Cipação no Cap1tai/Espec1e de SOciOIJl.d~,, n•stradu/Tenmno do Mandato !.l:!:!n•nO de 
Mand,j c~ NomNC PF ou CNPJ P;•• t"li'• colo '"·'~ ".1!!!2.!-~ ~L!::_,_,_c lc_!:i{>CI~ 

' WILSON DOS SANTOS 

448.248 159 -91 

MICHEL GLAUBER SANTOS 

046.282.119-65 

Ultimo Arquivamento 

Data: 0710312013 

Ato: AL TERAÇAO 

560 000 .00 SOCIO 

140 000.00 SOCIO 

Numero 20131284630 

Evelllu {~ I · AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL! 

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATuTO 

11111 1111111111 111
1
11111111111111111

11
111 

CAMPO MOURÃO- PR. :b oe rnor.:o de 2CI'6 

LIBERl AC' ôCC,uS 
SECRt:TAR I.C. GCr<,:,~ 

kth1 ll_l htol l :ldC. 

Adm•n•strad<,r 

Admrnrstrado · 

xxxxx~xxJ<! 

xxxxxxxxxx 

S1tuaçào 

REGrSTRO ATIVO 

Status 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

·cBNFE:RE coflt 
O ORlGrNAL 

I ' 
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*BAi CODOBRASIL 

M2W COMERCIO IM PORTAC AO E E XPORT ACAO L TOA· ME 

PROPOSTA BNDES 

03104/2016 A 03/05/2016 

00.005.060.65410001 24 

'--.H •• 

WILSON DOS SANTOS 
_ BNDE..S \ll SA DISIRlB UICAO _ 

·'' 
Limite global da em presa 
L1rr1te do Centro dt: Custo 

L1m 1te do Portauc1 

" I• . 

:;,o das 
ôO das 
90 das 
1 :::o d as 
150 doas 
180 das 
~10 Li as 
~40 d.as 

:wo d:as 
3:)0 d•clS 
3ô0 d.as 
+360 doaS 

Protecac Ouro- SUSEP 
15414 C04ô6312004 -41 

... OcspCJs • .. ••J u u:.; 1 

• ' S"Z,.SlL L-
Despb~~~ 10r 

• ' I 

___ J.J_QQ ____ o.o::. 

I' 

NO BRASIL -R$ 

3.900 00 
50. 000 00 

50.000,00 

P ao a 'T1er·to 
Corn~ ras d v stêl 
Compras parceladas 
Saq ues 

Cre:doto Rota to·;o 
Cr~ollno Paicdado 
Taxa Per nanenc1a 
Mu•ta 

Qwlacao antec1pada de ~aques 
Anu1aades 
!J.::;contcs de anuodad<:s 
~,u:éCó0 Ouro 
.t>-Just.:- van .:o cao camb1a conla anl21oor 
~u tas 
EncargosiTdl tas 
O ut1os cr~::d:tos/debitOslPagamento dt: ~.-ontas 
Total no Brasi l -R$ 

No Exterior- US$ 
Com pras 
Saques 
Ta 1fas sob ·e saques/com pras 
Outros Cred tostOebnos 
_Total no Exteri or- US$ 

1.s:::J .se 1.527 50 

-::- 1 
O:.)Q 0.0.J 

I l 

I, 

1s :s• 449 15''• ts ~s~" 
1 :!~- 151Jô''' 1 '"J"') 

-· o 
l·IÜ:i ' 38~ :J3°:, 

I 
~~ 05•; 

: o:J- :: úlJ 

1 527 :.o 

1.527,50 

1.527 50 

449 151 

15 .6ô 
384 :n:, 

1 5~7.50 

1.527,50 

1.527,50 

M:lf, CC,.IERCIO I~· PO>-<T..,CO.O E EXPCRTACAO-TQA- ME- Ct;P., -001.105 060 65.;,QQ01 24- WILSON O 
AV CI<.P •I JOIO BANOERA õ20·B • · CEI JTRO -8730!-000- CAtii1PO MOURAO ·>'R 

= -= 

--~-''-' ...;."-
ll , li 

-- -r ' 

-- ---,-B~!f --- ----~- tô/0.51201 &-~- --

4700-7 31 027-91-10-8 

S !BANCODOBRASll 001-9 
---~--· --.r..- ..... 

Pag.fl_vel em <l!:!a·~~:r ?.i~o ah o v l'" 

...03.05.2Ql 6 F/..T N 03 ú5 ::!016 

ô6 o 
1t ' ·! ' 

O va!~·mfoonado 110 campo V;:.lor Oocurnentc cO!rE:~OIIde ac \•at:,r ío:31 j:;st::s FõlJra Co1.su. t~ 
na FaJ.Jra tambem as opçoes de Pagamento t.l1111n l t- F~ <:e'arner to ·~ ~~~!ue o oagamerto de 
valvr desejad.:> c:>~ P .::si.: r: E:~no l.Joleto Cunsulle 1 111 ii..IO:n t:f' l ,•;,N: lib C0111 tr nos ca1 ,as 
ele_l!:onw~s. OL0!_gue e_ara 0--ª9_0-9-'\:.-0909 

M2W CúN'ERCIO IMPOR r AC.;O E E .PCRTACAO L TOA I1IE · cr;P.J -00 IJ~S 0&0 õ5~ 000 I :!.J 
WILSON DOS SAIITOS 
A 'v CAP INOIO BAI JDEIR,:, 6: 0-B · · CEIHR0 
87JO 1·000 · Cp.MPO MOJRAO · PR 

~1 . .527,50-

0 

16/05/2016 

31027-81-1G-9 

64213280 

1 527,50 

= 



4 

BANCO DO BRASIL 

Cliente 

N conta cartão M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TOA - ME 
PROPOSTA BNDES 
WILSON DOS SANTOS 

~--~awo~a~a~s~ow6~0u6b5~4~row0~0~1~24~--------------~64213~
, T1pJ de cartao 

ANDES VISA DI STRIB IIICAO 

o 
c: 
;; 
ü 
o 
"' " ;; 

Limites de crédito 

J Limite global da empresa 
;I Limite do Centro de Custo 

Limite do Portador 

Compras parceladas a vencer 

30 dias 
60 dias 
90 dias 
120 dias 
150 dias 
180 dias 
210 dias 
240 d'as 
270 .:::as 
J::{) c .as 
33::1 a ias 
3ô0 d ias 

+360 dtas 

3.900,00 
50.000,00 

50.000,00 

I Lançamentos no perlodo 

I NO BRASIL - R$ 
Pagamento 
Compras a vista 
Compras parceladas 
Saques 

En:a·gcs financeiros 

Credito Rotat ivo 
Credito Parcelado 
Taxa Permanencia 
Multa 

Quitacao antecipada de saques 
Anuidades 
Descontos de anuidades 
P -c:ê::GC o ... ro 
Ajus:e variacao cambta l conta amenor 
Multas 
Encargos/Tarifas 
Outros creditos/debitos/Pagamento de contas 
Total no Brasil - R$ 

No Exterior- US$ 
Compras 
Saques 

.,. Protecao Ouro - SUSEP Tarifas sobre saques/compras 
E 15414.004663/2004-41 Outros Creditos/Debitos 

Perlodo atual Próximo penodo 1m a·, ,1 
mensal anual mensa1 a~u--.1 

15 ,25% 449,15% 15,25% 449,15% 
1,22% 15,66% 1,22% 15,66% 

14,05% 384,33% 14,05% 384,33% 
2,00% 2,00% 

Credito Debito: 

1.527,50 

1.527,50 

1.527,50 1.527,50 

I 

~ ----------~--~----------L-~T~o~ta~ILn~o~E~xAtllear~jo~r~-~u~s~sL_ ____________________________________________________ __ 
g Despesas no Brasil I Créditos · AS 

1 527,50 
I Débitos · AS 

1 527,50 
= 

Saldo total · AS Pagoment-. r.-.. r , :· z : 
l (Br~sll + exterior) 

L---~~"r'>'"'-

-+-
&J Sa.do anter ar • RS 

- 1-

ãl 1 527 50 
.;, Despesas no exterior 

= = X 1.527,50 1.527,50 :;; Dao.tcs · USS Créd•tos · USS 
F; 
.., ____ ....u.O..uOil.LO_ 

Se a cotação do dólar turismo, para venda. Valor pago · RS 

~~v~~~d1t~ Fo~~~~~~~?e ~~ ~~~:~~.!'~~~~~~~~~ 
';; 

desta fatura, os ajustes, a crédito ou a débito, 
serão lançados na próxima conto, sem 
encargos. 

~ _:._ ': .: _:_--::- -- -- - --- ----- -- -- - - - --- - - --- :- - - -- - - --- -------- ::--- -- ---- ------ -- -- --------- ~- --- --..:...- .. - -- - - - ------ --- . 

IJ BANco DO BRAsiL [õ"O 1=9] 
~ : . =:;>::· :~-= :,-:::_ : •c• ·e;o c :a:e'UF'CEP M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA · ME· CNPJ -00.005.060.654/0001 24 · WILSON ~ 
~-== --: - : ;_:. AV CAP INDIO BANDEIRA 620-B • · CENTRO ·87301-000 ·CAMPO MOURAO - PR 

I ::·--- ~- • 

64213280 
-: ; ., : ... : : ... : ;: : ::: ,. . ; · - ·: 16 10 51.2016 1 527,50 

. 
r:O-- JDT-S<· -·:-9 

- - - --- -~-~- -~- -~--- -- .- - ---- -- - -- •• -- -""'· -~-'!"'!- _.-.!"_ ~- . ...... -~-~- -~- ?:'. -~- _!"!'.~. -~- ~- -~- .!"':.~ . . .-.!". '!"'! •• "'!". ~- -~- ."'!". ~- ."'!". '!"'!_ -~- .!"!'. '!"'!_ -~- '!"'! __ ":"_ -~-~- _-:;=_ :::"!'. -'='- ... - .... .. . 5----- ..,.-----
• BANCoDOBRAsu. I 001-9 

Lc:cz. ae ~;a-re..,.~o 

Pagável em qualquer Banco até o vencimen.o 
No'Tie do Beneficiáno CNPJ CPF, Endereço 

ae~a•~e~o4d~oae~ra~,l~r~s~·~c~·~rP~I~•~· oo~oo~c~co~c~·oo~oo~1~g~1-SS8~S>QQo~c~,~s~·Ã•~-"•~•~'-~~~~s~~·~·~-~·~-~~-~-~··•-~ã~••·-r~~~~--------~<~-~=~:~-~~3~· ::- : · · : - ;--
Data do documento N' documento .:: . • : - -

03052016 , 
1 Uso 'lO banco I Carteira 

Informações de responsabildade do Senefc ária 

O valor informado no campo Valor Documento corresponde ao Va.a - :.:3. :.:s:3 =:.:..:.. .::r s....: 
na Fatura também as opções de Pagamento Mínimo e Parcelamer.~ e e~=-= ~ ;.:;;r.::: ·: x 
valor desejado com este mesmo boleto. Consulte também em w.v .... t::o.:cr.-.::r -.:s :a..= 
eletrônicos, ou li ue ara 0800-979-0909. 

Nome do Pagador .'C?FICNP, tõnoe.re;o Cidade/UF/CEP 
M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TDA- ME· CNPJ -00.005.060.654.0001 : 4 \ ~'\\: 

~~~ J ~~ AV CAP INDIO BANDEIRA 620-B - ·CENTRO ~ 
Wat2Jõ9<J2. ã <i!}MPO MOURAO - PR ---=--=---=------ .. ,. :; ·:: -;:~- :a . Ficha de compensaç. 



Prefeitura Municipal de Nova Ca~~--. 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00c/~ .. · 

I /.IJ. O. •'" CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 ?;; 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br ~ ~o~" , . · 

.-(.y'..-· rJIJ··'' ~ 
<>' ,.?f ~v' 

~P~R~O~C~E~•S~'S~O~L~I~C~Il~'A~T~O~R~I~O~N~o~0~2~7~/2~0~176==============================~~~ .. ~NovaC~~ 
EDITAL DE PREGÃO, na Forma Presencial n° 018/2016 
ABERTURA: 31/MAI0/2016 HORÁRIO: 16:15 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, através de sua Comissão 
Permanente de Licitações, com a devida autorização expedida pelo Prefeito Municipal, convida 
Vossa Senhoria a participar do presente procedimento licitatório, que se regerá pela Lei Federal 
n•. 10.520/02, Lei Federal n• 8.666 de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, demais 
legislações aplicáveis e ao seguinte: 

Quadro Geral 

MODALIDADE I[ Pregão n• 018/2016 I 
TIPO 11 eor iten I 
JULGAMENTO 11 menor ere<;;:o I 
ENTREGA DA DOCUMENT AÇAO 11 No ato da abertura I 
DATA DA ABERTURA 11 31/MAI0/2016 I 
HORA DA ABERTURA li 16:15 {Dezesseis Horas e Quinze Minutos} I 

I LOCAL DA ABERTURA I PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU - RUA 
BAH IA, 85 CEP: 87.330-000 

\VALOR MAXIMO DA UCITAÇAO 

l 
R$-17.912,52 (Dezessete Mil, Novecentos e Doze 
Reais e Cinquenta e Dois Centavos} 

CONDIÇOES DE PAGAMENTO 30 dias após a rea lização dos serviços 
O pagamento será feito em até 30 (trinta) dias 
após a entrega dos produtos e da nota fiscal 
eletrônica, e somente após aprovação e 
conferência dos materiais pelo órgão competente. 

'-----· I PRAZO DE CONTRATAÇÃO 11 24 horas a partir da convoca<;;:ão I 
I OBJETO 

I 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA, ELETROELETRÔNICOS E 
OUTROS - PROGRAMA FAMÍLIA PARANAENSE. 

CERTIDOES NEGATIVAS DE 1. INSS -FEDERAL - Prova de Regularidade 
DÉBITOS/IRREGULARIDADES para com a Fazenda Federal, conjunta com 
OBRIGATÓRIAS Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), na jurisd ição fiscal do 
estabelecimento licitante da pessoa jurídica 

2 . FGTS 
3. ESTADUAL 
4. MUNICIPAL (DA SEDE DO LICITANTE) 
5. CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS 

TRABALHISTAS. 
6. CADASTRO NACIONAL DE PESSOA 

JURIDICA 

I CONDIÇOES ESPECIAIS 

I 1. ComQrovante do número de conta 
bancária no nome da emQresa Envelope 



Prefeitura Municipal de Nova Can{Jff~~-,-
Rua Bahia no 85- Centro - Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-00~~ - . 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 -Fone Fa x (044) 3527-1363 :f cÂ --:ç.. ~~ · • 
E-mail· omncantu(ã)hotmail com ou omncantu@io.com.br UJ ~~ ~-~~ 

\ t!-l-1 .... 
C' 

~- -r;. 
~~ - ~ 

~~ . 
=w============================~r=====~~~~~~==================~~-~ .~ 

de habilitação '..! Pva c-~~-

• 

• 

.. 

2. Copia do registro do operador e seguro do 
mesmo que cubra eventuais acidentes. 
Envelope de habilitação 

POR CONTA DA CONTRATADA: 
Em caso de quebra da maquma. executar a 
manutenção em até 24 horas e em situação 
superior a este, substituir o equipamento. 

INCLUSOS TODOS OS CUSTOS COM 
TRANSPORTE, EQUIPAMENTO, 
COMBUSTIVEL, OPERADOR, ALOJAMENTO, 
ALIMENTAÇÃO, TRIBUTOS E ENCARGOS 
SOCIAIS. 

CAMINHÃO PRANCHA PARA FAZER O 
DESLOCAMENTO DA MAQUI NA. 

2 - DO OBJETO E DA QUALIDADE 
2.1 - Compreende o objeto da presente licitação, os seguintes itens: 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO 
PREÇO PREÇO 

UNT TOTAL 
TELEFONE, Sem fio, Seleção Pública/PABX para 

R$ R$ 
1 2 und. ajuste de áudio, Banda de operação de 1.9 GHz ou 2.4 

124,55 249, ~o 
GHz. 

PROJETOR, 3200 lumens, Contraste: 13000:1, Lentes: 
R$ R$ 

2 1 und. F=2.56-2.8, f=21-23.1 mm, Frequência Vertical: 23-
2.624,79 2.624,79 

120Hz, suporte a conexão HDMI e USB. 

ROTEADOR, Dual band (2,4GHz e 5 GHz), Velocidade 
R$ R$ 

3 1 und. de até 750 Mbps, 3 antenas de 5dbi, Alcance: até 
190,00 190,00 

200m2
. 

SWITCH, P/ Rack, 2 portas Gigabit, 24 portas Fast 

4 1 und. 
Ethernet,Taxa de transferência de até 200 Mbps nas R$ R$ 
portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas portas Gigabit 647 ,00 647,00 
Ethernet. 
CENTRAL PABX, Gravação de mensagens de 
saudação ' 

Música de espera 1 ldentifcador de 
chamadas, Ramal fexivel 

' 
Comunicação interna R$ R$ 

5 1 und. 
Restrição de chamada, Função silenciar ramais 296,25 296.25 
Acesso à linha externa r ransferência de cnamaaas , 
Controle de duração de cnarnad as. 

v 

/ 

.; 

1-

l 



Prefeitura Municipal de Nova c tJ''uN~ 
Rua Bah1a no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-q ® . L,./ r-'' 

CNPJ N.0 7~ . 845.39.-t/0001 -03 - Fonc(044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1313.1.. c j}..Y ,• 
E-mall : pmncantu@hotmail com ou pmncantu@1q com.br U-l ç\..-·~·; ,,'\ .. 

C'- • • ,.. ,~-
, . 

..... ...\_v 
.. C'3-'' 

6 1 und. 

7 1 und . 

MULTI FUNCIONAL, Tecnologia Laser Monocromática, 
conexão ethernet, Ciclo de trabalho (mensal, A4) : Até 
8000 páginas, T ipo de scanner: Base plana, 
Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 21 
cpm. 
ANTENA, Tecnologia 5GHz CPE com suporte ao canal 
5075, Ganho 23 dBi, Poténcia de saída 25 dOm, Max. 
Consumo de energia 3.0 VV, Ponte de alimentação 
24V, 0 .5A Adaptador PoE (Incluído), Taxa De 
Transferência : 100+ Mbps, A lcance: 25+ Km, -
Apresenta Processador: Atheros : 400 MHz, Memória: 

1 
___ 

1 
___ -t 32MB SDRAM, 8MB flash. 

8 1 und. 

RACK, armário de telecomunicações para parede, 
tamanho de 6 u. Estrutura monobloco com teto , base e 
fundo confeccionadas em d1apa de aço SAE 1020. 
Laterais ventiladas remov íveis em chapa de aço SAE 
1020, Porta em chap a de aço SAE 1020, com viso r em 
PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves, Possui 
duas réguas de plano para montagem reguláveis na 
profundidade sendo estas confeccionadas em chapa 
de aço SAE 1020, com furações quadradas (padrão 
europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. 

PATCH PANEL, Categoria Se, U/UTP, 24 portas, 
Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, 

R$ 
1.889,87 

R$ 
442,50 

R$ 
412,00 

........ ~v.!.::::. 

R$ 
1.889,87 

R$ 
442,50 

R$ 
412,00 

9 1 und . 
padrão í 1 O IDC, para condulores de 22 a 26 AWG, R$ R$ V 
Largura de 19" e altura de 1U ou 44,45 mm, que 210,00 210,00 
permite montagem em racks, Compatível com plugs I 

r--r---~R~J475~e~R~J1~1~; ~~~~==~~~~~~~~1-------~-------j 
COMPUTADOR COMPLETO, Monitor LED de 19,5", 

10 4 und. 

Teclado e Mouse no padrão ABNT2, Nobreak de 600 
VA, Computador com processador de no m ínimo 2 
núcleos rodando a 3.3GHz, Memória RAM de 4GB 
rodando a 1600MHz, Fonte de 500w, Placa mãe com 
suporte a rede Gigabit, HO de 500GB. DVD RW, Leitor 
de cartões de Memória. 

R$ 
2.000,00 

R$ 
8.000.00 

2.2- A PRESENTE LICITAÇÃO NÃO OBR!GA O MUNICÍPIO DE NOVA CANTU A ADQUIRIR 
TODOS OS ÍTENS OU QUANTIDADES INDICADAS. A CONTRATAÇÃO OCORRERÁ DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DO r•.r.UNICÍPIO 
2.3 - Independentemente da especificação deste Edital, os produtos ou serviços a ser 
adquirido pelo Município deverão ser ue ótim3 qualidade, universalmente reconhecido. Se a 
qualidade dos produtos entregues não corresponder às especificações ex.g idas no edital do 
Pregão que precedeu a presente Ata, a remessa do produto apresentado será devolvida ao 
fornecedor, para substituição no prazo máximo de 24 (vinle e quatro) horas, independentemente 
da aplicação das sanções cabíveis. 

2.4 - Considere-se como objetivo primordial desta licitação, a obtenção c.!a 
melhor proposta, assim considerada a que apresentar a melhor qualidade 
com o menor preço. 

/ 
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2.5. Apenas o critério preço não será suficiente para declarar o item vencedor, se 
o mesmo não for comprovadamente de ótima qualidade. 
2.6. Será desclassificada a propos t .::t de produto ou serviço cuja qualidade 
seja questionável, mesmo que a referida proposta for vencec.ora no preço e 
cumprir os demais requisitos do Edital , uma vez que a qualidade é requisi to 
que será avaliado tanto quanto o Jalor. 
2.7. A desclassificação por insuficiência de qualidade poderá ocorrer: 

I - Na própria seção pública, se manifesto o descumprimento do item 
'qualidade total' 
11 - Até 24 horas após o término da seção pública, se a equipe técnica 
do Município concluir fundamentadamente que o produto não possui 
excelente qualidade, ocas ião ern que será analisada a proposta 
subseqüente, até a proclamação do vencedor. 
111 - Após 30 dias da execução do contrato, no caso de serviço que não 
atender ao quesito qualidade. 

2.8. O Pregoeiro poderá requisi tar a qualquer momento amostras, catálogos 
ou similares, que descrimine o produto, para fundamentar sua decisão. 

3 - DA APRESENTAÇÃO 

3.1. No dia, hora e local designados no preambulo deste Edital, o Pregoeiro e a sua Equipe de 
Apoio inicialmente, receberá(ão) os envc~ lopes contendo as "Propostas" e os "Documentos 
exigidos para a Habilitação", em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na oarie 
externa, além do nome da empresa, a seguinte identificação: 

ENVELOPE No. 01 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 18/2016 
Envelope 01- PROPOSTA 
Licitante : RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço 
Telefone: 

ENVELOPE W . 02 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
Departamento de Compras e Licitações 
PREGÃO PRESENCIAL n. 18/2016 
Envelope 02- HABILITAÇÃO 
Licitante: RAZÃO SOCIAL 
CNPJ n. 
Endereço: 
Telefone: 
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4- CONDIÇÕES GERAIS PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

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

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

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

4.4. O credenciamento far-se-á através do documento constante do Anexo L deste edital ou 
Procuração que comprove os necessários pooeres para formular ofertas, lances e praticar lodos 
os demais atos pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

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

4.6. Os documentos solicitados nos itens acima deverão ser originais, ou, se 2 

proponente preferir apresentá-los em fotocóp ia autenticada. 

4.7. As fotocopias poderão ser autenticadas anteriormente ou no momento da abertura 
pela Comissão , desde que o proponente apresente a via original ou ja autenticada para 
con ferência. 

4.8. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões. os representantes das 
Q.[QQOnentes. desde que devidamente credenciados. 

4.9. Não será admitida nesta Licitação a participação de empresas que estejam reunidas 
em consórcio e sejam controladoras, coligadas ou subsidiárias, entre si , ou ainda, 
qualquer que seja sua forma de constituição, e estrangeiras que não funcionem no país. 

4.1 O. Deverão estar fora dos envelopes : 

I - quando o representante da empresa não for socio ou proprietario: 

a) O credenciamento, atraves do documento constante do anexo 11 deste edital, assinado 
pelo proprietario, socio ou procurador, ou procuração autenticada, que comprove os 
necessarios poderes para formular ofertas, lances e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante; 
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paragrafo unico : em caso de entidades regidas por estatuto, copia autenticada da ata 
posse, que comprove tal poder; 

b) Copia autenticada do respectivo estatudo ou contrato social, no qual constem, os 
nomes dos sacias ou proprietario que assinou o credenciamento e ou emitiu a 
procuração; 

c) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

d) Documento de identificação com foto do credenciado, caso não possua seu nome 
cadastrado no sistema do município; 

11 - quando o representante da empresa for socio, proprietario ou Presidente c.e 
entidade. 

a) Copia autenticada do respectivo estatudo (acompanhada da copia autenticada da ata 
de posse que comprove tal poder) ou contrato social, no qual constem, os nomes dos 
socios ou proprietario; 

b) A proponente deverá apresentar inicialmente e em separado dos envelopes, a 
Declaração para Habilitação e Declaração de Fato Superveniente ANEXO I, dando 
ciência de que a empresa licitante cumpre plenamente os requisitos de habilitação e de 
que para a empresa licitante inexiste fatos impeditivos para a sua habilitação exigidos na 
Cláusula Quinta deste Edital, conforme Anexo I. 

c) Documento de identificação com foto do sacio. proprietario ou presidente de entidade, 
caso não possua seu nome cadastrado no sistema do município; 

Paragrafo un ico: Caso algum documento solicitado para o credenciamento, estiver por 
erro, contido dentro de um dos envelopes, o pregoeiro baseado nas no1rnas da licitação 
que serão sempre enterpretadas em favor da ampliação da disputa, solicitará, na 
presença dos demais participantes do certame, a abertura do envelope e a retirada -jo 
mesmo. 

5 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 
O Envelope no 01 deverá conter: 

1 
proposta elaborada ern papel , similar ou conforme anexo IV ou impressa 
do arquivo digital, contendo apenas duas casas decimais, e'ldereço 
completo, número de fux, se houver, redig ida em idioma nacional, sem 
emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada pelo representanle legal da 
empresa. 



2 
3 

4 
5 

O número e modalidade da presente licitação. 

Descrição e características dos itens, que deverão corresponder ao 
exigido neste Edital , contendo a marca c o seu fabrican~e quando for o 
caso. 

Indicação da unidade do bem ofertado bem como seus valores unitário e 
total, expressos em moeda corrente no país. 

Arquivo digital devidamente preenchido, conforme padrão e programa 
fornecido gratuitamente pelo Município. 

5.1. As propostas das licitantes deverão considerar como local de entrega do objeto (quando for 
produto) ou prestação do serviço desta licitação aquele indicado no quadro geral do Capitulo 1 

deste Edital. 

5.2. O Prazo de validade da proposta, lndcpend2nte de menção expressa cu 0ão, não iJOde;á 
ser inferior a 01 ano contados da data da homologação do presente expediente, indepe'ldente 
de menção expressa na proposta, salvo se esta ocorrer em prazo superior a 30 dias após a 
abertura das propostas, o que poderá ser reduzido equivalentemente. 

5.3. Independente de menção expressa, no alo da apresentação da proposta presume-se oue 
no valor da proposta está compreendido todos os custos e tributos de oualquer natureza 
incidentes sobre o objeto a ser fornecido, bem como, o custo de transporte, inclusive carga e 
descarga, correndo tal operação, única e exclusivamente por conta, risco e resoonsabi idade da 
empresa vencedora, encargos e impostos pertinente" à execução/entrega do ob~eto. A om·ssão 
de qualquer despesa necessária à perfeita entrega do objeto será interprelada coiTlo não 
existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a abenur2. CJas 
propostas. 

5.4. O preço proposto será de exclusiva responsaoilldaae da licitante, não lhe assis\·rdo o d·r,:;ito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob a alegação de erro, omissão ou aualquer outro 
pretexto. 

5.5. A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação , por parte da 
proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.6. A licitante somente poderá retirar sua proposta, mediante requerimento escrito à Co 11issso. 
antes aa abertura do respectivo envelope, desde que caracterizado motivo jus10 decorrente de 
fato superven iente e aceito pela Comissão. 

5.7. Não serão consideradas as propostas cujas condições estejam em desacordo 
com solicitado no edital. 

5.8. O arquivo digital será dispensado nas licitacões cujo número de itens nso ul~rapasse a 1 O 
(dez) itens. Nos casos ae licitação por ote serão consideraoos o n.:..rnero c.:e ;Le, .s cons•amc em 
cada lote e não o número de lotes. Solic"t:..r 3rquivo ciq:tat nc email: pmncantL raro.com.br. 

6 - DA HABILITAÇÃO 
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O Envelope no 02 deverá conter· 

1 • Registro Comercial, no caso de empresa individuaL 
• Ato constitutivo, estatuto ou contrato social ou o Contrato Social 

Consolidado 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 -
"última ata de 2teiç3o" (desde que niio aprc:::~:n~::tdo para 
credenciamento). 

• Inscrição do ato .:cnstitutivo, no caso de Sc~icéades Civi::, 
acompanhada de prova de diretoria em exercício. 

• Decreto de autorizaç2o, em se tratando de empres3 ou socied2.de I 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou I 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, 
quando a atividade assim o exigir. 

• Em caso de Cooperativa, arquivamento na Junta Com!:rcial, das at:!s 
das assemblé ias q_e tenham apro .'ado ou alterado c estatuto em 
vigor. 

Certidões negativas descrirninada no quadro geral [O 
íJl :=::c=o=n=d:=:=iç=õ==e=s=e=s=p=e=c=:=ia=:=i=s=c=o=n=s=ta=nt=e=s=n=o=q=u=a=d=:=r=o=g=e=-r=a=:=l =d=o=p=re=s=e=n=t=e=e=d=.i=ta=l=(=q=u=a=n=d=o~~ 
~exigido). 

6.1 . Ao Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar da licitante, em qualquer :empo, no 
curso da Licitação , quaisquer esclarecirnentos sobre docJrnentos já entregues, rxando
lhe prazo para atendimento. 

6.2. A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital , implicará inabiliisçào da 
licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para 
complementação da documentação exigida para a habilitação. 

6.3. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento eM 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos . 

6.5. Os documentos necessários á Habilitação deverão ser, preferencialmente , 
apresentados conforme a seqüência acima mencionada, e poderão ser apresentados em 
orig inal, ou, se preferir, deverão ser apresentados por qualquer processo ue cópia 
autenticada em cartório ou pela Comissão no ato da abertura, ou publicação e1n órgão 
da imprensa oficial. Os documentos que forem apresentados em original não serão 
devolvidos, e passarão a fazer parte integrante deste processo licitatório. 

6 .6. Quando se tra tar de cópia de documento obtido através da Internet, este não precisa 
ser autenticado, uma vez que terá sue:. validade confirmaaa pelo Pregoeiro e eq•Jipe de 

apoto. 

7- DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
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7.1 . Os enve lopes contendo a "Proposta de Preços" e os "Documentos de Habilitaç ~"Can';\.\ • 
deverão ser entregues no momento da abertura da sessão do Pregão, na sala de 
reuniões do Paço Municipal "Martin Krupek", situado na Rua Bahia, n° 85, Centro, CEP 
87.330-000 na cidade de Nova Cantu/PR, no dia e hora designado no quadro geral deste 
ed ital. 

7.2. Após a data e horário eslabc;,çc:oos p~ra o recebimento acs envebpes ora 
mencionados , nenhum outro será aceito e tampouco serão permitidos adendos ou 
acréscimos aos mesmos. 

7.3. Os recursos decorrentes deste processo licitatório serão recebidos, analisados e 
julgados de acordo com a legislação vigente. 

7 .4. Para todas as referências de tempo será observado o horário de Brasília/DF. 

7.5. Ao apresentar proposta a proponente se obriga aos termos do presente Edital. 

8 - DA SESSÃO DE ABERTURA DO PREGÃO 

8.1. No dia, horário e local indicados no quadro geral deste Edital, o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio reunir-se-ão em sala própria, na presença dos representantes de cada 
proponente participante, procedendo como adiante indicado. 

8.2. No horário estabelecido neste eoital, o Pregoeiro declarará abens. a sessão para 
realização do pregão, quando então dará início aos trabalhos anunciando o recebimento 
dos credenciamentos, nos termos do item 5 do presente edital, e a 1dent11icação dos 
representantes das licitantes e dos envelopes contendo a(s) proposta(s) e documentação 
dos participantes. 

8.2.1. Anal isados os credenciamentos apresentados, o Pregoeiro anunciará aos presertcs as 
condições dos documentos, os poderes e os limites de participação de cada licitante, 
encerrando-se, neste momento, o recebimento de credenciamentos e envelopes contendo 
proposta e documentação; 

8 .2.1 . A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui 
poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofert:u lances verbais , 
lavrando-se em ata o ocorrido . 

8 .3. O Pregoeiro e a Equipe de Apoio ruoricarão e submeterão a rubrica de todas as 
proponentes os documentos contidos no certame. O Pregoeiro procede-2 a \erificação 
do conteúdo do envelope n.0 01, em conrormidade corn as exigências conticas reste 
Edital. 

8.3 .1. Na sequencia, o Pregoeiro dará início a abertura dos envelopes contendo as 
propostas dos participantes. Não havendo o mínimo de 3 (três) propostas classificadas 
para a apresentação de lances, nos lermos do art. .!1°, VIl da Lei 10.520/2002 (ê:~é ·1 0% 
do valor da menor proposta), o Pregoeiro classificará as melhores propos!:::.s 
subseqüentes, que tenham atendido as condições do Edital, até o máximo de 3 (três), 
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para que seus credenciados possam também ofertar lances verbais, conforme art. o 
da Lei 10.520/2002. -...-..-

8.3.2. Classificadas e ordenadas as propostas. o Pregoeiro dará início à disputa entre as 
licitantes , por meio de lances verbais e em voz alta, de forma sucessiva, de valores 
distintos e decrescentes, a partir do credenc iado pela licitante que apresentou o maior 
valor dentre as classificadas e as demais licitantes, registrando os lances ofertados e 
reordenando-os. 

8.3.3 . A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for confGrida a 
palavra à licitante, na ordem decrescente de preços . 

8 .3.4. Fica a encargo do Pregoeiro a fixação de parâmetros mínimos de valores sobre os 
lances verbais, podendo, inclusive, alterá-los no curso da sessão (estipulação de valores 
mínimos entre um lance e outro) . 

8 .3.4 .1 . O pregoeiro poderá fixar tempo máximo para que as licitanies calculem e 
ofereçam novos lances. 

8 .3.4.2. A ocorrência de oferta de lance com vista ao empate implicará na classificação 
preferencial da proponente que ofertou o menor va lor anteriormente, 11a sua vez de 
oferta. 

8.3 .4.2.1. O empate poderá ser registrado apenas para efeito de 2eststencia da 
proponente vencedora, fato esse que, se ocorrer, classificará o segundo menor valor 
ofertado (neste caso o próprio empate) . 

8.3.5. Dos lances ofertados não caberi1 retratação . 

8.3 .6 . A proponente que desistir de apresentar lance verbal quando convocado pelo 
Pregoeiro, será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último preço 
apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas . 

8.3 .7 . Caso não se real izem lances verbais, será veriíicada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e c valor estimado para a contratação , podendo o 
Pregoeiro negociar diretamente com e: proponente para q.Je seJa obtido melhor preçc. 

8.3.8. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabil idade da proposta da primeira classificada por item, lote ou global 
(con forme o caso), quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respei to. 

8.3.8.1 . Será desclassificada a proponente que: 

a) deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital; 

b) apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseaja nas 
propostas dos demais proponentes; 
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c) apresentar preços mani fe stameme inexeqüíveis (artigo 4°, mc1so VIl da Lei 
1 0.520/2002). 

8.3.8.2 . Para fins de aferição de inexeqüibilidade das propostas, o Pregoeiro determinará que a 
licitante deverá fazer prova de que possui condições de cumprir o objeto do Edital , através da 
planilha pormenorizada com a devida comprovação (documentos, notas fiscais, recibos, etc ... ) 
que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado, na forma do artigo 48, inciso 11, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

8.3.9 . Sendo aceitável a proposta de menor preço por item, lote ou global (conforme o 
caso), será aberto o enve lope contendo a Documentação de Habilitação da licitante 
vencedo ra, para confirmação das suas condições habi litatórias, com base nas exigências 
constantes neste Edital. 

8.4. Constatado o atend imento pleno às ex1gencias ed italícias , será declarada a 
proponente vencedora, sendo-lhe adjudicado o objete definido neste Edital e seus 
Anexos . 

8 .5. Se a oferta não for aceitável ou se a .icitante desatender às exigências habiiitatórias , 
o Pregoeiro examinará a ofe rta de menor valor subseqüente, verificando a aceitaoilidadc 
e procedendo à habil itação da proponente, na ordem de classificação, e assim 
sucessivamente, até a ap uração de uma proposta e habilitação que atendam a todas as 
exigências, sendo a respectiva licitante decla rada vencedora e à ela adjudicado o objeto 
definido neste Edital e seus A nexos. 

8.6. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a 
vencedora, proporcionando à seguir, a oportunidade às licitantes para que se manifes.em 
acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestaç~ o . 

imediata e motivada, importa rá na decadência do direito de recurso por parte das 
licitantes, registrando na Ata da Sessão, a síntese dos motivos para a futura impetração 
de recurso , bem como o registro de que todos as demais licitantes ficaram intimadas 
para , querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias 
consecutivos, após o término do prazo do recorrente para juntada de memoriais - razões 
de recursos do recorrente - art 4° XVIII (03 dias consecutivos), prooorcionando-se a 
todos, vista imediata do processo no Dep:-Jn.3menlo de C0cnpras. 

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

8.8. Da reu nião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as occrrênc:as 
relevantes e que, ao fina l, deverá obrigatoriamente ser assinada pelo Pregoeiro, Equipe 
de Apoio e a(s) licitante(s) presente(s). 

8.9. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data 
para a con tinuação dos trabalhos, de\en::io ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes 
presentes. 
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9 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1. Até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, 
qualquer pessoa física ou jurídica poderá impugnar o ato convoca:ório do presente 
Pregão, aplicando-se neles subsidiariamente as disposições contidas n3 Lei 8.666/93 

9 .1 .1 . Em se tratando de licitante, o prazo para impugnação é de até 02 (dais) dias úteis 
antes da data fixada para recebimento das propostas . 

9.2. Ao fina l da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro 
poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese dos motivos, 
obrigando-se a juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias . Os interessaaos ficam, desde 
logo, intimados a apresentar contra-1·azões em igual número de dia5 , qJe começarão a 
correr do término do prazo do reco rrente . As razões e as contra r<..zões de recurso 
deverão ser enviados aos cuidados do Pregoeiro. 

9.3. A fa lta de manifestação imediata e motivada na sessão do Pregão, bem corno a não 
entrega das razões de recurso importará na preclusão do direito de recurso. 

9.4. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a in tenção de interpor o recurso pela proponente. 

9.5. Não serão reconhecidas as impugnações e recursos apresentadas fora do prazo 
legal e/ou subscritos por representan te não habilitado legalmente ou não identiíicado no 
processo para responder pela proponente. 

9.6. Os recursos e con tra-razões de recuíso, bem como impugnação do Edital, dever3o 
ser dirigidos ao Pregoeiro e protocol;;dos junto ao Setor de Protocolo, localizado na 
sede da Prefeitura Municipal, em dias úteis, no horário de expediente, a quétl deverá 
receber, examinar e submetê-lo à Autoridade competente que decidirá sobre a 
pertinência . 

9.7. É vedada à licitante a utilizaçãc de recurso ou impugno.ção corno expediente 
protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da Licitação. Identificado ral 
comportamento poderá o Pregoeiro, cu se for o caso, a Autoridade Superior, arqu· .1ar 
sumariamente os expedientes. 

9.8. Os recursos deverão ser decididos no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados do térrrino do 
prazo para apresentação de contra-razões. 

9.9. O aco lhimento do recurso, importará a inval idação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

9.1 O. O resu ltado do julgamento do recurso será divulgado mediante arix2ção no q:Jc:cro de 
avisos oa Prefeitura Municipal e comunica.Jo <-l lodas as licitantes via fax ou e-m2i. 



10 - DOS ESCLARECIMENTOS SUPLEMENTARES 

As interessadas poderão obter eventuais esclarecimentos sobre a presente licitação, desde qJe 
sol icitado, por escrito, ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 03 dias úteis 
antes da abertura do certame. 

11 - DO PAGAMENTO 

11.1. Os pagamentos serão efetuados unicamente mediante créd ito em conta bancári a, :"!?. 

forma descrita no quadro geral do capítulo I do presente Edital. 

11.2. A Empresa vencedora deverá fornc~c(~ r ao Departamen to de Tesouraria , o número de conta 
bancária no nome da empre sa a ser realizado o pagamento. 

11 .3 . A Nota Fiscal deverá conter a identificação do Banco, número da Aaência e da Conta 
BANCARIA NO NOME DA EMPRESA Concorrente, para que seja possibi:it:wo ao 
Contratante efetuar o depósito bancári o LO "alo r devido 

11.4. O recurso necessário à presente contratação, acha-se classif;cado n2 cb.aç~o 
orçamentária que se segue: 

-----
Dotação Utilizada 

Código Dotação Descrição 

1102.0824.30483-1035-4390301 Secretaria Municipal de Assistência Social 

12 - DA REVISÃO E OA READC: QUAÇt.O DE PREÇOS 

12.1. O preço reg istrado poderá ser objeto de revisão ou readequação. de acordo com o 
disposto na alínea "d", do inciso 11, do artigo 65 , da Lei Federal n° 8.666/93, mediante solicitação, 
desde que acompanhada de documentos que comprovem, convincentemente, a procedência do 
pedido. 

12.2. O M unicípio de Nova Cantu poder:!, a qu3lquer tempo, rever os pr::C{O-=> registrados , 

reduzindo-os em conformidade com pesquisa de mercado, ou quando altcraçõ~s 

conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado. 

13 - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA/EXECUÇÃO 

As disposições referentes à prazo e local de entrega (no caso de produtos) ou da execução do 
serviço são as constantes do quadro geral, no capítulo 1 do presente Edital. 

13.1 - Os materia is s o lic itados s erão e .. . -:.:.;,otorrnidac.c= -:0.n a n.::c~:;sid:i .. C·..: d8.cr:io ~c
entregues na Central de com pras do Município de Nova Cantu (ou local deteterrninau.- , 
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pelo Departamento de Compras e Licitações, no prazo máximo de 24 (•Jinte e av .J 

horas, após a solicitação. 

14 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

O objeto será recebido pela Comissãc ou Autoridade Co:npelente, coníorme ciispuser a 
Legislação vigente. 

15- DAS ?E,~ALI[)ADES 
----------------------------------
15.1 . As penalidades são as elencadas no artigo 81 e seguintes do Capítulo 1\, da Lei Feeí8r31 i1° 

8.666/93. 

15.2. Caberá aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e conlra,ar com a 
Administração, a seu crité rio, pelo período de até 02 (dois) anos, na recusa da adjudicatária em 
assinar a Ata de Registro de Preços, no prazo de 03(três) dias úteis, con.ados da data de 
publicação da convocação no D.O.M., além da multa de 20%(~.-inte por cen.o) sobre o va.or lotai 
da proposta. 

15.3. Caberá multa de 20%(vinte por cento) sobre o va lor da nota de empenr10 na recusa ::J: 
adjudicatária em retirá-la, em assinar o contrato, em elaborar o cronograma dentro do prazo cje 
03(três) dias úteis, contados da data oe publicação da convocação, ficando a critério da 
Administração a aplicação concomitante da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo período de até 02 (dois) anos. 

15.4. Caberá multa de 0,5%(meio por cento) por dia de atraso na entr~~g2, oesde que a 
justificativa eventualmente apresentada r ãc seja ace·(a pele. Aam.nistração, incider.e soore o 
valor a a quantidade que oe1xou de ser e 'H reg Je. 

15.5. Caberá multa de 10% (dez por cento) por inexecuçfw parcial do ajuste · 

a) calculada sobre o valor da parcela inexecutada, quando a entrega dos produtos ocorrer em 
desconformidade com o exigido neste Edital e seus Anexos, independente de SLa ,roca pela 
contratada, que será aceita uma única vez, no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, a contar oa 
data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipalidade. 

b) quando o tipo de embalagem, rotulagem ou conteúdo líquido do produto esU,er em desacordo 
com o solicitado, independente de sua troca , que será aceita uma única vez, r10 fJrazo 05 (cinco) 
dias úteis, a contar da data da Intimação, sem qualquer ônus para a Municipal10aae. 

c) Calculada a partir do 16° dia de atraso na entrega. 

15.6. Caberá multa de 20%(vme por cenw) por inexecução total do ajuste C2!cu!aês sobre o 
valor do contrato ou da Nota de Empenho. 

15.7. A Administração poderá rescindir oe irned ialo o(s) contralo(s), case a ccnlratada venha a 
reincidir nas infrações elencadas nos sJbitens anteriores. sem prejuizo cc OU(rês sanções 



administrativas aplicáveis à espécie e previstas nos incisos 111 e IV do artigo 87 da Lei Federal n° 
8.666/93, além da multa de 20%(vinte por cento) sobre o valor do fornecimento oojetivado. 

15.8. No caso de troca ou reposição do produto, na forma estabelecida nos subitens anteriores, 
a Con tratada assumirá a responsabilidade pelos custos da análise e, também, da armazenagem, 
os quais inc luem: transporte, carga , descarga, estocagem e movimentação, relativos ao período 
em exame, que deverão ser pagos pelo fornecedor. Neste caso, o órgão competente corr~unicará 
à Secretaria de Finanças para que não seja efetuado o respectivo pagamento da mercadoria à 
Contratada, até que seja atestado o novo recebimento. 

15.9. As multas são independentes entre si e a aplicação de uma não exclu' a cie outras, sendo 
descontadas do pagamento devido ou cobradas administrativamente ou Judicialmente. 

15:1 O. As licitantes ficam sujeitas às penas previstas na Seção 11 1 do Capítu lo IV, da Lei Federa' 
n° 8.666/93. 

15.1'1 . As multas poderão ser descontadas do pagamento devido ou por meio da retenção de 
créditos decorrentes do contrato até os limites do valor apurado. 

16 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1 . Quando todos as licitantes forem inabilitadas ou todas as oropcstas forem 
desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitação poderá fixar o prazo oe 08 (oito) aias 
úteis para apresentação de nova documentação ou de outras proposta3, escoirnadas o~s 
causas que ensejaram a sua inabilitação ou desclassi ficação. 

'16.2. Das decisões rel ativas à presente licitação caberã o os recursos previstos no artigo 109 da 
Lei Federal n° 8.666/93. 

16.2.1. Considera-se enquadrado no inciso 11, do artigo 88, da Lei Feoeral n° 8.666/93, a 
empresa que ingressar com recurso meramente protelatório, com intuito de retardar o 
procedimento licitatório , ficando sujeita à pena de suspensão temporária do d:reito de 1iciiar e 
contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.2.2. Os recursos eventualmente interpostos pelas proponentes deverão ser endereçados ao 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL e entregues no Protocolo do Paço 
Municipal. 

16.2.3. Os pedidos de vistas ao processo pelas licitantes deverão ser formulados por escrito e 
endereçados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação - CPL, e somente serão 
permitidas quando houver decisão da CPL proferida e devidamente publicado. no 0.0 M., OL na 
hipótese em que houver interposição de recursos pelas licitantes, após a sue cornunicaçãc às 
demais, mediante publicação no D.O.M. 

16.2.3: 1. Fora desses casos, ern que os processos lici talórios estarão sendo analisados ou 
dil igenciados pela CPL, não será autorizada '.> lstas dos autos às licitantes, evita'loo-se, assim. 
prejuízo ao andamento das tarefas do Órgão Colegiado. 

17- NOTAS 11\>lPORTANTES 
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17 .1. Os documentos necessários à haoililação poderão ser apresentados em original, por 
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por servidor da 
Administração ou publicação em órgão da Imprensa Oficial. 

17.2. Será inabilitada a proponente que não apresentar os documentos de acordo com as 
exigências deste Edital e seus Anexos. 

17.3. A constatação, a qualquer tempo, de adulteração ou falsificação dos documentos 
apresentados, ensejará, após regular processo administrativo, a adoção imediata da aplicação 
da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Adm.nislração pelo 
período de até 02(dois) anos, independente das demais sanções previstas em Lei. 

17.4. As penalidades administrativas também serão aplicadas às empresas licitantes ou 
contratadas, na hipótese de chegar ao conhecimento desta Secretaria a apresentação de 
documentos adulterados ou falsos perante outros Órgãos ou Entidades Públicas. 

17.5. Os documentos exigidos, sempre que possível, deverão ser apresenlados de forma 
ordenada em conformidade com o edita l. 

17.6 . Considerar-se-á domicílio ou sede da licitante o lugar onde esta mantém seu 
estabelecimento matriz. 

17.7 . Os prazos previstos neste Edital serão contados conforme 110, da Lei Federal n° 8 666/93. 

17.8. À Autoridade competente é reservado o direito de revogar ou anular esta licitação, nos 
termos do artigo 49 da Lei Federal n° 8.666/93. 

17.9. As licitantes devem ter pleno conhecimento dos elementos constantes do presente Edita l e 
seus Anexos, não podendo alegar, posteriormente, qualquer desconhecimento qJanto às 
condições estabelecidas, corno elementos impeditivos ao perfeito cumprimento do contrato. 

17.10. A participação nesta licitação im pl!cará na aceitação integra l e irretratável dos termos 
deste Edital e seus Anexos, bem como na observância dos regulamentos adm:nistrati'.'OS e 
demais normas aplicáveis. 

17.1 1. Compete aos in teressados fazer minucioso exame dos elementos do presente Edital e 
seus Anexos de modo a poderem, em tempo e, por escrito, apresentar todas as dúvidas 
existentes para os devidos esclarecimentos, em até 05(cinco) dias Clteis anteriores à data 
prevista para a abertura dos envelopes, para análise e esclarecimentos por pane d::> Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

17.1 2. As partes elegem o Foro da Comarca de Campina da Lagoa, Paraná , para dirimir 
quaisquer dúvidas decorrentes desta licitação e do cumprimento dos eventuais contratos. cem 
renúncia expressa de qualquer outro, por rnais privilegiado que seja. 

17 .13 . Erros ou omissões meramente formais não serão consideradas para 
desclassificação dos concorrentes. 



E, para que chegue ao conhecimento de todos, é expedido o presente edital 
que será publicado na forma da lei. 

Nova Cantu, Paraná, 11 de Maio de 20~ B. 

Comissão de Licitações 
~n.rol~~-
~oerro 
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N •::-.C'2> 
AN EXO I 

Modelo de Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: 
CNPJ: ----------------------------------------------

ENDEREÇO: ____________________________________________ ___ 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no 
procedimento licitatório 027/2016- Pregão 018/2016, que: 
I - O Proponente atende p lenamente aos requisitos necessários à Habilitação. possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo 
licitalório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrêrcias 
posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a 
realização de trabalho notu rno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer 
trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição 
de aprendiz , a partir de 14 (quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93) . 
IV -O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes 
no quadro geral do capítu lo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste 
certame, inclusive para ap licação de pena lidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente 
as datas neles estabe lecidas . 
V - O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Púolica ar~ O.'-~al~..2c:r 
Esfera oo Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máx,ma da ve ràade , firm o o presente. 

de de 2016. -------------------- ------ ------------

Nome e número da identidade e do CPF do(a) declarante. 
(Representante Legal) 

Ca:· nL·J com CNP.J 
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ANEXO H 

Modelo de Credenciamento 

Através da presente, credenciamos o(a) 

Sr.(a) __________________________ _ 

portador( a) da Cédula de Identidade 

e CPF sob n° a ---------------------------- --------------------------' 
participar da Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL N~ 018/2016, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome de 

inscri ta sob o 

CNPJ/CPF n° __________________ _ conferindo-lhe(s) 

poderes amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, inclusive para 

receber intimações e, eventualmente, desistir de recursos, formular propostas/lances 

verbais, recorrer e praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

_________________ , em ____ de ______ o e 20· 6. 

Carimbo e assinatura do credenciante. 



Proc. Licitatório n. 0
: 027/2016 

EMPRESA: 

C.N.P.J. N°: 

ENDEREÇO: 

ANEXO lll 

MODELO DE PROPOSTA 

PREGÃO FJqESENCIAL n°: OH~/2016 

REPRES ENTANTE: ( para assinatura do contrato) 

CPF E RG: 

CONTA CORRENTE: ______ __ AGÊNCIA: _____ E3/\I\!CO: ___ _ 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o 
Processo Licitatório em epígrafe, que trata da Aquisição de Equipamemos e Informática, 
Eletroeletrônicos e e outros. 

Item. Q1Q Unid. Descrição Marca ~ PreçD 
t.Jn~~rio 
1---1 

f--- - --- - - I --TOTAL 
Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo corn o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas. 

Preç_o 
To ta i 
R$ --- -

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda , conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a 

supracitada licitação. 

Local e Data 

nome e Assinatura Representante legal - Carimbo 
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#IITEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos de Info rmática. 
Elctroclctrõnicos e outros itens Programa F AM ÍLI I\ 
PARANAENSE. conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 16: 15 Horas do Dia 31 de Maio de 2.0 16. 
na sala de reun1õcs do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranú. 
A Pasta com inte1r0 teor do Edital. anexos e informações poderão ser 
solici tados na PREFEITURA MU NICIPAL DE f-.!.OVA CANTU -
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1281 - pmncantu@ig.Clllll, br. 
li# Nova Cantu. Estado do Paraná. li de Maio de 2 .O 16. 
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Nova Canta 

ESTADO llO I'AitA~A 

R ua Bahia, S5- CEI' 87.JJU-U0tl 

AVISO OE LICITAÇt\0 - I' ROCESSO LICITATORIO u" UZ 112UI G 
PJ<.EGi\0. na ro r m:a P'n·st.·ul'ial - !'\" tl12/10 16- PJ\INC 
OBJETO: .\cr ui_.;;i ç:·w d<: Ul C aminhão lm:o 4 x2 (! UI T anq ui.· l.sotl·nuk11, 
l'llll f1Jr ll1l' i..':>j)l'ti l'it..' :I ~'Ôl' S t.'lll l' tf il:ll. 

AllEin tJnA : ,\pa rt ir da.1 U'I:UII (•wr<) flora.< du dia 31 ck ~l:tiu d,· 2.1116, 
na s:tl:1 dt· nuniõt~ d o P:1'0 1\ Ju nic_ipal , l ' llt i\'uva C:J utu. P :1rau:i. 

A \"I SO llC LI CIT.-\Ç1i.O- I' IWCESSO L.ICITATO!UO n" 02.1/2111 r. 
PREC.-\0. na funua t•n.:o. l.:nl"i:lln'' UI -V2Ul(,_ Pl\18(' 
on.n:-ro: ,\quisi\':.1(1 de Pt•p...: l' St·n·i\'llS ( C:uuhth~ l) T :tntph') . L'Otllt. ··n~· 
l'S\Jl'l'Íiil':t\'Ô l'S l' IU l' tlit :tl . 

AUEH.TCRA : A fl:ll'lir d:1 ~ II :Otl (onn) llm·a ,, tiH tlia ."\I dl' i\l:1io ta· ! .• :lf,, 
n:t sal:! llt· n ·uuii1o d o P:\ ·n :\"luuiri!!a1. t.' lll r\u ,•:a C:1111u. fJ:u':lll,l 

A VISO DE LICITAÇÃO -l'nOO:SSO LICl"l ,\TO RIO n" 11~4/~1111> 
I' JtEC.\0. 11:1 f11nn:1 PnSt.·rH:i:ll n" UI 5/211 I(, -I'~I~'C 
OBJETO : Aquisi~·~w de 1\l:lli.:-riais tl c C(lltS(t'u~·:iu p:tt':t n ·p:\fu l'lll t•.,rnl:l 
infant il (PI'ugr. Bras il C:1rinhu.o,o). rnnft~ fllH' npt·l'Íli...-:1\'Úl'.li t.• m t.•dif:JI. 

ABI·:R'r un,\: A p:trt i r da; 1~ : 1111 llura.< du d ia .11 til' M aio d•· 2.1111>. '"' 
sa l:t tlt· r cunilh·s d u l~ :, ~·u Munidp:ll. em ,\'u,·:t C:wtué-:. :-'':c:llc.:·a:..:u"":iC,.==.,...,-----1 

-,, \'ISO IH-: I.ICI t',\ÇAO- P IWCESSO LICIT,\TÓniO u" 02512 1111> 
l' I<. EC.\.01 11:\ fCJfiHa l~ n:M'IH."ia l n" () 161.2016- 1':\Ir\C 
Oll.JETO: ,\tt ni~i~· :·w ch· llura~ ,\ Liqu i n:t ~. t•tmfornu: t·:qH·d lit':t \' Ú\·~ t•ru 
edital. 

ABERTli R.\ : .\. parli.- das 15:1111 lluras du cli:a .1 1 th.· ,\l:ti() til· 2.016, na 
s:1la de r'('Uili~JC' S do P:"\ ·o 1\tunid J:t l. em :--.:ov:1 Cantu. l1 arnn:í. 

AVISO DE LICJT,\ÇAO -I' RO<.:t:SSO LICITATOI\10 n" U21.12Uiú 
l'REG:\0, na ronn:t Prcscnl'ial n" 017/!016- P.\ !;\"C 
OU.JETO : .-\tptis i\·tw th.· lnstrunH·n twi 1\Jusi c:ti~ <.· uulnt:o. - Pru:.!f"atlla 
PIH>JO\'El\1 . nml"urmc cspcl'ilh::I~'Ô l'S ~·m ~."dil : tl. 

ABERTURA: ,\ p:11·1ir tl:1s 15:.10 llur:1 s dn tlia ,, I dt• .\l:tio tk 2.()1(,, n:l 

.lia la dt· ft· nniõ(.'.~ do l,a\' 11 i\lunicip:tl. l ' lll 1'\u\'a C:ullu,.'": ::-l':-:a r,.:_lll
7

:'1
7
.==-:-:--

,\\'ISO DI-: I.ICITAÇi\0 - PROCESSO LICITt\TÓRIO n" 1127/2illr> 
PREC~.\.0. na fonn:1 Prcst·nd:lf n" ULH/2 1116- P:\1.\1C 
OB.J ET O: .\quisi\' i'\(1 th· l~quip:uutnlt>' dt· tufur udtict. l'll·lnH·ktrttt:il·ns l' 

Ou!ros itrn ... c.:unfnrntc l'S fH:dli~·a rêtl':\ ~·m cdil:tl. 
AHEJ t Tl!H.A: t\ p:n·t il' cf:l s 16 : 15 llnr:l\ ttu dia Jl tli: l\T aiu dt· ! .U!ú. 11\1 

.'>:da dt· 1·\·uuit~l·<ri do P:t \'O~unid.l!..:.d~1-l'\u\':l C:1utu. Par:tn:·l. _ I 
- \ ] 1 ,1 ~\;1 U illl illll.!iL,, h'lll 1.\,1 h \1Ud, ;1!!~" \1. • ,~ .,: i11 1~11'111; \." i•~ .~ j'L_hkl :1., ,,,., 

~o l • ~: i•. ;t d ''' 1,:1 Jl l\ l:.Hil l UR:\ MlJN!Cit'.\L !H: NOVt\ l':\N I U - 1',\ltAN.·\ ,\:~ n,, a 
IJ11 L":'(n Lk'f.ll' ll.! \,10. ll•' hrll',!f !l ) d ,IS lL\ll ,'1:' J J •( lílf b C cl .1:0 1·1:00 :1~ ( 7:(1(1]]:-. 

l'n•fL•itu J\IULLil.'iJ,'-'>:;.:1(---------

~llJI':ICÍPIO DE .'-10\'A C.\:-.:TU 

~EDU/1',\RAN.ICIO.II>E -I'A.\1 

t::I>IT.\L OE I'REC.i.O l'l~ESEi'\ClAL :'<" UI3/2U I6. 

~146111.016 

O MLJ:'<ICÍI'IO de ,\'OI' A CAKTU. tl>n>:l público qm· i~> 10:00 (dez) lu""' do 

d ia 3 1 de ~-bio d..; 2.(ll6. n:t S.:dc d:1 Pr.:l~· il ura Municip<l l d..: N~w:t Clllttt, 

E~Jado du P.t ra 11:L rc:t li%:tr :'t liL· i !a ~·:iu na mud.tlid:1lh.: [l r~güu Pr...: s~.·t u.:ial. th• tiptl 

menor prc•ç,,, I'""' oq u isiç :io de I'QUII'A.IIEI\'TO RODOVIARIO de .tc,,-. J., 

co m t•specitii..·:t\·úcs do c..·<li ta l. 

LOTE OBJETO QL.,\C: "J ) VALOR 1'(( ;\/.() 

-DAIW IOT,\L RS tll lt\Si 

tl l C,\:VLIC: I it\0 (I ) 2~1.~00.00 ')i l 

l'. \(_" ,\~L !l i\ 

l i. \SCL t.,\1\TL i>À·I 

l n!'nnn .H;ú.:~ -..· ~.:sdat t'l.'llllc nlll:' n.:bt ívns :Jo ... ~di t.l l. IH\l{\..: [u s L' :1t1t.'XOS pud.: r~h1 

s ..:r SL>lic it:td,);-;: Jll ll \0 ~l1.l l) rc~o~o:ir u E lt•:mi .\"l:tria And i' ;Hlt·.:. Pal'an :·, , Rr;tsil 

T ekl"olll· (114~) J527-1 2SI F:": ( 11~~ ) 352712~1 E-tu:~il 

pmnc : t ntuW:.· i~. rom.IJr. t\ Past~J T(· ~: n t~.:;.t. l"\ llll LI Íll iL' tn J t.:-~.n· du 1:\l1!al ~...· 

!il'U~ t\.:'i pl't: \1\'ÜS 1\\L)dl.'lll~, :"l d C' IHII):'i C :ull'XU\. pn.kr:t ~1.."!' l.'~ :t lll iJl.1 J : 1 11 \! 

... ~.·~: uul\ ~· .:nd ~· ~-...~çL) R.\1:1 B;d1iu. ~.5 ~ c u • s:; _;:;o~ooo. d." ~ :oo :\:-: l'l:üo lil•!-:t. ... . 

l' l(ECiOEIRO 

Ekani 1\· l:.J ri ~l Andradc 

41401201G 

Nova Esperança 

t\\"ISO DE I.LCTL\(",\0 
O .\ ILinil'ipi l) J.: f\: ov•1 Esp..:r~uw~t. Estadv d~,, l';Lr.tn:'•. h.1111.1 púb!i~.·u P'""'"·---
.... i.J 1 1 1t~,·,,:im~.·t nu d o:: i nl~ r~s..;:Jdus . lJUl' I~H:'1 r..:;dtzar Li ~.:t t.wúo 11.1 mmbiH.:Hk 
Ton1:1tb dt: Ptt.'Ç{I 11". 005/20 1fl- I' J\'INE. dv l lfi tl ,\lt'llilr Pn•\·11, l.' 1\.:.=~lm.· \:..: 
c·xc·çuç:io E.\1 1'1\EI'I"Aili\ I' OR l'REÇO GLOIIAL. 

llu Ohj<·lu da l. il'it aç•in: l"O~TRAT,\Ç"i\0 DL t:~I I'RESA DO RAI\1(; IJL 
FNGEN IIAR IA 1'1\1\A I:X ECLIÇAO DE RI: I'OIC1lr\ t: ,\,\I I'LI,\~'i\0 ~O 
I'USTO DI· SAUDE V ILA RE<i l ~ \, LI)(".\UZ,\110 r-.1\ 1\ \' T,\SSO 11.-\ 
SI !.VI: !Rt\ Sl:--.1. ~ntn rr..·..: ur!-11.' pnH·idn ... do cumpnHl' ll ll~ ·\mplt:1\jo do \u1hit" 
lkl l 'rogrr:una d~ R~qu:ll i Jit<l)·;in d<.: Unid:LdL':-o H.l~i~·;~~ d.: S;1Úd.: (L US). p n lJhl.:il,, 

n" (JX570'17:S00t) [ I IOfJ(,, ..: t:ll'lld.l tt'' 2X'/~()(){I~ . l..'llll l(lt'li ll.: ~ld i ~,.·it;ll;~l ~ d.: 

Sl:o,.' l \."~:t rt.l Mll tLiC" ip.t; d ... · S.ll'idl' 

du l'l'r..'l' tlilllt'Hfo t :.h~·fl.lr:t dos t.· nn·:t~p~.·:-.: <h l"ti \-.·I~' J h.'" :-. ... :r:·H, r,· ~..· ... ·hi,.[,,,.., ~~~

:•-.: O~h· l 'qnitt. (.{, , \.i l.L I' ' (k· ,unh~ t •k· ."'~O j (,, '..:n\hl l:\1-..' .. ~.· ~:o.~Jl' pi.blir:1 pa r:t .lh ...'llti!';t 

~.: : ul~.~ nu..: lll \1 :-..:1.1 1111 nh.· ... ll h• d111. :·:~ (11} ·~. 1 :;.:-;, tu ..;:d,t d" r...:un .l,~,.· ~ d;1 Pr\.·k11t 11":1 
1\ h t:lio,.· l j';\1 

i\L1:;. :n((ll" :n.l..,· (,~,.·:-: \.' ..:úpi.1:-> d,, h.ln:d ptHk'l :lll -.~·r .tiHid.l ' ; .. t l1 nid.1~k ,k 
Ctl lllpr .l.'> 1.' Li·~·i1;1 ~·úl·s. lliJ hor:11 i11 c~.· 1.."'\[l~dk~ n t..:. d~· "l'~tnli. I .J ~~ .'I\,. \LI !~'11'.1 d· 1 ~ 
0:0:11 .1:-. l ! h:\Utnill. l' d.1s \.l hJOII\ 111 .'1.' 17h. 11.1 ,\\'l'llld., Rtl\,.'h:; l'tillthll. 115 .'. 
kk.-t~) l t\.· ('1'1 -~:!)2 15·l)). 1:1" :IJ<l.!.:-:> :s.,:- .... m: •. 
~ ~~ _ _!l_.;l~ .. r _,,,~,.: .. ,r ,~, 

~m;1 Espcran,;:l, l O d'-' m;dutk· 20 16. 
C~.·r~ ~~ n Z:u1t1sso 

P r~.·ki to t-. 1uJH!.: I p~d 

A \'ISO I)J·: l.l(TL\(".i.O 

'.O~GS/201 õ 

() i\1ull il' ip i\) d..: NtW:l E!>[ll.'l":l!l\'a, t:.q<!d(l tl(1 l'<tf.•n:', . ttlfl\:1 púhlil'll Jl.!l.l 

l."w lhl.'l.: i lll\.' 11\o dos i nl..:r,:~sadtJ:\. qa\.' l.u :'t t;.;;, l il:l! l.t.:l l.t,·:io na ;1 \otb hd:.d..: 
Twnad:1 d..: Pr..!I,'U n". ()(J(li:!fi i ()-Pt\ 11'\1:. dtJ tipo i\h·•Hu' l,:.l'\'11, l: r,.·g1nh: l.k· 
""·c·u1·:"~o> E~ll'REIT . \Il.\ 1'0({ I'Ht·:ÇO CLOlL\l.. 
IJu Ol tj <"IO da l.irilal"'-'n: COKTRATA~· \ ()DI: L~ l i'RES:\ !lO R,\ ,110 IJL 
I'~ Cii'Nil ,\Rii\ P;\R,\ EXEC'll~·,\o DE Rl'l'OR\IA L ,\~ II'L I A(,'ÁO 1\'0 
i'US"IO DE SAUDI' CI":I\Tit:\ L. LC!C:\ LLéi\fJO !'.A RU,\ ~1.\IU~S ,\LVES 
(',\~1/\1\GO S.1N . ...:tlll1 r ... ·cur.'\(1:\ pro\ ido.~ dt) nHHpl1 l l\.' l ~k :\mplb\·:h) dH iunl,i!•' 
dtl l 'rllgr.11n:t dl' R\.·qu;tl i !ic :t ~,.·:, l) d~· Un id;ttk·.-• IJ;,,t(':'" do,: S :1út l ~· (t. HSJ. p:t, '•1.-.l.t 

11" (IX57077XUtJO i lt! WI7, o,:t n..:nd~l 11" 2/'i'/XO!Ili-", \.'~1n t:, nl 1 ~· :<iJ!t..:lt:tv:·ILI ~I •. 
SL·t rl·lari:t .\ii1111C1p:t! ,k Saúd..: . 

l)u J'l't't.•h i llll'II.H l' :liH· t"( UI':I dus l' ll\'dopl·s: (\:-. ~..·mdc r p.:-.' ~~·1.!11 1\'l·~+·t~.!~. • :- 1\ ~' 

: t..; l ·lh l:.t\HI1. d,1 d 1<1 l' <k unho d...- :!O l fj :o.l.·lldltl1t l >.' ~ . .;,::-s.h'Jl•·blh.::1 p.11·,\ .li ·~·JI\n ,l 
..: jtd t~~ttll\..' 111 ~> 1i..:r:1 111.1 m~.·:o.~n o di:~o h l lhJ il1 nin. n;L ..,,t.,l d~· rl''ln l\,~,.· .... d.1 Pn:kit.11.1 

:'\1Ull ll.·tp:1 1. 

.\\.11:' tll!tlttl \:tl,.'lll.."" -.: l:Upl:ts d.;1 blnal p;H!~..·r ,i•· -.~· r \'l'11d .1. 11:1 t md.nk d~.· 
l \lln]l l",l.-. ~..· U\.·i J,;\·tl\! ... . 11•1 hnr.\riu \lt· ..:.\p ... ·d;~r.t... . .!~... ;;.\,·~~tmda :1 .'\.::-< : .1 kn·:1 ,L:.\ 

O~h ;·1:-- l lh30mil t, ~...· d.L" 1Jh3(1m in .... 11 !1. 11.1 .\\1..' 11i l.t Rud1:1 l'oml '"· 11~3. 
ll.'k-1\ ,th,: (d - 1 - .~.~.:<' ·15·1 )). 1:1.x 1- 1 .'::-:-: ~5·~~ ··..:m.1il' 

j •• ,. ~r·, .. 1_ ' ,, "1 11! • ·u \ 

1\.H:I F:... p"·r;Ht\",t. 10 d..: l ll . t i tl dt..· - 0111 

l i..: ':'o\ltl Z:ltll lSSO 
1'1\.' ll' l l\1 ~l. llllf.:l[1itl 

Nova Fátima 

J L. .Sctn.;,·hl·~ - ftH:~~rpor;1 dM~ t\ lF, C.'\PJ (!I. I'ISJ,90 OtJO l-36. hll na jlltb ll~o"•\ 

qu ~ 1r~1 r ... ·~ ] U\.'r..:r :1 r~..·no \'~~~·~'io dr..· Lil.' l"nça d~.: lnsl:\1;1ç:io ll1'1 !;~35 du Cllfl_ltlllln 
l l.tb il;n.: i t~~~:~l .J LlSl' i\ l;uv:ll H 1b·.: i t·n a :-.~ 1 im pl:t.t:;tdt' :w l'rohtrtl~ :lllH:nll, do• 1\v.:nl\ 

I . d~· lh-t L'I Hl •r" n,t ,_. ,, l,1d.: tk· \qi\'.L I ;"1tim;1 - Pt 

Nova !...oulrina 

l'ltEFt·:l"flJR,\ DO \I\J;\'1<.:11'10 llt·: NO\'\ I.Oo\'i:tu~ .·\ 

i:! H 1',\1. RESLI~II(}() IH: LJC)'("A(".\0 
!"0~1.\ll.\ lll·: I'IU:Ço;; ~lt:'IO:t !'IIE("l) 'i"".<l:l.1/2<1H• 

111 o\il:liat: <! :d.-: I (1'!.\tl .\ I) i·: I'IU.<,"OS 

o.: \. \l11 ll.tl.l\·;i.o d.: l'mpr\.'!ol: ..:"[h-r!;tltt:ti.~a i'\.\ Gl·J{Í~I\'Cf..\. C'O~TitL·I.E. 
~lOC:rr<lH.\1\J:·:I\TO E CO;\'SEII\,\C,\0 ilE ,\RF \S tu:Si·:t,\",\IJ . ,.; I 

IH:., I I.'IA(",\0 FIN,\LDL·: RESÍIJl,OSSÓLIIlOS .H; I'OIDt' •.. 'T~,,>'J• 
OS CIUTL::IUOS "l"lT'HCOS 1'.\((,\ .-\ ,:J· tC"Il.M L\ 110 :.1:-. d·. i\, 

.1!.1:\:I~ IIZA(",i.O IM \'10.\ L'"liL no At téi<RO .. \JA;\'l'TES<. ,i o ••o 
l.ICEI':('I."li-::'ITO .\~lllllc.'>L\1., I'OSSIIIII.IT.\NIIO c\ OISI'OSI~ .i O 
FI:'IAL .\\lllii·:."IIT,\I.~IEI\"I"C ,\IJEQU,\Il,\ l>üS KlcSiJJt.:0S .\Ót. lllOS 
COLETA DOS :\O ~ll":-.:tCÍl'IO llE .'lO V,\ 1.0.\'DlU.\',\ .. Clllliünn,· c·w,..Ji,úc, 
th .1 d:ts JHI cdiLll c !'.\! US a m:.xus . 





/S.':iN 1677-71169 

!'REG,\ O l'RESf.::'\'CIAL :\1~ 13l21ll t'i 

PROCESSO LltlTATÓR IU u" 0:!:!.'201(1 
PREGÃO, na fonn ~1 Prl.'sl·n.: i:d ~~~ 01312016- PMNC 
OBJE"IO: Aquist~·i'10 dt: UI C:1mirúio C:tç:.1111 b:1, C!Jnrunn" l'!>pcci
lic:IÇÕI!$ em cJ i1:1!. 
ABERTURA: Á p:ut ir d:t~ 10:00 \ !lira:~: J~1 Dia 31 Jc M;li(l Jc ~.Oiú. 
11.1 s:llil de rcuniõc., do P::l\O tvlunk- ip31, em Nova C.mtu. PlLr~:n.i. 
A P:tsta C1lll\ inh:.-iro lC11r dtl E.di1:~ l. :m~:xu~ .: iufMIII:lÇÔt:;'; p1)d.:rJn ser 
~o l icil:ttlos n:t PREFEITU!li\ :-.JUNIC!P/\L DE NO\'A C/\NTU • 
I'ARA~A. junh1 :l I)~vi.~~~~ de Li,it.1ç5o, no hnr:lrio d:.s 9:1Hl às 11 :ílO 
11~. c da;;; 14:0() :'ts 17:1)0 lls. Tl' k- rtmdF:t~o>: (44) 352713(•)- 3527-
12:-; I - pmncall l\t@ig,c'JLil .br. 

I'HEGi\0 I'HE-S~l\-CIAL N~ 1~/lllllt 

PltOCESSO LICITATÓRIO 11" 02Y::.O I6 
PIHO::Ci/\0. na i\>nn.t l'r\.'~~·ncial n" Ol -1/201(i • P\ INC 
OUJETO: 1\(JUisiçã,, <k P~ç:ts ~ s ... r\'iÇHS. para c~mmh.io. con li•rmc 
cspcci licaç~~s ~m l•dit~l. 
ABERTU RA: Á p ~tn i r d~1:-. 11:01) 11,1r:1...: do Oi:J JJ tk ~1:\io d .: ::!.U iú, 
u.s sala de n.:uni;~~·~ d.~ P: • .,:u J\llltli, ip.•l. .:m N1w,, C mtu. l'ar:.n."1. 
. \ P:,s!.t ClliH illh:ltl) ~ ~·ur d!J Edsta1 . . utc:-.>iJ;) ,_. i 11 t\1tma~.;ti..:s 1'1Jtk1:iu s~·r 

:.ul i~:ll:1dU;:, na 11REF1: JTLtiL\ .\IU~IC'II'AL L>t.:: N{)Vi\ CANTU -
PARANÁ. junh1 ;-. [)i, ·i:-J~· d.: Li;: 1t.1.,::i~'. n11 h,, r:\no ,1:1:; I) 00 : t~ I I :U(J 
lls '-' d.1.~ 14 OU .t!'i 17;00 li..; l dcltmc/F:t;>.. ; (•1·1) 35:!.71)h3 • JS:Z?. 
1 2~ I 4 pnm~·;~ ni\J~II' I(!.l''lm.br 

I'ROCESS(.) LICITATÚRIU n·' it2-l':!OI6 
PREGAü. na fu rma Prl.'~l·u.:•a l 11" Ul 5/2fll 6 4 I'~INC 
OOJETU: 1\L.[ Ui s i ~·:iu do.: i\l all.'ri:ds u~ Cllll~!nH;:'IO par.l R'-']):!I'V l'lll 
E).:ol:l lnf.-uu il - l'r,,~·r. Br·:,;;it C:1rinhflSI), conf1111m.: ..::<pcl"ilh::l ~"(l~· s em 
\.'dit.li. 
ABERTUIL\: . .\. Jl:tllit· ~kt., 14:00 l lora-' J o Ditl J l de M.1io d..: :!.Oil• . 
11 .1 :>:!!;1 tk r.:uniV~:~ ,to P:wo 1\ \uui,-.,p:l l. em !'\o\'.l C'.mlu. J> :~ran.l. 

!\ i'<Bl:l cu111 ir,t\! 11\1 l~tlr d11 Edit.ll, :LII\'.'\•1~ c lt\t'.lrnl,L ~';l~ ~ po1k r.'h1 :>~:r 
~,,lit.: J I :tdos. na PKI:FEITUR:\ MU!\IClPi\ l DE ~0\}\ C 1\ '\TU • 
I"ARAN.Á.. jun111 :1 Ui,·i;-;:i,l d.: Ltcit:lo,;i'tn, nn hur:'u·in d:~~ 9;00 th l i :!)11 
11:.. ~·<.la!> 1 ~ :11() :'ls 17:1){J lh. Tdd~!ll.:lf~I'C (•1 ·1 ) 3527 13tí 3 - 3527-
12:$1 - jll\llt~·.:HIIU((!_t~.l'Olll .br. 

1'1t0C'~SSO L1l'IT;,TQR 10 n' 1>251211 16 
JJIH!Cii\0 , na li.lrma Prcs~·ncia! n" U\ (i/2016- P:-.1NC 
OBJETO: ,\qu1~ic.io t.l~ flor:-:~ M:iquiu:H:, ~onf,mnc: i!~fH:cific:lçi,~s em 
l'dit:tl. 
,·\llERTURt\ : A partir da:: 15:1J(II!or.1S do Oia 3 1 do,: M:'i " de ::..11 1(,, 
JL .t sala tk• r~·u ni,)ó d!J l'a,·t, ,\1 uni..•ip:tl. 1.'111 Nuv.1 Cat\lú, P:1r:uHi. 
A f>:1Sia \\Hil inll..'~ll) l!."iJ( du [dit:d, ; IJl,.":'\U,) ,_. in t\lflll:t\",j,;s ]ltlc.ll:'r:i!J s::r 
s•• l ki1 :1~1~,s n:1 l'Rt:H;n UK t\ ~IUNIC ! Jir\L DE NOVA C'ANTU -
P.l\Ri\NÁ. junt,J :.1 l) i, !;o;.i 11 d~· Li\i\,1\'::itJ, IW ]1\•r.irill d.1:-: •1:úU :h l i :00 
H.-.. c J a . .:: 14:00 :'1,, 17:00 lls Td\'foni.'IFa:-: : t-1·~) JS271J(,_l - J S27-
1 2~ I • pllHI.::liHuq•ig .:\llll.lH. 

l'!h.KE!-ISO 1.:( !1..-\lÚRhJ n' !i:!f· '211IC• 
PR~u,\u . tl:l t01tm l'r~·~~·n.:1:d n" Cll'll20\Ci- P~d>-:(. 
OBJI.tl U: Aqui..:i\' :il• <k lmtnan~·nh•s ~1u.:>k:d.s 1.: :1lin:-. .:. t)Ul rt•) +1\!n) 
- Pr\Jgt':•ma l' ltOJOVEr..t. 1:\•nfi)I'IL\·.: cs;>cci!ica.,:ü.;::;..:. c:nl edital. 
AllE HTUilA: A p:u ti r d~s IS:JO I h•rus Jo Di11 3 I J~.: MJi('i J~· 2 .0 I(,, 
n:: :-::d:1 <11.' n:tmiV-..-.' do Paço ~ltmicip:d, em No,':\ C':uH u. P:1r:1n:1. 
i\ l'a;-;t:t c~.m, iut ..: •r~ lc-"r d11 Edit:tl . . !1\1.' ,\tH c iiH~mn .IÇ'i,~:~: ptld ... r.:tl ~t:r 
$o!i;,.• 1 tado~ n.1 l'tO:: r:"E I'fURA .\lUNlCJI>AL DE N0 \'1\ Ci\NTIJ -
Jl:\!\1\:\':\. junli1 a Uivi!".:io '-k Lic itaç:io, JlCI hor:Jrio d:1:-> 9 :00 às I\ :0() 
ll s. l' Jas 1~ : /JO t'1s 17:fJO lls . Tdct~m..:/F:1x: H·l) 352713(1)- 3527-
12X 1 - p1LIII .::tul\l(!! 1g.l·o:n.br. 

PHFC.\0 I'IH:::..I~l"C ii\ 1. -~ ~ t H·!t/1 (. 

PROCESSO L!(' J"I ,\101< 10 L1" l)J7 '2016 
PIO: r,t\ (). n.t úHma Prt::-l'rt \.i,ll n" 0\1-l/20\ft • Pr.. l i'\C 
013JI2TO: t\q\li:-tç;'\,, Oc Elllll p :LIIWl\.1~ de lu hll1ll.lt t.;.·.J, Eldr•' .:ktr(}
nico$- c ''utro:; 11.:-ns • l't•li_:fam:~ FA~tfl.IA l'ARANJ\ENSE. C<m lMm.:: 
C$p,.ci1i,.:tÇill'.~ 1.'111 cdit:•l. 
ABERJ URA: A parllr tias l h: l 5 Horas J o Dia l ! Jl· M:uo c.l~· ~.H\(,. 
11:1 sala J~ tl'Uniõ~·:- ;.]~,.~ P:1~v t\'hm i.: ipal, <:Lll ~U\'OI C:mtu, Pawn:i . 
A l' :•.sLI c;,•m ink1w ll'l'r J u bht:1 l. :tiWXtJS c in li.lfiiL:II.,:•i.:s pmk r:iv s;,·r 
~~ ~~i~n:nlll:' na PJ\1-:FEITUH.A ,\ ICXIC'II'AL DE NOVA CAN'I U ~ 

i'ARi\NA. iut\1\\ ,1 Divis:i11 ~k Litil:.~\:So. rw hor:irio J Js 9:00 i1:-> li :00 
/l s. t.: <.l.1s i4:0C J :'1s 17 00 li ~ . T.:-L·folll·/fo'ax (tltf) 3!'27 !Jt'\3 - )527-
1 2~ I ~ pniii (':.Ul iLiu.i•ltj L\)Hl.Ur. 

Diário Oficial da União- Scçiio 

PREfEITURA ~1UN IC I PI\L t\OVI\ ESPERi\NÇi\ 

.\\'1SOS 1>1: I.IC'I'L\C iO 
T OI\IAIL\ IH' l'RE(" CJ~ "\': 5/2 U 16- I' \Ii"\~~ 

O Munil:ipiu lk N<.•va l· .. ~p~.-r.mç.l , Estal.lt.o c,l(1 Pur.m;'\, 11u·n:1 
púhltcu p:tra ~~nh..:.:Lt 1t-..! 11 ~(1 du;;: in t..:r.;.·.·.>:Jtlus, ~\Ul' fh r:·t rc ;diz:,,- Li
cil;-..;.iu 11 :1 n 111c.lalida~k· Tmnad.t .! ~· l' n:ço n". 0115 120lú-P~INE. dn tipn 
IV!enllr Pr·~\·11 , c rc~itn.: d..: ~~.:cuç;!,, EMI'REIT:\0/\ POR PRCCO 
GLOilAL. 

DO RA~~Ú ~~.:~~~~~\;~il'i~\~~:;:~ ~;~R~( ~~~1~~)~~~~\310~~~~~~-t 
J\·1 :\ E /\/\IPLI/\('.\0 NO Pl1STO PE S.\ÚDE VILA RCGI~A . 
LOCALI7.ADO ':\ ,\ AV. TAS.SO OA SII.VEm A S/N. com r~.=cur~us 
pl'll\' i\ 1\IS du C\IIH]h l lh.!n t~.· r\tntllt:t~· .i u J o Amb iltl do Proc.rama d~,: f<l·· 
qu:dili ..:;11;;iv u~- UJ I I d:,d~.·:-. U;'1 .., 1_c.t ~ tk• S:1ü d~· (UI3s): pr~pv~1 . 1 u·· 
MS7077~nnott40ClCi, 1.'111 -:nd:t n" 2~'/SOOOS, confllflll o.: J:llliciiJ ,;51, d:1 
SI.'Cr.:-l.tri.l j\ h llliC'Ijl:il de S.lúcl.:. 

0,1 rccçblllWII Iu ~· ~·bl.' ~ tur.! d11:> ~'f'n ~llll'~·s · O~ cnvd,;p~·., !>\.'
r:iu n:~·d1 id .. 1s :11~ :ts Cl.'\hl.' nu11 , J l1 tli.l I" J~· junh{o dl' :!0\ (•. ~..:ud•l qu~ 

f~~~~~ .. :~ ~~~~'1\:~:~~ s~~r~~~:111~11~.;~~~r~:IC !JI~~~~:;:~:~;IItl~ ~ ~;·~~~·~:~::] 1\\l'~ll\tl di:~ , Ú~ li') 
:...1ais int",llm , .,..·,~·~..: ~.:up i · 1 . .: d11 J·:d i1 :1l 1' •' '-!:1~h· :-cr Phlida' n.1 

Unid.•Jc r.J,;: C11 1npr: ~., ~· Lku ;,~·.:'J~·.~. 11\l h.1d ri,1 \k ~,·.;p~·dl..:l', l .. ·, d~· ~l·
_\!,1\lt.!a i \ -\C),\,1 !i.:tr.L, •b~ 11 :(\ ~ ~ ~ 1\h JIIt:llll, I: d .. , IJ h31htWI :':~ !71:, 11,1 
1\\l'Liid.L R•'tl l.l i'mnl1•1. l l 'd. ll.'l.::u.\c ~~ .•• \ ~5..! 1) ~ 51 t.IX 4-l -Jl'l:! 
4 .545 . -.:lt\.111'' llcil.l~.liiLH n .. ~, .• ..: .. p ... l , l l lt::tpt .::~~~ .hr. 

T0!\1.\11 \ OE l ' I U~. ("OS \ M10 1 6·P.\lfXI~ 

O ~hm•CI('t'' tk N•H':I L.,pcr:li\,,1. b:tad11 do l'ar:lll;l, hHil .t 

púb lk o J)~l l'iL cunhl·.:u n~·tl\11 d.1.-. illll.'rl.'~~.ldns, que C1r,, n·.11!n 1 1.•
c il:li,' •i•J 11:1 !lh•d:tlidaJ ... · T, ,:naJ ,I do; l'rcç-~~ n· . OOf,l:!016-l 'i\l:\l~. dtl \1pu 
Ml'UQr 1'1.:t;o,.: 1 c~ i11 11.: tk ~·xo,:~·u .,·:·, ,, l::i\lPR(ITAlM l'llR l'ltFI.,'() 
(ili>Bo\l.. 

lJn Ob).:-11' da L1~'11. 1 1 ;"\,, COI':TR:\Tt\l, .\O L)(: t: J\II' It r S.-\ 
110 RA\10 DE 1::--:Gt:i\' Ji t\RI.\ f'ARA 1· . .\EClJ(',\O D I ~ IO: IOR
r.. 1A 1:: Ar\! I'L lt\(.' ,\0 l\'0 POSTO DL::: S,\Li ])E n~·s·J R/\1.. UJ· 
CALIZAOU ~.\ RUA 1\l·\RIN~ .\I.VE:-:. C:\i\1,\RGO Sl :---: 0::1•111 rc · 
c m·sus pfn\ ld,,:- li<~ l'il!L\I'•IIWnl.: i\ IIIJil l aç:•n J ,, ,\mhlh) d(t l'l ü r r-llll.l 
de lkq lta~l lkaç.kJ ~~~ U n :. l .1d~~ B.i.,l~";)s \lc S;\~Lik tC J\S i. p•uJIC)sl:l n" 
(I~S7077~()()tJl ! WtJ'l . ~·~m·n,). , n' l:·n'Oii\1,11, .:on ~i •rn1c :-1 1 l1 ~·i t :t~·;" ' tL. 
~~·çrl'LII I .i fl \ ~ll ll l' l j)<d i.k S.1Wk 

(!o r.:t.:dl:l\\cll\.1 c ab~11 11 r:1 l lll:-- .:ll\ .~ J.~p~:< 0~ 1:11 \'d Op..:':C ,,e
nio r..:n·htdt•:o a1~· .1~ ! llt15-m m . .ltt d1J I'' fk JUnlhJ d.: 2(1\ tí. ~~·ndv qm· 
)o.:~<iu p~.l·: ic:t p.tr.l ~ ~ ~~~·l"t\II':J ~· _t u l ~.un...:ntt1 s:t .1 11\1 tn~SII h' dr,t, ,i:; 
l4!t~Onun. 11 .1 s.d.1 dL t l.'tulllh·~ J ;L i' il.' l"...·illll.l i\ltJni.:q,.l!. 

M::~ i s int"mtnuç:.,·s.: cúpi:s;; du r.:til:d P•'•h·r.h1 ~~·r obtidas n:s 
l}nttl:ulc dc CI)I II JH'~I ~ .: l. ic ilJ(,;.\1..:::. no hur.irlv ti.: cxpl·di..:nt..:. d~· ~~
gun J:t .t ;;..:xt:1 Cc1r.1, d:1:o: O~h ~\S I II I}Om in, ..:. d:1s 131130Hiin ú.~ 17h, na 
Awnid.1 Rod 1:1 P111 11 bu. I l:'i3. t.: ld iHLl' P4-3252 4545). fax ~-1-325:! 
45-15 - "~s nai1" !i.:itac:J ! • :~.Ili)\';H.'~P\.'r:ut.:a. p ~.gl/v.hr. 

r,~, Hl tk m:..11.1 u~ ~o !f, 
(i ERSClN Z,.\NUSSO 
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PREFEITURA illlJ\'ICII'.IL DE NOV.\ 1..·\R,\NJEI RI\S 

tW!SCJ IH. I.IC.Tlr\('.\ 11 
CO~'('CH<In::KCI.\ :<:ft 212td6·1'\l r\' l. 

n Xllllli>- IJI Íll d .. · '\,1\.l L.u .t:•t~· ir.J ~. ~ ~~ l .tdv ,[1) l'atan I, oi \l.ll l•.( 

d:1 Ct •!l\ t ,.~:~ . ~ l'l'l tl\: 1 1 11.' :\t ~· .1.· I i .: tta~ ,111 ·., •lll.t p.:l li .. ·u ;1 r~·.d i/:1\.'11 . .J' 
lt.:u:t\·:i,, l l: • lll••ll:.l <'.h.l .- ('t lll••rh·u.: ia 11" tU. ::ol t•~ P\!NI .. liJW ~~~~~ ~ ~ ~ ~ 

pn:çn, .1~ 1\'J:Ol) l ~•'r: • .r. . il.1 1h.t 15 d~· ,!llllh1• ,!.; ~lllf· n.t l'rl"I~\Wr:l 
r.. J,,ni(.·rp.ll • . •iHI,I\b :1 l<1 .;1 l',h• C ,,;\11,:.: ,], ~ui, -~ 12." • l'l.' ntr,, - l-•111\' 
{ 1: 1 )1•.\7 - ! 1·!\ \ llill ,;:ll,;h . ~· ;, (\1111 1.11.1\:'l•\ . ~...- ~·11 •1'1 1.:,: 1 ~' 1 11 l ..: i_' ll ll~' 
do: .. ·n lpt:.-i l.+<.!,, ;•tu· pr~'\'H ;· ~~ ·h d l' i ll l l·~·• ·•L ~~.~r .1 ..- .x~~·u\·:'tll d~· p;l
d!lll'l\l,t\<in (' l\ ll:•hli~ :.._:;',,, d~· ' i;~:- llrb.,nu-.: 1:11 i\ltuH-..: Ipiu ,,k N•1v , 
L 1f. 11 1j..:il·.h . <."•' 111 r.:-<: tlr~"" d,1 I'.\C2 4 ç,,ll lr.Jl•l d ..: Finartt' i.ltlll.' f\ \•l 
0-1]_2:21)).)2 - ]•r,tgt!II IL:I i' I\1-TI .tn ~ji\)1\C l" Cl.llltl~l]':!nid;~ 1\HI!\~C:ip:,J. () 
.:ditt l ..- s..:\\S :m .... xn.:-. pmk r:iu ~~-r rc11r:"hb li!L .~uk· ,~:~ !'t~·r~·imr.l 
rvluni~ l pal. lh.J e lld..:rct,;<l ... upr:t.: il :ld(l, J\IJI ICI ,,,, Dq ).l!"l :ll ll..:mc) dl.' 1.•
cit:IÇiiC:S 11u !l lr;t\ .,_.;-; .!1) r:-tn:ul: l:ni:•Cal)\[! Jhh·,tlar:mjc!t·:l.' .Jlr . .:;ll,,br ~ 
www.nov;ri :Jr:lllj~i ra:- . p r g~n·.bt . 

Jludcr:~~ ~ pan i.:ip;•r h•d;L'- . 1~ cl !l'lt...:.'-:" l,'; ,,b ,l r:nl.!~ 

NI,V,. I :)I ,Uijl. l l.h . ]';-: 11 ~k' H!.tl\1 .!.; :::!;i Jih 
\~\L!lCCIR .\I.VES llf- i\ IEDEmos 
[':1.': ~ol.·n\1.: .!.1 t •)ti\1.~.-:.i" t) . .- L t-.. n.:.,_ .;. , 

PREFEITUI<,\ ~1\J~ICI P,\L DE PEAil!Rt.: 

A\'ISO u r 11 0 \IO I.O C:.\c;AO 
l' ltEC.\n l 'tH: :"~Ei\ CL\L ;'11· t212Uill 

PROCESSO LH...TfAIORlO i\'' 0.11 ~11 1 ~· 

OI:;. 0-lq. 05(1, 0~ 1 ... n55 il .:mrr\: . .,:1 A. 1',\Z IN.'\TO ,\-1.-\ f{IN<i:\ -
r- 11~; o~ i1c :1s 0 17. !11\<t...: C;lS j ..:mpr..:$;~ O. r. 'iH \' I:STI< F - l"í)tll
I'Ai\ l n\.'TOS I ~ ~IOVE I S: ' ' :. 1kn~ úO~. {) lU fJ :!-1, OJ J . t) l l ~ U-1(• ,. 
.:mp r.:.~:t C'Oi\ II:RC'IAL ELIAr--: F E!RI·:L! - \ \F, ,1:-: it.:.n~ _tm•l . Olt•. 
OI:S. <JI(), UJ~. 0·10. 0 12, oH ~· 04·1 :·, 1.:111pr.:,;.1 I'AU LI :'\'LIA LOT· 
TER~IAN:\ Rl! lS - i\ I E; .: us i1 ~·n;; OU I. O:!.J. 0::!'), 1)}5 c ())') : 
.:mp r..:~. ~ ERALDO B. DI: OLIVE!KA E Cl/\. LTDA. i\ I E. ~~· i:!uml.t 
o jt~lg;nmmto pro fcnd1), 

Pe:'ih:r,;-l 'R. 2 O~ 111at.'l J c 2Ul t'. 
CLt\UO I ~EI ANTO~'!O MINCII JO 

Pro.'l'..: •tt J 

I'REFLITlJRi\ MUNICII'i\L DE PINI IAIS 

I~XI'H.\TO DE COYI'rt .\TO 

r::.\:lh!lu: Tl.' rl\1il ele !h:1 mv;1~';itl de Cnni Cnio} n ~ fl( lf./2010. Ohi..:tu : D.H 
CCll_llinui d,,d..: :tn J'~ l_l<.' d.: .1rm.1 1k (,11.!u ; lo.~ .~;.' ti."' tntq::r.uit~·~ ." .lr
d,.tp..: ~: Supt.:rinkn..: ~·n .: i <L ~la I' IJitl' l,\ F\•c.l.:l~ t l 1/.: C'urildJ.I .: l'r..:(~· tl\1! ;1 
:'\luni~ i p.d d.: l' inh;ll '\. S i l!ll.1!,i d~I.S : lh l):dv,, J-,. ~ ro.:: i r:l h,ltll'•' • !:>11-
p~·riJJ IO.: I I lkut~· R~· o;aHt:d. ~· L11i z: (.ivulartl' .-\h·l.'~ - Pr~·J\.• itu }.Junkip:d 
.t.: P111l1ais P1""' ' J,· Vl fC::,~·ia 05 (ci11.:•' 1 : '11'1 ; :1 +.:•111 : H d. Jlll
bll.::-•'"·in. 0 .11.1 tk A~~ i1 1.tl!lr.1· ll:!.. J:!/.!1)] S 

PREFEITURA .vllJi\' ICII',\ 1. DE I' IR,\QUi\ Ri\ 

I•:XTI·t\T\IS IH. I Jo:J{I\IOS \ OITI\"(1~ 

- I'ER~10 ADITI\'0 · l 'l{lG.Á.D I' RES Ef",: CI..\L n," 15 ::.n i S- :1(]1;1-
:-tç:u) tl ..: 1\1,11\:I'I,L\ d.: Çç>I\S\IIll•l 11donlo!Út!.ICO ..: lllS i f\uli~: IH:t ! ~ 
t\1.1 I'Ot~O I 5- UJO l.O<i h~-.\ D J STI<II~UtnOI<I\ r:m. r.l.l Ci'\PJ ~vh 
11 "' Oti .1 75,'}0S/0(1() I.J 2. Uht <: tl, . ;dlcr.u;.1o J c1s :..: ... :-t,lt.::- 1k ~·on1r.1lU 
fJ:.t,l tl:t .1:-Sili:.L L IJ I ~. ()(, d~ t11.1i 11 ~,(l• ;:!{)\(), ,-\1:1~ Jn /.!0] 5 - J) J.\ J.\
C JI,\1(i - ~\ATL:RIAL l'IR(JR(IJ('(.) L fDA • ('NJ' J :-••h n .. 
1 2.~ 27.l-- 7r• OOUJ -6'/ Ulli~.·Jt• ;dtc :A·:ttl d.: b'-~h·~ ~-, d ~· ..:n11t1 1111 l' r. 
.:i.pt!! ihrili ,.t:IIHtmw.:u !in:IILCl'llll cl•l IICIIl l'Ji• ~ lu\~ .:11 úrsit.::J .: .•• 
t~o::· ihnd.1 11 " 7,0, qt:l· p.tS\:1 -, t.-r o nlm 11 :1 1:.1r1n 1.k lU• IJ Y·ltlll 
fnu\l.'ll l.i ~: •11L.Ilr•l ~.:.:nl ; l • •~ ). U.llJ d.t .t..S1n:1111r.t ()., lk m :uo ~k 
~OI !, 

I" TEI<I.i\10 AI) I !'l\"0 ~ Plt E\. ,i\0 1'l<. J:Sf:.I'\L II\L N' -·l.: ul 5 
.\'f.\ lll ~ RI~C!STRO l >L I'RFÇOS .-...: ." 1512!t l tl • l kl~n1 ,,, t\L· 
Th lli\ II :J ) :..li\TI ·,IU1\l i\ lfm JC'O IIOSI' JTAI.AR 1"1 !lA Oht~".u: .d· 
1.:r:1\'·io d~.· g,_.~hll ~·, lk <:t•nHalih ._. ll'.- rJ.I illhli•• ,(l<Hl.-mi.:•l titu :ll-~i'" 
Jo II CI!\ ((/- Ti:.ii\1Lll:l J (lt) 1\1!;! . 1\\!\' p.l:-~- 1 ;J la " v.t!u.· tk rzs 11, \11".'1 +, 
pa1.1 •hjl!isi~.iu d.: Hl~·\!i.:.mt.: I Lin., , D.tl.t J;t :,s,u:.tlur;l- ~~ d..: :d11 il ,k 
~O I f•. 1\Tt\ DI! 1\.E(;JST RO LJt:: l' IU.:ÇoS N" 1:0/20 \(, - Uctc~ltllr: 
CIJ\MEU D\STR!UUJDOI<.\ DE tvlElliCAM ENTOS L\'1.M . Obj ~·t\1: 
:lltcr;lçJo c\1.' c;l·.~tur.: ... de <.: \lll l r;;t,l~. p.u·.1 a ; •quL••~· .i,} d .: m~·dtl'.lll to.: l ·.w . .;, 
!>ata d.t .o::sin.tlur.1: li-i ,k- ah1il "~ ~(J \ (.. ATA DL Rl:( i iSTI{U DI· 
PREÇOS N .~ 27/2016 - l l~· t .:nli'r: l'ROJ 1 0 ~11 D IS rR! IHJII10R.-\ DI! 
:-.tEDICAi\ IE:\TOS LTDA Objo,:to: ali.:1~ 1 ç:"i\J tk ~~o: .:-. t ,,.-; dl ."1111-

tr.lhiS, p~~r.1 !l: l\li~1~·.h1 Lk' l tt .:J i ~.ulll:lltllS . D,11:1 U.1 :t., si nalill !l' I!' dc 
!lbril d~,: 2(11 6. 

PREFEITCRI\ MlJNICII'Al. DE QUARTO 
CENTE>JARIO 

•\\' 1:.;'-,_... IJ(' l.tC IT.\(.-\ 0 
l' lü.l;\o l'l tl:\l·:t•.:cl.\1 ,. 21 ! tJ i tJ 

O r.. t utH~ Iplv d, Q.l:uh• ( ' .:~l l l' !l;'l: iu, E ~1;td,, d, Jl ;ll 111 ... IIJ I!l 1 
JlllbliL.:1• Jl.lr:, L" llllii~·L si1\l' l \ tll <], , , lll ht~·~:o- , ,Jq ~ . \jll..: 1.11.1 r,-,,11 1-•r I.· 
~,;i:.!\· ·~ ' ' ltol llhld:., id. <tk• h ·,· r .i u. 11·' 1<•1 \n!l J>r,-..... 1\~ 1 ,], ~·• I • •I .'-1" 
()~ ] ,' ,!i l l(l-l'i>- I Q C. 1lu l.pu ~! ]·' NO!{ !• l{l("l l l' l li{ trllE. ,,, :1 1'• '1 !!'.~· 

1.'~ 1 ' \:' •l't..:,ldl, 11 " 1-d u.: l • 
nu () hj ~.:t o IH,Il ' l.") l(,',\ 11 DI· :-. 1.-\11 ·1'.1.\ t ! l:fl.h ,( !t ,h 'l ) 

1:: JJIUNQU J-"DO$ l'r\IC\ 1'1\Ri..)\ ,F J.\F,\ N 111 l't\ IL \ \ ! !·i\ DI · 
~·ll: :\TO DAS Nt::Cl:SSIJ)AJ>l:.S 1)0 Ct.: :\11<0 :O.!UNI<.' Jl'.\ L f> l; 
EOliCA~·.\o ISFA:--.1'! I L UI! L FAV.-\ . <:••ld UI"I Ill.' ~ull:it.1~ " ' d.1 S..: · 
'- ! 1.'1;1/1.1 1\l\ltl!\:lp:tt d 1 E•.IIC . I~·.iu. t'u:hrr:~. E~put l l ~- I .I/.: I 

!J11 IL'..: ."hÍ~tLcll :n 1.:' .l\1l'I\Ul':l .!.11> 1.' 11 \ ~' ] ll j'l'S. ():- l'll \ d ,•p.::- , .,; . 
r-Jú rc1:..:hi cb~ .Jh~ :~o;: l3 11"~0n1 ill Uti di <t trl d.:- t•mho dl.' :!t)lfi, •l.'nd •• 
t p lo,: :1 s..-..... ,-1\l f'Úh ht.t p:11 1 .ó~·rhlr:l ,: ju!~· :m1l·11tu .~~.·r: 1 1111 m,·, u hl di j, 
,1,, l · l h~l)flpun. 1\0 I' .IC•I rd •,U'ICip,ll ft 2? <k •\ bl l!" 11.1 '),li OI d.: Ll
(lt:u,:.·l\:00:. )p~;;dlt,ld . l 11:1 thl'llitl.l llr l l.:m~r.~~lll ~"JI'~· ,r;1 1.: ~ih· . 1 , 59-1, 
l'.:!\1 (11, n~· fi- 1\Ulll' iJlil' d,: r.l o:ll l• • r~·n l ~·n.-l rl\), 1::-l:•d·· d •} l'.•l.tn.l 

,\! ;11' Í11ti <l l!l H, ;,~- ~ 1: ( •1p1:" ~J, b lu:d 1'• • 1 l~" 1 ,i , . \ 1:1 , oh t id:. ) Ji<) 
S.:!lll d~· Llc ll :lo.;o"ll"' · lt.• l l , , ~;,n,. lk ~" :'\ jll'dll' l lh.' , \.k !>l ;;'Uil,l .! ·' , ~·x t :.
l l ' i r; l , d,h I )Sh~í)Ou:in :'h ~~ ~~ ~CIIJu :a: l' ti;,,; !J:h .•I IO!ntn ú~ t "h s!Himin. 
n:1 .\I'CI\tib U1 ll l.'m.:N•tl :\~qul.'ira ~· S1lv.t. 59 1, ctnttt, , l!f'l \-'lum\: i~in 
dl.' QU,tl\11 r~·ll l l' ll. l fiH, I:,'Õ\.Id<l ~~-i l' lfJit,i . td dl\1\\! f. l'( ( ·\-l \ _1) .\ (,. 
I lO'} 

E~;)lnlll:\1••1• • ( H .ww:; 1\n pr.,ccSS•) llc' il.H•inn Cl f! l' ,l igm l'~,: . {) 1\ l u ui ~- ~ph dl.' Ou.u lo (\·n• . ..:n:: n,, _ I "l:d ,, ,1 ,1 1' .11 ,,. '• l ~,.<rl\ .1 
,,b,q·n o q111.: a lic i\:J(;,\<• "'"' l~uiu (' pwç.:J iuwulo kt!al :1plic .i ' d . As,ml, púbh..:•• p:11 :1 (•11' h..:(iflh'II1Ll d.•.~ IOI..: r~s_,,,JII s . •]Ih f_, , _, , .. -.d i1 _,, \ 1 
~o:um fanJ :ulh!Jlhl nu :1n. -r·. ui.:L).u XXII. J,, LL'i n." l tJ.5:!0111XJ::!, \: ÍL:\~,iu n:• llh·,bhd,,,i..:. 10 \IAJ>/\ DI JIREÇO~. ~-·h,, r~,TIIIl..: i·;\!-
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT u 
~ c• 

~ 
7 

ESTADO DO PARANA I LL. ~ --r 
UJ ~o -----

CNPJ 77.845.394/0001-03 ,<;<'-~ -----
PROCESSO LICITA TÓRIO no 027/2016 --- ~ ~- -- -- Q 

~va C3{\\v.' 

COMPRAS E/OU SERVICOS 

OBJETO: Aguisição de EguiQamcntos de Informática. eletroeletrônicos c outros ítens 
-PROGRAMA FAMÍLIA Pi\RANAENSE. 
VALOR ESTIMADO- R$-21.500.00 (Vinte c Um Mil e Quinhentos Reais); 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: (53 //'., 

Visto: DATA: 0910512016 

PARA: 

NÂO AUTORIZADO l- -
Visto: DATA: 1 oS 1 Ih 

PARA: 

ASSESSOR JURÍDICO 
Inexigível Convite 

Visto: 

C f c_ J O ~ ~ ~ - 3> ~ 
V.ó3 

Rua Prof Jolio Farias da Costa, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330-000 



o21 _r-oo. ...e .... p.. MUtV1c 
-x~~ <·:..\ 

.... .. \ 
/JJ -rJJ.· ~~ I lu. ,, 

OBJETO LICITAÇÃO- FAMILIA PARANAENSE ~~'. .. -~ ' /) 

~ ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO PREÇO UNT ~ÇOJ~AL -.> 

1 2 und. 
TELEFONE, Sem fio, Seleção Pública/PABX para ajuste de áudio, 

R$ 124,55 
~y,aÇ,~ 

Banda de operação de 1.9 GHz ou 2.4 GHz. 
R$ ~- ,_, ,~v 

PROJETOR, 3200 lumens, Contraste: 13000:1, Lentes: F=2.56-
2 1 und. 2.8, f=21-23.1mm, Frequência Vertical: 23-120Hz, suporte a R$ 2,624,79 R$ 2,624,79 

conexão HDMI e USB. 

3 1 und. 
ROTEADOR, Dual band (2,4GHz e 5 GHz}, Velocidade de até 750 

R$ 190,00 R$ 190,00 
Mbps, 3 antenas de Sdbi, Alcance: até 200m 2

. 

SWITCH, P/ Rack, 2 portas Gigabit, 24 portas Fast Ethernet,Taxa 

4 1 und. de transferência de até 200 Mbps nas portas Fast Ethernet e R$ 647,00 R$ 647,00 

2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet. 

CENTRAL PABX, Gravação de mensagens de saudação, Música 

de espera, ldentifcador de chamadas, Ramal fexível, 

5 1 und. Comunicação interna , Restrição de chamada, Função si lenciar R$ 296,25 R$ 296,25 

ramais, Acesso à linha externa, Transferência de chamadas , 

Controle de duração de chamadas. 

MULTIFUNCIONAL, Tecnologia Laser Monocromática, conexão 

6 1 und. 
ethernet, Ciclo de trabalho (mensal, A4}: Até 8000 páginas, Tipo 

R$ 1,889,87 R$ 1,889,87 
de scanner: Base plana, Velocidade de cópia (normal): Preto e 

branco: Até 21 cpm. 

ANTENA, Tecnologia SGHz CPE com suporte ao cana l 5075, 

Ganho 23 dBi, Potência de saída 25 dBm, Max. Consumo de 

7 1 und. 
energia 3.0 W, Ponte de alimentação 24V, O.SA Adaptador PoE 

R$ 442,50 R$ 442,50 
{Incluído), Taxa De Transferência: 100+ Mbps, Alcance: 25+ Km, 

Apresenta Processador: Atheros: 400 MHz, Memória : 32MB 

SDRAM , 8MB flash. 
RACK, armário de telecomunicações para parede, tamanho de 6 

u. Estrutura monobloco com teto, base e fundo confeccionadas 

em chapa de aço SAE 1020. Laterais ventiladas removíveis em 

chapa de aço SAE 1020, Porta em chapa de aço SAE 1020, com 

8 1 und. visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves, Possui R$ 412,00 R$ 412,00 

duas réguas de plano para montagem reguláveis na 

profundidade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 

1020, com furações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm 

10ara oorca ga iola . 
PATCH PANEL, Categoria Se, U/UTP, 24 portas, Terminais de 

conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para 

9 1 und. condutores de 22 a 26 AWG, Largura de 19" e altura de lU ou R$ 210,00 R$ 210,00 

44,45 mm, que permite montagem em racks, Compatível com 

plugs RJ45 e RJ11; 

COMPUTADOR COMPLETO, Monitor LED de 19,5", Teclado e 

Mouse no padrão ABNT2, Nobreak de 600 VA, Computador com 

10 4 und. 
processador de no mínimo 2 núcleos rodando a 3.3GHz, 

R$ 2,000,00 R$ 8,000,00 
Memória RAM de 4GB rodando a 1600MHz, Fonte de SOOw, 

Placa mãe com suporte a rede Gigabit, HD de 500GB, DVD RW, 

Leitor de cartões de Memória. 

R$ 14,961,51 





ORDEM DE ENTREGA 

Empresa: S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO
IVOMAQ 
CNPJ n° 03.269.422/0001-55 

Objeto: Materiais (itens) Diversos (itens 01, 02, 03, 04, 09 e 10)- Processo 
Licitatório n° 027/2016, Pregão Presencial n° 018/2016. 

Solitante: Prefeitura Municipal de Nova Cantú- Município de Nova Cantu 
CNPJ 77.845.394/0001-03 
Data: 10/06/2016 

Prazo de entrega: 10 (dez) dias 

Data: 10/06/2016 

( - ~ ..l ..a. 

J~JJ~ 
1 1\.irton Anfõítio ~~olin 

Prefeito Municipal 



, 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 

Rua Bahia, n° 85 - Nova Cantu - PR. - . CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

ORDEM DE ENTREGA 

Empresa: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME 
CNPJ n° 05.060.654/0001-24 

Objeto: Materiais (itens) Diversos (itens 06, 07 e 08)- Processo Licitatório n° 
027/2016, Pregão Presencial n° 018/2016. 

Solitante: Prefeitura Municipal de Nova Cantú - Município de Nova Cantu 
CNP J 77.845.394/0001-03 
Data: 10/06/2016 

Prazo de entrega: 10 (dez) dias 

Data: 10/06/2016 
~ - ~ f..Jt -0 \ 
71 :J\A ~(); ,.. r-rNvVUV'V 

I Airton Xntoni~)_Agnolin 
Prefeito Municipal 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licita tório n° 027/2016 - Edital 
de Pregão, na forma Presencial no 018/2016, que tem como objeto a Aquisição de Itens 
para o Programa Família Paranaense, conforme especificação no Edital. 

Toma-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe às Empresas: 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - IVOMAQ, inscrito no 
CNPJ sob o no 03.269.422/0001-55- LOTE 01 - Itens 01, 02, 03, 04, 09 e 10 no valor 
TOTAL de R$-11.775,00 (Onze Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais); 

M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA- ME, inscrito no 
CNPJ sob o n° 05.060.654/0001-24 LOTE 01 - Itens 06, 07 e 08 no valor TOTAL de 
R$-8.503,00 (Oito Mil, Quinhentos e Três Reais) 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Junho de 2.016. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
Estado do Paraná 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO 

Declaro sob as penas da Lei que o Processo Licitatório n° 
027/2016- Edital de Pregão, na Forma Presencial n° 018/2016, efetuado 
para Aquisição de Itens para o Programa Família Paranaense, cuja empresa 
vencedora foi: S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO -
IVOMAQ, inscrita no CNPJ sob o no 03.269.422/0001-55 e M2W COMÉRCIO, 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 
05.060.654/0001-24, atendeu a todos os dispositivos constantes na legislação 
em vigor, em especial à Lei n° 10.520/02 e 8.666/93, de 21/06/1993, e suas 
alterações, inclusive quanto à forma de publicação. 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 06 de Junho de 2.016. 

RI 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU~~-~\)~AMu~0 .. .., 
Estado do Paraná Q1#.. ""' 

CNPJ N. 0 77.845.394/0001 -03 :.... fl. '•'.0 --tY----- ;:_ 

nPaço Municipal Martin Krupek" -~-~---~~-
o..,Q Cantv • 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 020/2016. 
Processo Li citatório n°. 027/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Pregão n°. 018/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. O 18/2016 Programa Fam 
Paranaense. 

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

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

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 06 de junho de 2016. 

arina da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 027/2016 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n° O 18/2016 

TERMO DE ADJUPICACÃO 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada, toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epígrafe, conforme segue: 

ITEM COLOCAÇÃO EMPRESA VENCEDORA PREÇOUNT. PREÇO TOTAL 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -
OI lo IVOMAQ R$-123,00 R$-246,00 

CNPJ n° 03.269.422/0001-55 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -

02 ]O IVOMAQ R$-2.61 0,00 R$-2 .610,00 
CNPJ n° 03.269.422/0001-55 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -

03 20 IVOMAQ R$-171,00 R$-171,00 
CNPJ n° 03.269.422/0001-55 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -

04 I o IVOMAQ R$-640,00 R$-640,00 
CNPJ n° 03.269.422/0001-55 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-

06 I o ME R$-1.530,00 R$-7.650,00 
CNPJ 05.060.654/0001-24 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA-

07 20 ME R$-441,00 R$-441,00 
CNPJ 05.060.654/0001-24 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA -

08 20 ME R$-412,00 R$-412,00 
CNPJ 05.060.654/0001-24 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -

09 I o IVOMAQ R$-140,00 R$-140,00 
CNPJ no 03.269.422/0001-55 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO -

10 I o IVOMAQ R$-1.992,00 R$-7.968,00 
CNPJ n° 03.269.422/0001-55 

Comunica outrossim, que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se sinta prejudicada, para 
interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 02 de Junho de 2.016. 

Comissão de Licitações: ~ 0--~ 

JOR'<U·--~·.dJf/A 
EO r ·: - L .., __ f_slJ--2-:...:-~0::.__:._t _ _ _ 

R ES r;U;\::, \,'c L ___ i...,l/~J-r-----
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EXTRATO 00 1• AOlTIYO DO CONTRATO H• 001/2015 
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Prefeitura Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇAO 
PROCESSO LIClTATÓRIO No 027/2016 

PREGÃO, na forma presencial n° 018/2016 

Às 16 :1 5 hs (dezesseis horas e quinze minutos) do d ia 31 de Maio de 2016, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Mu nicipal de Nova Cantu , reuniu -se os membros da Comissão de 
Licitações e Pregão designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação ac ima referida o qual objetiva a aquisição de 
Equipamentos de Informática, Eletrônicos e outros - Programa Família Paranaense, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento elos envelopes, que teve como participante a empresa: 

EMPRESA/CNPJ 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - IVOMAQ 
CNPJ n° 03 .269.422/0001-55 
ANDEl~SON JUNIOR GODOI - ME 
CNPJ n°22.145.235/000J-04 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME 
CNPJ 05.060.654/0001 -24 

Aberta a sessão pelo pres idente, constatou-se que 05 empresas compareceram para 
partici par do certame, e, apresentaram os envelopes de 11° O l e 02 . Iniciou-se então a abertura do 
envelope contendo a proposta de preços, e encerrada a 1àse de negociação de preços, foi declarada 

d d vence ora as ~ropostas e: 

ITEM 
COLOCA EMPRESA VENCEDORA PREÇO UNT. PREÇO TOTAL 

ÇÃO 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA 
01 10 ESCRITÓRIO - IVOMAQ R$-123,00 R$-246,00 

CN P J n° 03.269.422/000 l-55 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

01 20 EXPORTAÇÃO L TDA - ME R$-124,00 R$-248,00 

CNPJ 05.060.654/0001 -24 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA 

02 10 ESCRITÓRIO - JVOMAQ R$-2.61 0,00 R$-2.61 0,00 ) " 

CNPJ n° 03.269.422/0001-55 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO f '., 

02 20 EXPORTAÇÃO LTDA - ME R$-2.611 ,00 R$-2.611 ,00 

CNI, J 05.060.654/0001 -24 

03 10 ANDERSON JUNIOR GODOI - ME R$-170,00 R$-170,00 
CNPJ n°22.145.235/000I-04 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA 

03 20 ESCRITÓRIO - IVOMAQ R$-171 ,00 R$-171,00 / 

CNPJ n° 03 .?69.422/000 1-55 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA 

04 10 ESCRITÓRIO - IVOMAQ R$-640,00 R$-640,00 

CNPJ n° 03 .269.422/000 l-55 --
20 M2W COMitRClO IMPORTAÇAO E 

R$-642,00 R$-642,00 04 
EXPQRTAÇ,AO LTDA:-1\JE -·---·--·- ·- ··--·· - -
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CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 Oj,C1 -~~ 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br Cantu 

CNPJ 05.060.654/0001-24 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

06 10 EXPORTAÇÃO LTDA - ME R$-1.530,00 R$-7.650,00 
CNPJ 05.060.654/0001-24 

06 20 ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
R$-1.534,00 R$-7.670,00 

CNPJ n° 22.145.235/000 1-04 

07 10 ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
R$-387,38 R$-387,38 

CNPJ n°22 .1 45.235/0001-04 
M2W COMÉRClO IMPORTAÇÃO E 

07 20 EXPORTAÇÃO LTDA- ME R$-441 ,00 R$-441 ,00 
CNPJ 05.060.654/0001-24 

08 10 ANDERSON JUNIOR GODOI - ME R$-350,00 R$-350,00 
CNPJ n°22. 145 .235/000I-04 
M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E 

08 20 EXPORTAÇÃO LTDA- ME R$-412,00 R$-412,00 
CNPJ 05.060.654/0001 -24 
S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA 

09 10 ESCRITÓRIO - IVOMAQ R$-1 40,00 R$-1 40,00 
CNPJ no 03.269.422/0001-55 

09 20 ANDERSON JUNIOR GODOI - ME R$-144,00 R$-144,00 
CNPJ n°22 .145.235/000 I-04 
S. DO LAGO - EQUIP J\MENTOS PARA 

10 10 ESCRITÓRIO - IVOMAQ R$-1.992 ,00 R$-7.968,00 

CNPJ n° 03 .269.422/0001 -55 
M2\Y COMitRCIO IMPORTAÇÃO E 

10 20 EXPORTAÇÃO LTDA - ME R$-1 994,00 , R$-7.976,00 

CNPJ 05.060.654/0001-24 l 

Inicio u-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da participante, 
c, contatou-se que a Empresa ANDERSON JlJNIOR GODOJ - ME CNPJ no 22 .1 45 .235/0001-
04 não apresento u a CND da Receita federa l. 
O part icipante ANDERSON JUNIOR GODOI- ME CNPJ no 22. 145.235/000 1-04. solicitou 
que constasse em ata um prazo de 02 dias para apresentação da referida certidão. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião c lavrou-se a pres~nte ata que após lida e 
aprovada vai ass inada. 

Nova Cantu, Paraná, 31 de Maio de 2.0 16. 

Comissão/Eq uip::~:i6 ~ 
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x 
• IVOMAQI , rYIJ.(; /,... 

S. DO LAGO - EQUIPAMENTOS PARA ESCRITOI'J'-1i! '"..:.. • CNPJ: 03.269.422/0001-55 INSC. EST.: 90 8-7096-91_ Q ~ 
Av. Manoel Mendes de Camargo, 1071 - Centro - CE i7802l.OOOJ . ..Q ____ r-
FONE/FAX: 44-3016-2030 -Campo Mourão - Paraná. -----~-------· 

ANEXO 111 1-ova Cant\.\ .«<(-. 
PROPOSTA 

Proc. Licitatório n.0
: 027/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.0 : 018/2016 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório em 
epigrafe, que trata da Aquisição de Equipamentos e Informática, Eletroeletrônicos e outros. 

ITEM QTD DESCRIÇÃO MARCA VL. UNIT. VL. TOTAL 
2 TELEFONE, Sem fio, Seleção Públi- R$ I23,00 R$ 246,00 / 

I ca!P ABX para ajuste de áudio, Banda de Intel bras . 
operação de 1.9 GHz ou 2.4 GHz. 

I PROJETOR, 3200 lumens, Contraste: R$ R$ 2.615,00 / 
2 13000:1, Lentes: F=2.56-2.8, f=2I - Opto ma 

2.6I5,00 

23.lmm, Frequência Vertical: 23- 120Hz, 
suporte a conexão HDMI e USB. 

1 ROTEADOR, Dual band (2,4GHz e 5 R$ 190,00 R$ 190,00 
3 GHz), Velocidade de até 750 Mbps, 3 an- D-link 

tenas de 5dbi, Alcance: até 200m2
• 

1 SWITCH, P/ Rack, 2 portas Gigabit, 24 R$ 645,00 R$ 645,00 
4 portas Fast Ethemet,Taxa de transferência 

Intel bras 
de até 200 Mbps nas portas Fast Ethemet e 
2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet. 

5 MUL TIFUNCIONAL, Tecnologia Laser R$ R$ 9.425,00 
6 Monocromática, I .885,00 

conexão ethernet, Ciclo de trabalho (men-
sal, A4): Até 8000 páginas, Tipo de scan- Hp 

ner: Base plana, Velocidade de cópia 
(normal): Preto e branco: Até 21 cpm. 

I PATCH PANEL, Categoria 5e, UIUTP, 24 R$ 208,00 R$ 208,00 
portas, Terminais de conexão em bronze 
fosforoso estanhado, padrão 11 O IDC, para 

9 condutores de 22 a 26 AWG, Largura de Furukawa 
19" e altura de 1 U ou 44,45 mm, que per-
mite montagem em racks, Compatível com 
plugs RJ45 e RJ 11; 

4 COMPUTADOR COMPLETO, Monitor Ao c R$ R$ 7.992,00 
LED de I9,5" , Kit Wisecase I.998,00 . 
Teclado e Mouse no padrão ABNT2, No- Wl 
break de 600 V A, Computador com pro- TS Shara 
cessador de no mínimo 2 núcleos rodando Intel 

10 a 3.3GHz, Memória RAM de 4GB rodando Kingston 
a I600M.l-Iz, Fonte de 500w, Placa mãe Mtek 
com suporte a rede Gigabit, HD de 500 Asrock 
GB, OVD RW, L~itor de cartões de Me- Seagate 
mó ria. Asus 

Multi laser 
- · 

Valor total da proposta: R$ 21.321 ,00 (vinte e um mil, trezentos e vinte e um reais). 



I 

IVOMAQI 
• 

CONTA CORRENTE: 39.129-8 AGÊNCIA: 406-5 BANCO: BRASIL 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 
A proposta terá validade por O 1 ano a partir da data de abertura das propostas. 
O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de licita
ção. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. 

Campo Mourão- PR, 30 de Maio de 2016. 

s:"'oo lago- Equipamentos para Escritório 
Ivo da Silva 

RG: 3.015.771-0 - SSP/PR :-:\ 
CPF: 414.132.969-04 00\-'55 
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Proc. Licitatório n.0 : 027/2016 PREGÃO PRESENCIAL n.0 : 018/2016 
EMPRESA: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 
C.N.P.J. N°: 22.145.235/0001 -04 
ENDEREÇO: RUA PROJETADA G, 06 L 15, ANTILHAS, NOVA CANTU - PR 
REPRESENTANTE: ANDERSON JUNIOR GODOI 
CPF E RG: 089.888.049-1 O 
CONTA CORRENTE: 11418-9 AGÊNCIA: 2349-3 BANCO DO BRASIL 

ITEM QTD ESPECIFICAÇÃO VALOR 

1 2 und. 
TELEFONE, Sem fio, Seleção Pública/PABX para ajuste de áudio, Banda de operação de 1.9 

R$133,63 · 
GHz ou 2.4 GHz. 

2 1 und. 
PROJETOR, 3200 lumens, Contraste: 13000:1, lentes: F=2.56-2.8, f=21-23.1mm, 

R$ 2.941,13· 
Frequência Vertical : 23-120Hz, suporte a conexão HDMI e USB. 

3 1 und. 
ROTEADOR, Dual band (2,4GHz e 5 GHz), Velocidade de até 750 Mbps, 3 antenas de Sdbi, 

R$ 174,88 I 
Alcance: até 200m 2

• 

4 1 und . 
SWITCH, P/ Rack, 2 portas Gigabit, 24 portas Fast Ethernet,Taxa de transferência de até 

R$ 648,01 
200 Mbps nas portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas portas Gigabit Ethernet. 

CENTRAL PABX, Gravação de mensagens de saudação, Música de espera, ldentifcador de 

5 1 und. 
chamadas, Ramal fexível, Comunicação interna, Restrição de chamada, Função silenciar 

R$ 324,88 
ramais, Acesso à linha externa, Transferência de chamadas, Controle de duração de 
chamadas. 

MULTI FUNCIONAL, Tecnologia Laser Monocromática, conexão ethernet, Ciclo de trabalho 

6 1 und . (mensa l, A4) : Até 8000 páginas, Tipo de scanner: Base plana, Velocidade de cópia R$ 1.535,87 -
(normal) : Preto e branco: Até 21 cpm. 

ANTENA, Tecnologia SGHz CPE com suporte ao canal 5075, Ganho 23 dBi, Potência de 

7 1 und. 
saída 25 dBm, Max. Consumo de energia 3.0 W, Ponte de alimentação 24V, O.SA 

R$ 387,38/ 
Adaptador PoE (Incluído), Taxa De Transferência : 100+ Mbps, Alcance: 25+ Km, -Apresenta 
Processador: Atheros: 400 MHz, Memória: 32MB SDRAM, 8MB flash . 

RACK, armário de telecomunicações para parede, tamanho de 6 u. Estrutura monobloco 
com teto, base e fundo confeccionadas em chapa de aço SAE 1020. Laterais ventiladas 

8 1 und. 
removíveis em chapa de aço SAE 1020, Porta em chapa de aço SAE 1020, com visar em 

R$ 350,00 / 
PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves, Possui duas réguas de plano para 
montagem reguláveis na profund idade sendo estas confeccionadas em chapa de aço SAE 
1020, com f urações quadradas (padrão europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. 

PATCH PANEL, Categoria Se, U/UTP, 24 portas, Terminais de conexão em bronze fosforoso 

9 1 und. estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG, Largura de 19" e altura de R$ 151,55 . 

lU ou 44,45 mm, que permite montagem em racks, Compatível com plugs RJ45 e RJll; 



SUPORTE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECI 
f I 11A TENDIMENTO EM DOMiciLIO E EMPR 

EM, ANDERSON JUNIOR GOD 
INFORMA TICA CNPJ- 22.145.235/0001-04 

·L-------~------

10 4 und. 

COMPUTADOR COMPLETO, Monitor LED de 19,5", Teclado e Mouse no padrão ABNT2, 
Nobreak de 600 VA, Computador com processador de no mínimo 2 núcleos rodando a 
3.3GHz, Memória RAM de 4GB rodando a 1600MHz, Fonte de 500w, Placa mãe com 
suporte a rede Gigabit, HD de 500GB, DVD RW, Leitor de cartões de Memória. 

Obs: Quando a proposta for por lote, colocar o valor total do lote. 
s pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 06 (seis) meses a partir da data de abertura das propostas. 

R$ 2.680,75 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato, conforme edital de 
licitação. 
Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que rege a supracitada licitação. 

J:::~r~ %~~ 
CNPJ 22.145.235/0001-04 

1 _. 22.145.2.35/0001-04 
ANDZR50 ."1 JI.J, 'iDR 

GOOOI ME 
T '"IAS 

l ,,, l tN~r...c 
p 

RUI!. "KUJç - ..._ 

QUADRAv lJ 
"' )VM 

\jl ... ~ ~ 

Nova Cantu- PR, em 31 de Maio de 2016. 
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Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

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

ANEXO III 

PROPOSTA 

Proc. Licitatório n . 0
: 027/2016 PREGÃO PRESENCIAL n. 0

: 018/2016 

EMPRESA: MZW COMÉRCIO I MPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA- ME 
C.N.P.J. N.0

: 05.060.654/0001-24 

ENDEREÇO: Av: Capitão I ndio Bandeira, 620B - Centro - Campo Mourão- PR. 

REPRESENTANTE: MICHEL GLAUBER SANTOS 

CPF: 046.282.119-65 I RG 8124403-0 SSP/PR 

CONTA CORRENTE: 16.080-6- AGÊNCIA: 0406-5- BANCO: DO BRASIL 

A Empresa acima citada apresenta a seguir a sua proposta de Preços para o Processo Licitatório 

em epigrafe, que trata da Aquisição de Equipamentos e Informática, Eletroeletrônicos e outros .. 

ITEM UNID QUANT DESCRIÇÃO MARCA 
PREÇO 

TOTAL R$ 
UNIT R$ 

TELEFONE, Sem fio, Seleção 

01 UN 02 
Pública/PABX para ajuste de áudio, 

PANASONIC R$ 124,00 R$ 228,00 
Banda de operação de 1.9 GHz ou 

2.4 GHz. 
PROJETOR, 3200 lumens, Contraste: 
13000:1, Lentes: F=2.56-2.8, f=21-

02 UN 01 23.1mm, Frequência Vertical: 23- OPTO MA R$ 2623,00 R$ 2623,00 
120Hz, suporte a conexão HDMI e 
USB. 
ROTEADOR, Dual band (2,4GHz e 5 

03 UN 01 GHz), Velocidade de até 750 Mbps, 3 N/ C N/ C N/C _, 
antenas de 5dbi, Alcance: até 200m 2

• 

SWITCH, P/ Rack, 2 portos Gigabit, 24 
portas Fast Ethernet,Taxa de 

04 UN 01 transferência de até 200 Mbps nas INTELBRAS R$ 647,00 R$ 647,00 
portas Fast Ethernet e 2000 Mbps nas 
portas Gigabit Ethernet. 
CENTRAL PABX, Gravação de 
mensagens de saudação , Música de 
espera , Identifcador de chamadas, 

05 UN 01 
Ramal fexível , Comunicação interna , 

N/ C N/ C N/ C 
Restrição de chamada, Função silenciar 
ramais 

' 
Acesso à linha externa ' 

Transferência de chamadas , Controle 
de duração de chamadas. 
MUL TIFUNCIONAL, Tecnologia Laser 

01 
Monocromática, conexão ethernet, 

HP R$ 1888,00 R$ 1888,00 06 UN 
Ciclo de trabalho (mensal , A4): Até 
8000 páginas, Tipo de scanner: Base 



07 UN 

08 UN 

09 UN 

10 UN 

~~Q_~Ó~"E:I~ :./<-:-
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Móveis e Equipamentos Para Escritório : ~- FL. N. o-8., 
FONE: (44}-3016.3070 -

Av: Capitão Índio Bandeira, 6206 - CEP 87301-000- Campo Mourão- PR 
E-mail: financeiro.maqmoveis@hotmail.com 

CNPJ: 05.060.654/0001-24 I.E.90.258.671-70 

01 

01 

01 

04 

plana, Velocidade de cópia (normal): 
Preto e branco: Até 21 cpm. 
ANTENA, Tecnologia 5GHz CPE com 
suporte ao canal 5075, Ganho 23 dBi, 
Potência de saída 25 dBm, Max. 
Consumo de energia 3.0 W, Ponte de 
alimentação 24V, 0.5A Adaptador PoE 
(Incluído), Taxa De Transferência: 
100+ Mbps, Alcance: 25+ Km, -
Apresenta Processador: Atheros: 400 
MHz, Memória: 32MB SDRAM , 8MB 
flash. 
RACK, armário de telecomunicações 
para parede, tamanho de 6 u. Estrutura 
monobloco com teto, base e fundo 
confeccionadas em chapa de aço SAE 
1020. Laterais ventiladas removíveis 
em chapa de aço SAE 1020, Porta em 
chapa de aço SAE 1020, com visor em 
PS(poliestireno) e fechadura com duas 
chaves, Possui duas réguas de plano 
para montagem reguláveis na 
profundidade sendo estas 
confeccionadas em chapa de aço SAE 
1020, com furações quadradas (padrão 
europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. 
PATCH PANEL, Categoria 5e, U/UTP, 
24 portas, Terminais de conexão em 
bronze fosforoso estanhado, padrão 
110 IDC, para condutores de 22 a 26 
A WG, Largura de 19" e altura de lU ou 
44,45 mm, que permite montagem em 
racks, Compatível com plugs RJ45 e 
RJll; 
COMPUTADOR COMPLETO, Monitor 
LED de 19,5", Teclado e Mouse no 
padrão ABNT2, Nobreak de 600 VA, 
Computador com processador de no 
mínimo 2 núcleos rodando a 3.3GHz, 
Memória RAM de 4GB rodando a 
1600MHz, Fonte de 500w, Placa mãe 
com suporte a rede Gigabit, HD de 500 
GB, DVD RW, Leitor de cartões de 
Memória. 

UBIQUITI R$ 441,00 

NAZDA R$ 412,00 

MUL TITOC R$ 209,00 

INTEL 
ASROCK 

KINGSTON 
SEAGATE 

AOC R$ 1999,00 
LG 

VINI K 
MTEK 
NHS 

TOTAL 

.J 

R$ 441,00 

R$ 412,00 

R$ 209,00 

R$ 7996 ,00 

R$ 
14.444,00 



IV1[~Q_~Ó~~l[ ~ 
Móveis e Equipamentos Para Escritório 

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

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

Obs: Quando a proposta for por lote, co locar o valor total do lote. 

Os pagamentos serão efetuados de acordo com o contido no Edital em questão. 

A proposta terá validade por 01 ano a partir da data de abertura das propostas . 

O preço proposto contempla todas as despesas necessárias a execução do contrato , conforme 

edital de licitação. 

Declara ainda, conhecedor de todos os termos do instrumento convocatório que r ege a supracit ada 

licitação. 

Campo Mourão, 30 de Maio de 2016. 

r05060654/0001-24
1 

M2W Comércio Importação e 
Exportação Ltda. - ME 

AV. CAP. INDIO BANDEIRA. 620-6 
CENTRO - CEP 87301-000 

l_ CAMPO MOURÃO - PR _j 

MICHEL GLAUBER SANTOS 
CPF: 046.282.119-65- RG 812440 3-0 SSP/PR 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA- ME 
CNPJ: 05.060.654/0001-24 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www .pgfn.fazenda.gov .br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 00:38:47 do dia 17/01/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 15/07/2016. 
Código de controle da certidão: BAF2.5E32.D66A.96FA 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0506065410001-24 

Razão Social: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME 

Nome Fantasia:MAQMOVEIS 

Endereço: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA 620 B I CENTRO I CAMPO 
MOURAO I PR I 87301-000 

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: 17/05/2016 a 15/06/2016 / 

Certificação Número: 2016051703495778990057 

Informação obtida em 31/05/2016, às 10 :01:44. 

A utilização deste Certificado para os fins prev istos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no si te da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Em presa/C r f/C r f/F geC F Sim prim i rPapel.asp?VAR PessoaMatriz= 11495994& VAR Pessoa= 11495994& VAR U f= PR& VAR lnscr.. 1/1 



GOVERNO DO ESTADO 
Seocr~to~ da Fneno• 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014744712-66 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 05.060.654/0001-24 
Nome: M2W COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 28/09/2016- Fornecimento Gratuito .../ 

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

Emitido via Internet Pública (3110512016 09:56:33) 



;"• . ... . - .. I Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 05.060.654/0001 -24 

Código: 350389 
Contribuinte: M2W COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO L TDA - ME 

Endereço: AVN CAPITAO INDIO BANDEIRA, 620-B 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 

Estado: PR 
CEP: 87301000 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 8516/2016 

Cer1ifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos r.1unicipais. 
inscritos ou não em Dívida Ativa , em nome do contribuinte acima citado. até a pr·esente data. 

Reser..'a-se o direito da Fazenda 1'•/lunicipal cobrar dívidas poster·iormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente cer1idão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: VV\Wt.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online). 

Observ ação: Esta cer1idão é va lida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 04/05/2016 às 08:24:48 

f 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS) 
CNPJ: 05.060.654/0001 - 24 
Certidão no: 11854124/2016 
Expedição: 17/01/2016, às 00:05:34 
Validade: 13/07/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que M2W COMERCI O I MPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME (MATRIZ 

E FILIAIS }, inscrito(a) no CNPJ sob o no 05.060.654/0001-24, NÃO 

CONS TA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Cert i dão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Traba l ho, acrescentado pela Lei no 1 2.440, de 7 de julho de 20 11, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalh o, de 24 de agosto de 20 11 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atuali zados 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 estabe l ecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cert i dão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tr i bunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Cert i dão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Naciona l de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident i ficação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabe l ecidas em sentença condenatória transitada em j ulgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce r nente aos 
recolhimentos previdenc iár ios, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a reco lhimentos determinados em le i; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Min is tério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



11/05/2016 Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

.L.~~--.,. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
-~~~ w CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

I 
COMPROVANT~ DE INSCRIÇÃO E DE I DATA DE ABERTURA 

05.060.654/0001 -24 17/05/2002 
MATRIZ SITUAÇAO CADASTRAL 

NOME EMPRESARIAL 

M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO L TOA -ME 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

MAQMOVEIS 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÃRIAS 

47.53-9-00- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-02- Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47 .52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 
47.73-3-00- Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.42 -3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
33 .19-8-00 - Manutenção e rep aração de equipamentos e produtos não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.55-5-03- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
46.52-4-00- Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
95.11 -8-00 - Repa ração e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
47.51-2-02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
33.29-5-01 -Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.22-3-02- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
47.54-7-01- Comércio varejista de móveis 

CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 -SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 

I LOGRADOURO 
. AV CAP INDIO BANDEIRA I 

I NUMERO 
620-B I 

I COMPLEMENTO 

I CEP 
. 87.301-000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I 

I MUNICIPIO 

. CAMPO MOURAO I ~~~ 
I ENDEREÇO ELETRONICO 

I 
I TELEFONE 
. (44) 5234-192 

I ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
... 11 •• 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
05/04/2003 

I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL 

I SITUAÇÃO ESPECIAL 
#l'llt'1t'llr11' .. ~ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.4 70, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 11/05/2016 às 13:30:36 (data e hora de Brasília). 

http://www.recelta.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpj reva/cnpjreva_solicitacao.asp 

I 
l DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*****••• 

I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Banco do Brasil 

Consultas - Saldo de conta corrente 

Agência 

Conta 

406-5 

16080-6 M2W COM IMP EXP L TOA ME 

Saldo 

Valores bloqueados 

VALOR A LIBERAR 550,00 

Cliente 

Transação efetuada com sucesso por: J1705528 WILSON DOS SANTOS. 

Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 

25.'l17 s: c 

DEPÓSITO(S) EM CHEQUE(S) SUJEITO(SI A DEVOLUÇÃO 

Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 

https://aapj. bb.com. br/aapj/home V2. bb?tokenSessao=2923fe9b 7 c6843aef8ad632cc42c5 ... 31/05/16 



CAl 
C.~ I X.A. ::.CONÓM C.A FECER.A. L 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 2214523510001-04 

Razão Social: ANDERSON JUNIOR GODOI ME 
Endereço: RUA PROJETADA G Q6 L5 SN TERREO I CENTRO I NOVA 

CANTU I PR I 87330-000 

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: 19/05/2016 a 17/06/2016 

Certificação Número: 2016051906081623496103 

Informação obtida em 27/05/2016, às 13:22:22. 

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

·~ 
.' 



i 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTIIDO 

Secretariada Fszfnda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014734668-12 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.145.235/0001-04 
Nome: ANDERSON JUNIOR GODOI ·ME 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 24/09/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emi11do via Interne! Pú~fica (2710512016 13. 16:59) 



~ '2. \i u ·~..q 

~-~-~ 
/~ ~ ' c. 

NõEVÃ C~NT~P~:::-.J ~ .. ~ ... ~ 
1963- 2013 -==PAR ANA==- ~!!t-PR. 

Eu fiaçtt [f wde :iJ~ta Jli6WJtia CNPJ -77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

N° 068/2016 

Certidão Negativa de débitos Municipais 

Certifico, para que produza os efeitos legais, que revendo os arquivos 
e registros de lançamentos de impostos municipais do município de 
Nova Cantu, Estado do Paraná, nada consta em nome de Anderson 
Junior Godoi - Me, inscrito no CNPJ sob no 22.145.235/0001-04, 
situado na Rua Projetada G - Conjunto Antilhas, nesta cidade de Nova 
Cantu/PR, Comarca de Campina da Lagoa/PR Não havendo dividas 
até esta data de quaisquer impostos ou taxas municipais. 

Essa Certidão é válida por 60 (Sessenta) dias a contar da data de emissão. 

E, por ser expressão de verdade, firmo o presente. 

Nova Cantu-Pr, 30 de Maio de 2016. 

) ) 
REGIA~fPo'tt6Nid Dds SANTOS 

Responsável p~lo setor de Tributação 

Rua Bahia, 85- Centro- Nova Cantu- PR 
Fone (44) 3527-1281 Fax 3527-1363- E-mail prefeitura@novacantu.pr.gov.br 

www.nal/acantu.pr.gol/.br 

\) 

t 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ANDERSON JUNIOR GODOI - ME (MATRIZ E FILI AIS) 
CNPJ: 22.145.235 /0 001-04 
Certidão n°: 50216773/2016 
Expedição: 27/05/2016, às 13:29:45 
Validade: 22 / 11 / 2016 -_ 180 (cento e oitenta ) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se que ANDERSON JUNIOR GODOI - ME (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 22.145.235/0001 - 04, NÃO CONSTA do Ranco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art . 642 - A da Consolidação das Deis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 201 1, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e est ão at:ua 1iz ados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a t odos 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: I /www . tst . jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimpl e ntes perante a Justiça do Trabalho q u anto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatór i a transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no co~ce~nentP aos 
recolhimentos previden c iári os, a h onorários, a cuslas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou de c orrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministéri o Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prév ia. 

I 



~.# Recerta Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

f! REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
~ 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NÚMERO DE INSCRIÇÃO COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA 

22o145o235/0001-04 
CADASTRAL 

27/03/2015 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

ANDERSON JUNIOR GODOI - ME 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

******** 

CQDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

47051-2-01- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÜDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

95011-8-00- Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
85099-6-03- Treinamento em informática 

CQDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

I ~~MERO LOGRADOURO J I 
I COMPLEMENTO 

R PROJETADA G - ANTILHAS - QUADRA 06 LOTE 15 : TERREO; I 
I CEP 
o 870330-000 I 

I BAJRROIDISTRITO 

CENTRO I 
I MUNICIPIO 

NOVA CANTU I [U R 

I ENDEREÇO ELETRONICO 

I 
I TELEFONE 

o (44) 3527-1132 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) ....... 
I SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I :!~0 ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 27/05/2016 às 13:35:05 (data e hora de Brasília). 

Consulta QSA I Capital Social 

I 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

27/03/2015 

I 

I 
I DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

**"**"*" 

Página: 1/1 

Voltar 
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22/02/201C 

SISBB 
22/62/2016 
23493132349 

SISTEMA DE INFORf•lACOES BANCO DO BRASIL 
AUTO-ATENDif•\ENTO 98.43 .53 

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO 

CLIENTE: ANDERSON JUNIOR GODOI - ~1 

AGENCIA : 2349-3 CONTA: 11.418-9 
EFETUADO POR: ANDERSON J GODOI 

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL 
Codigo de Barra> 85S49913ee93-5 

Data do pagamento 
Valor Tctal 
Pagamento agenc~do. 

53019716949-1 
79809328169-4 
01995470795-3 

22/62/2616 
379,89 

Atenção: Esta trans:cão está sujeita a avaliação 
de segurança : ~erá processada após análise. 
O comprovante definitivo somente sera emitido 
apos a quitacao . 

I 



~{),::;;,'t; Secretaria da Micro c Pcquenz:. Empre?sa da Prcstdéncia da PLpuUdca 
Secrclana de Racionaliza:jãO c Simplifica

1
ção RfQUER!Iv1ENTO DE EMPRESÁ ~{}. Mu1v · 

:.~~:?fi~' Ocp~namento de Regh;tro E"rnpresarial e lntcgr~ção 

0 
·1 I f0,-

I ~ 
·l.l. Y' NUM~RO DE IDENTIFICAÇAO DO REGISTRO DE EMPRESA- NIRE DA SEDE J NIRE DA FILIAL (preencher se. ner .. e ;,! a tu refererlle a f<lii•~ 1W - -

0 
.'317-. • • • 

4'1 10775017-5 I ex- rL- ~- --
r•OME DO EMPP.ESARIO (completo sem abreviaturas) n- .~--- J 
ANDERSON JUNIOR GODOI \;:_-~ «Q; 

1\1,..,, . ~-v./ N'•CIONALIDADE l ESTADO CIVIL ..........:~« V<'•..,... 
BRASILEIRA SOLTEIRO 

SEXO I REGIME DE BENS (se casado) 
M ~ F D 
F I LHO DE (pai) (mãe) 
IGNORADO I NEIDE GODOI 

r·.U\SCIOO EM {data de nasc1mento) I IDENTIDADE (número) Orgão Emissor ur I CP!' <numero] 
0711211994 12.518 .837-0 ISSP jPR 089.888 049-1 o I 

Etv1.1\NCIPADO POR (forma de emancipação somente no:caso de menor} 

[)OMICILIADO NA (LOGRADOURO rua. av, ele.) 
INUM~RO 

RUA PROJETA DA G - ANTILHAS- QUAIDRA 06 LOTE 1G 60 
C:üi~PL!":MENTO I BAIRRO I DISTRITO 

~ ~~;30000 
--

CASA TERREO 

HiJ"II(IP I() Lil 

I f•!OVA CANT U - I PR 

I -:Iara. sob as penas da lei, não estar imped ido de exercer at ividade empresaria, qu~ não possui outro registro de empresêlllo . e 
...jUer a Junta Comercial do Estado do Paraná : 

~0 I DESCRIÇÃO DO ATO EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 
02 ,ll,L TERACAO 021 AL TERACAO DE DADOS (EXCETO NOME E:.MPRt::SARir\L) 

1 
i E<fTOI DESCRIÇÃO DO EVENTO EVENTO DESCRIÇÃO DO EV!::NTO ---

NO~·:G EMPRESARIAL 

A NDERSON JUNIOR GODOI- ME 

LOGRADOURO (rua. av. ele.) ' - I NUM FilO 
RUA PRO JETA DA G - ANTILHAS - QUAElRA 06 LOTE 15 SN 

--•:OI~PLEMENTO BAIRRO I DISTRll O 1,;1 , , ~r~E~R~RE~O~-------------~---~~C~E_N_T~R~O~--~==~==~=~ ~m-~~ 
1/.UNICIPIO PAiS CORREIO ELETRÔNICO !E-t,\1\IL: ~ 

1 NOVA CAI\I T U BRAS IL escmodelonc@hotmail.com I 
VALOR DO CAPITAL - R$ 

25.000,00 
VALOR DO CAPITAL (por extenso) 

VINTE E Clt\.!CO M IL REAIS 

COOIGO DE ATIVIDADE DESCRIÇÃO DO OBJETO 
ECONÔMICA 9511-8/00- SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM EQU IPAMENTOS DE INFORMATICA 

iCNAE Fiscal) 8599-6/03- A ULAS DEi INFORMATICA. 

"""''"';;;•;•800 4751-2/01 -COMERCIO VAREJISTA ACESSÓRIOS PARA EQUIPAM EN TOS DE INFORMATICA. 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

17/03/2015 

./' ;· / j -o 06 J:=> 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ 

22.145.235/0001-04 
TRANSFERÊNCIA DE SEDE OU DE FILIAL D{; OUTRA UF 
NIRE anterior 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~i CERTI~ICO O REGISTRO EM. 15/06/2015 

ur 

I 

I, AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 

·,~ SOBNUMERO 20153996579 
; Protocolo: 15/399657-9, DE 15/06/20~5 
Empresa:4l 1 0775017 5 
ANDERS ON JlJN: OR GODOI - l1E 

LIBERTAO BOGUS 

SECRETARIA GERAL 



Secretaria da illicro e Pequena Empres~ t!a Pr\""S.lctàiicia da R~púb licu 
Se::retaria d'! Racionaliz~ção e Sir~·,plifica:;5o 
Departê.1mento de R.egls!ro Empre::;arial G rrLt0~'1"ê'ç2-o 

REQUERIMENTO DE EMPRES.Á 

I . . 
I 

j NU1li1ERO DE IDEIITIFICAÇÃO DO REGISfRôõE'EMPRESA-,'iiSE DA SEDi~----~-1 NIRE DA FILIAL (preanci1er ,$i1c:iie:ei :õ7efêr.:~iêãfi~·J:"" -

,,IOME DO EMPRESÁRIO (completo sem abreviaturas) - ----- ------- --->,;:-A:,..::: ---~;I.!. i 
Ai 1DERS01'1 JUI\JIOR GODOI 

I 

jNACIONALIDADE I BRASILEIP,P. 

SEXO I REGIME DE BENS (se•casado) 

lv'l I~ ;= D 
FILHO DE (pai) 

IGNORADO 

NASCIDO EM (daiS de nascimento) ! IDENTIDADE (númerc) 

07/12/1994 12.q18.837 -0 

EMANCIPADO POR (forrna de emancipação somente no caso de msnor) 

' 

! DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua, av, etc.) 

l RUA PROJETADA G - Ai~TILHAS - QU~DRA 06 LOTE 15 

I COMPLEMENTO 

TERREO 
i 

I ESTADO CIVIL 

SOLTEIRO 

(mãe) I NEIDE GODOI 

Órgão Emissor 

I SSP 

I BAIRRO I DISTRITO 

CEI\JTRO 

UF 

jPR 
l CPF (número) 

089.888.049-10 

INÚMERO 
SN I 

ICEP 
87330000 I 

~~!~~_o_v_A_c_A_:,_lT_u _ _ ___ ~~---~~-~-- -----------------------LIP_R_~ _____ _,f 
' clara, sob as penas da lei, não estar inipedido de exercer a tividade empresária. ql'8 não possui outro registro de empresário, e 

MUNICI?IO UF I 

• .:jusr à Junta Comercial do Estado do Pa1·aná: 

1 av, etc.) i RUA PROJETADA G- AhlTILHAS - QUADRA 06 LOTE 15 

ECONÓMICA 
(CNAE Fiscal) 

9511-8/00- SERVIÇOS DE ASSISTÉí\JCII,_ TÉCi,liCA Eivl EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 
8599-6/03 - AULAS DE li-.!FORiv:ATIC' 

9511800 

DE SEDE OU 

fdÓDIJLO INTEGRADOR: PR 1201500352806 111 iii! 1smmm m mm l~ nm m 111111111 J 

f 
I 



ATO 315 

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME) 

limo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Paraná 

O Empresário, ANDERSON JUNIOR GODOI estabelecido na (o) RUA PROJETADA G -

ANTILHAS- QUADRA 06 LOTE 15, SN, TERREO;, bairro CENTRO, NOVA CANTU, PR CEP: 

87.330-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as 

enas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de 

exclusão relacionadas no § 4° do art. 3° da mencionada lei. 

NOVA CANTU - PR, 17 DE MARÇO DE 2015. 

vY'l .·, ~ I 

ANDERSON JUNIOR GODOI 

-~ ~o 
,. · ~ i!J. .,o' 
i JUNTA COMERCIAL DO PARANA --- --- ---- - 1, f I ~1 <1..\'~~ 

I AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE , ' \ -~-~ 
; CERTI~ICOOREGISTROEM: 27/03/2015 '~..; · -Q Q';."> t;;;C;; 

, " ~ SOBNUMER0. 20151694443 ~ .-....::_ 11; \ '~f~ 
) · ,• Protocolo: 15/169444-3, DE 27/03/2015 ..:~1(/,1§:rõ 
·1 • E:mpr esa:4l 1 0 775017 S ' . """)i~,?~. 
' ANDE!\SON J UNIOR GOOO! -- - - - - - - - '\~~ · 
,, LIBERTAO BOGUS ~ fj.'\\~• -,~ I 
t SECRETARIA GERA'!) ....._y....-1 
l, 1 

JJI 

MÓDULO INTEGRADOR: PR1201500352806 

l l 



.::· 

Do;partamer'IO Nacror ai O E? Regrstro da Cor~H(' a 

JUNTI>( COMERCIA 
DO PARANÁ 

~~:~~~g•soEPREENCHrMENTo DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL 

N° JO PROTOCOLO (U;-c 1a Junta Ccm.:rc-1 I· ;~.~E.RC J_ DENfrF ti.:.A';..[·, O r:;~ GI. ft..-(J ' _\!,.',..o;t_ A 
t'lifJí:_L'~ ~::..:J=. 

'\lOM~ JO rtTUL4.P. IÇ)n'~:e:~ ~·: _trc~ .~IL,./""::_1 

SOLANGE DO LAGO 
.\!"'TURAL DE rctdade c sigt ~ Jc CJtZ:J::> 

CAMPO MOUR~O - PR BRASILEIRA 
: LH:J CE 

jfisl INACIO 00 LAGO ANA DO LAGO 
"i':JF15~'-:J 

:: T~D .· _\I' 

CASADA 

16-0B-1962 COMERCIARIA 048.736.468-63 
UF 

14366376 SP 
RE51:JE1JTE '<A 

RUA CARLOS OTTO ROEDER 168 

JD COPACABANA B7302-J60 
MUNICPIO 'JF 

CAMPO MOURJfO 

(..Ó01Gcl .J(.) A I O JESCR\,..!..0 Ov ~ (I 

001 CONS TITUIÇ7fO 
NOWE EMPRESAP.IAL 

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS P/ ESCRIT6RIO 
LOG~DOL:i=tO (run. ov etc i 

AV. MANOEL M. DE CAM ARGO 
CO>.IPLEMENTO CEP 

CENTRO 87303-120 

CAMPO MOUR~O PR 
/~.1 OR DO CAriTAL · RS 

-6.ooo ,oo- (SEIS MIL i1EAIS) 
conunu.2ção (c.apilal oor extEnso\ 

IAliv;daoes sc':u~d;.;r~as 

~COM. DE EQUIPAMEN TO S P/ INrORMATICAJ 

-SERVIÇOS 0( CO NSERTOS EM MAQUINAS P/ ESCRITdRIO; 

1

15-07-1999 
O~TA 

I 07-07-1999 
... ss~··lJI'(,.J 1 L~~ 

~ 

- - - - -
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

ú,LIT[ 

-F..\ iFE= E- ..;r A :IE s:=.JE. =·= J L ~R.l. u" I IC" 

tJr RE C'l'\a~~ .• 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTIFICO o REGISTRO EM: 12 I o 7 I 19 9 9 

SOB O NÚMERO· 
41 1 0499098 1 

.JS(l DA JUNTA <:OMEi< '''-' 
":f'1 UO '~ ! ..., . , :=; M 
.u'~~·t·~.v:.. 3 ~ÁC 

Protocolo: 991144950 - 9 
TUFI RAME 

SECRETÁRIO GERAL 



....... ... 
~\.}KA 111/. 

<v' v-1,-
'~ 'ó {Ó)-Mil .sténo do DesenvolvlfY'~nto. lndústna e Comércro Extenor ~"' 

~ SccrctariadoDcsenvolv""cntodaProduçào REQUERIMENTO DE EMPRESA t:J ::tJ 
Departamento Na~ional_~!! Registro do Comcr_c:;o INS I RUÇÓt:S l)t: PIU::ENCHIMENTO NO VERSO • N. 

0
• .IQ.'t • • •• l> 

~~~- ~~~~oom~~~~~~--~- --~~~==~==~~~~--------~~~~RJ/ ~ NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO DO ~E~IS;~o;;~~~;~:~Ri1 DA SEOE NIRE OA FILI,\L (pr,.ncl>e< somente se oto r•fe,.'!e , p,,Q • • ~~~- • • ~~ • • 

i';:N;;:;;Oiw;,Er;;DO;;-;E~MP;;;;R~EsAT,R;;;:IO;-;;(co:;:m::;pje:;:to=se=m=ab=re•=,.,::::urn=s) _ ________ _ j__ ___ ____ - - - --,------- - - .......; ntU • 

_ SOLANGE DO LAGO 

_\

E Si ADO CIVjl 

Casado 
--- - - -- ·------ -

NATUrtAL DE (c.Jdec~ e stQia CIO estedo) 

CAMPO MOURÃO 
I 
I 

sexo REGIME OE BENS (se casao o) 

MO F IZI Comunhão parcial 
FIU !O OE (pt1) 

JOSÉ INÁCIO DO LAGO ANA DO LAGO 

SSP 
I IDENTIDADE ntime~o4366376 

NASCIDO EM {data de na.somento) 

18-08-1962 
EMANCIPADO POR (IOrmi' de emar1opoç&o - somente no coso de menor) 

OOMICit..IAOO NA CLOCRAOOURO - rua, ov, e\c.) 

RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER 
COMPLEMENTO 

I 
BAIRRO f DI STRITO 

CENTRO CAMPO MOURÃO 
MUNICIPIO 

CAMPO MOURÃO 

\

CEP 
87302-190 

NU\1\ERO 

1348 
CODIGO 00 MUNICI?IO 
(Uso d:. J unl• C út'rle.fd41) 

UF 

PR 

I 

1----- ------- - -. - . _L.. 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro r ::t''•.;;.',;.-~,~~ ·~..:.1 

CÓDIGO 00 "TO oescr~1çÃo oo ATO CÓDIGO DO EVENTO OESCRIÇÂO DO eveNTo 

empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: ~:: ~ :. ~ ~ 
--- :C ~fl : t: ~ .a 

Z~ 2 )( u>N .c 

002 ALTERAÇÃO 021 ALTERAÇÃO DE DADOS ~~ i i 11 c;~ ~ 
~~ ~s ~ ~ :g r; 
~:a ~ ~!te§~ O~ 
~'-:.:!! ~1.8 Cõ ~co:S COOIGO 00 EVENTO CESCiliÇÃO 00 EVENTO COOICO 00 EVENiO 

~N~DM~E~EM~PR~ES~AR~IA~L--~--------------------------~---------~----------

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO- EPP 

o.,. -. 0 ..- cji':O 
S< t "".a' -e·· _ (")ê 

~-- ~~~ : A !~ E~ 
~~ 'iã; ~ f o O o~ 
í5 e ~!~.;..~<e~ 

LOCRAOOLAO (rua , av, el e.) 

w~h- i ~o M .9-0 .. 
. - · ------- • - NU~:RO ~g·o~1 ~ ~ ~~~ o~~ OJ;; s RO ~'õo 

.Q ;!i lCO o~f :; ~«i AV. MANOEL M. DE CAMARGO 
COMPLEMENTO 

l
eCArEnnNotTDrRsr

0
nrro - lceP --- c6ÕJGOÕÕ ~"' )~ ~~i~ ~~.g 

(Uso da Jontt rn- ..!:!> § § ::= .!!!>:g 
. 87303-120 ~i:~!-~'; -g 

l--:-c-::=::=-----------'L._---------.....,...-:::--r==:-:-::---=:ccc=-::~~--- L----1 cn · .!~ ~ i ~ ~ ! 
MUNICIP IO JFPR .rC_O_R~E I O El EiRÓN:CO{E· Mf,JLI m- ::::S:-,8 1 ~ :oê o 

CAMPO MOURÃO o !<::~ t~ 6 .S o t ;~., . .... o r::~ 
bc=:=:::=~:::-------..,~-=-::-::-=-:-=cc---..,.-----L-- - - --- - -- - 4J.J .I '~ 411 

g CD (i) O e 

VALOROOCAPIT;L~R~OO,OQ ~~~~~~;;'~'~~·~o~~I S - - - --- - ~ j H!i ~ 0~ 
CÓD tGODE AT IVIOADE D~SCRIÇÃO DO OilJETO ~ll 1~ ~ ~~ 
ECONÓM~~AE!,c;JI) COM. VAREJISTA DE EQUIPAI'{IENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E l .! ; ~~F' 
Au.,oaoepnnop~ APARELHOS DE COMUNICAÇAO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS(4751-2/01); • : ~~ 

4789-0/07 COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUED .::, i3 .z 
AIMC3dOS""'"""'•• COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA RESIDENCIA. 

4761·0/03 COM. VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
4753-910° COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 

", 
:~~~:~~~~ COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01 ): 

9511
_8100 REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA E ELETRODOMÉSTICOS; 
~ RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS(4751-2/02); 

DATA DE IN1~~T~.DES 

15-07-1999 I

NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ lrRANSF!;RÊNCfA OC SC:OE OU DE FILIAL DE OUT.~ UF 
Nlil.E anterior 

032694220/0015-5 

USO OA JUNTA COMERC~l 
CEPE.t.Ottr[ O! 
AJ TOl'i:.:ACAO 
•.OOVE'IIIWAI-'!:~"f.U. 

ASSINA1"URA DA FIRMA PELO EMPRESÁRIO (ou pelo represtnlanteJ <asSISiente.•gefente/procur.lCIOr) 

.S . b c L q. Gc -E~--") , 4 H é l'v'lC .~J ---~ ~ ~ c: c, ('--'~"\.,_~-c!..' .!-n :::..c.. ..:...'l ' .:...:'~( __ -___.::c=---r~, _-·--------------~ 
-~ '3SINAl URJ. llD l·MI'RESÁHIO ~~~) D ATA OA ASSINATURA 

07/11/2013 

. PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL 

DEFERIDO. AUTENTICAÇÃO 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

L~- -' 
Jane Ivete Cardoso 

RG: 1.857.527-PR 

{)? ! L~ ~~ 

I JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

~ CERTWICO O REGISTRO EM. O 3 I 12 I 2 O 1 3 

_JaDJ(Jvete Cardõs 
'Rõil ,857.527 .PR 

I< AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 

s SOB NUMERO: 20136555 764 ~ 
Protocolo: 13/655576-4, DE 11/11/201 3 .~ . 

Cr.p resa:4 l 1 049909& 1 '0//.0 • • 
;; DC lJ•~O F.QtJIPAI<E~!CS PA.'<A - -- -·-------- --J-
~SCR!TOR !O E?P SEBASTIÃO MOTIA 

SECRETARIO GERAL 



1'.. "' IVIn .stP.no do IJesenvoiVIfn~nto. lndústna e Comérc1o Extenor 
~ Secretaria do Dcscnvolvu "cnlo da Produção 

Departamento Nacional de Registro do Comcrc•o 

NÚMERO DE 10EfriT1Fl CACÂO 00 l'l.EGISTRO OE EMPRESA - P..IRé Q;. SEDE 

SOLANGE DO LAGO 

f-;;~:;;~;;:;u-~_LP_
0

~-(<oci_M_·d-~-~-·-~.Ã-=:~:::-:::c)=::-:=:-::::7--------- rFPR IMCIONI.~I:~o: BRASILEIRA 
SEXO REGIME DE BENS (se casado) 

MOF~ Comunhão parcial 
f lU 10 DE (PI•) rmao) 

JOSÉ INÁCIO DO LAGO ANA DO LAGO 

18-08-1962 
IIDENnuAO>o núm~o4366376 SSP 

NASCIDO EM (CIII• de nase.mento) 

EMA,.,CIPAOO POR (lonM de emal\apoç&o · somente no caso d~ mero() 

00\41CIL.IA00 NA O.OCMOOURO - ruo. G\1 . ele: ) 

RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER 
COMPLEMENTO 
CAMPO MOURÃO 

CAMPO MOURÃO 

I
CEP 

____ ~:~·=c~~-_c_a_s_a_d_o ___ j 

87302-190 

1348 
COCIGO 00 MUN.CIPIO 
(U•o d:ll Jun~ Cotncn.WI) 

ur 

PR 
f----------- -- . -
declara, sob as penas da le i, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro r :~;,;-·. ·.·.··.;t~~~:--..:..:-:-· 
empresá!io e requer à Junta Comercial do Paraná: ~~~ ~ 5 ~ 

-

COOIGO 00;.. TO DESCRIÇÃO CO ATO COO.GO 00 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO - - ~ ; ~ ~ ; ~ "';j .,'-:" i O)Q. 

002 ALTERAÇÃO 021 ALTERAÇÃO DE DADOS ~ g~ ~J o~ ~ 
.,~o ~~-~51~~ ~~~~~---+~-~~~~----------- - --COOIGO 00 EVENTO OESCRIÇ~D DO EVENTO C001CO 00 EVENTO DESCRIÇÃO DO EVENTO 

~ND~M~EE~M~~RE~~~I~AL __ _L _______________________________ ~---------~-------- -

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO- EPP 
--------

l.OCAAOOURO (1\J:a, • ..,, tlt.) 

~t•11:t5oCI"S, 
:l,AI i !i JICD<co'i; ;g., ~~·1; ~ 

- õz • • IV Ecr:-: 
I!!~ ]l ~o ~o~ 
ã~ ·C)! e i~ o<~ 
"'~1 ·-• !P o.., a.o .. 

(NUV!:f~O ~*·C~] i ~~~~ 

I 
~ i!l.g~q ~ ~~ 

1

6CAIEnnNo /TDIR~TOniTO -- c.OÕlGO oo ~ "'~~ ~ ! ~ g ~~ rw-: (U"'diJ""" c:n ;> J! i C'Q ;!J: ~ 87303-120 o c .h .- ., .. 
7.0C ----------------~---------------------r~--~~~-=~~~---- ------- ~· ~~i j~~ ~ 
fw'Ut<-ICIPIO 'o.IF ICO'li1EIOE:.CTR0f\.CC\E·W,Il.) ~ -;:11 ~ ~ 3 

CAMPO MOURÃO PR .l 8 ( tis l ; ~ t 

AV. MANOEL M. DE CAMARGO 
COMPlEMENTO 

1-:-,---,-------:-..,.---------,.,.,.,.--.,...,..,-,.....,.,,...,-------_.J_-- .. -- - <UJ ~ f' -a A cg G.i o c 

VALDRCOCAPITAL· RS ~ ~AL~~~~;-~L~,I~_.,,~,EAI S ~ ~ i ~ ~ o rn °~ 
70.000,00 J· - - - --·1 §~3 i ~ 

~~g~~J::~~~.:~ ~;R~~o;;~~~ISTA DE EQUI PA~ENTOS PARA ESCRITÓRIO, INFORMÁTICA E ~ ~~ i .~~ 
A<w.o•ooi)Mc•P., APARELHOS DE COMUNICAÇAO, INCLUSIVE SUPRIMENTOS(4751-2/01}, • ~ ~~ 

4789-0/07 COM. VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA E PEDAGÓGICOS E BRINQUED tl .li 

Awooo" .. ' """'''" COM. VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS E ARTIGOS PARA f~E SIDENCIA. 
4?61-0/03 COM. VAREJ~STA DE ARTIGOS MÉDICOS, ORTOPÉDICOS E HOSPITALARES; 
4753•9/00 COM. VAREJISTA DE INSTALAÇÃO E AUTOMAÇÃO COMERCIAL; 

:~~~~~~~~ COM. VAREJISTA DE TECIDOS, VESTUÁRIO E ARMARINHOS(4755-5/01). 

951 1-8/00 
REPARAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA E ELETRODOMÉSTICOS; 
RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS(4751-2/02); 

OATAOEINI~f.t~DES 

15-07-1999 I

N(nJIEAO OE INSCRfCAO NO CNP... ITAANSri:ZRtNCIA DL SCOb. ou OE FILIAl DE Ol.ffP..;. UF 
NlrtE ttllenor 

032694220/0015-5 
I ~F 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

L·-
)ane lvete Cardoso 

RG: 1.857.527-PR 

("1 ?._; I !.. ._ I __1__:., 

AUTENTICAÇÃO 

~-JuNTA COMERCIAL DO PARANA 

I 
j CERTI~ICO O REGISTRO EM" O 3 / 1 2/2 O 13 

_J.aae'jyete Cardõs 
f\0!1.857.527 .PR 

I' AGENCIA REGIONAL DE CAMPO MOURAO 

s SOB NUMERO· 201365557 64 ~ ! Protocolo: 13/655576-4, DE 11/11/201 3 ,='4-- . _. 
I l':npre:;a: 41 1 O-l990!.B J O f/"' • • "11 

i ;.s~r~~~of.~~~PAMENTOS PA.~ - -- SEBASTIÃO MOT-TA-----------'~ 

SECRETARIO GERAL 

~ 
) 

I 



Banco do Brasil 

Extrato conta corrente 

Cliente - Conta atual ---····--------- -·----- ___ ,. ______ _ 
Agência 406-5 
Conta corrente 10224-5 S DO LAGO EQUI P ESCR ME 
Periodo do 
extrato 

mês atual a partir do dia 30 

Lançamentos 



06/04/2016 

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

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

Nome: S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO- EPP 
CNPJ: 03.269.422/0001-55 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/ /www.receita.fazenda. gov. br> ou <http:/ /www. pgfn. fazenda.gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 16:17:34 d~ia 06/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/10/2016. 
Código de controle da certidão: 6459.D5E1.5E40.81DD 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

( 



06/05/2016 

ip.qjii.i! M IMMIQ;MI 

CAl 
CAIXA EC O NÓM CA FED ERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0326942210001-55 

Razão Social : S. DO lAGO-EQUIPAMENTOS PI ESCRITORIO-ME 

Nome Fantasia:IVOMAQ 
Endereço: AV. MANOEL MENDES DE CAMARGO 1071 I CE NTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87302-080 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confe re o 
Art. 7, da Lei 8 .036, de 11 de maio de 1990, certif ica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em sit uação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serv iço - FGTS. 

O presente Certificado não serv irá de prova cont ra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribu ições e/ ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 30/ 04/ 2016 a 29/05/~. 
Certificação Número: 2016043004375414494390 

Informação obtida em 06/05/ 2016, às 14:56:01. 

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

}J- ( 

~~ 
""'llw~.,lfg<.oai>'.Q<W.b<IEmp<",;crl/CrtJF.,CFSim p<l m;,p,pol.~p?VARP'""'""'''~8163397&VARP"''"'~8163397&VARUFPR&VARI~O<~. . . ) 



• PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

Sec:rttllr13 da Fozenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014425336-95 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.269.422/0001-55 
Nome: S DO LAGO- EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, 
nesta data. 

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

I 
Válida até 15/07/2016 - Fornecimento Gratuito 

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

~I 
' 

Pagina 1 de 1 
Emitido via Internet Pública (17/0312016 15:38:30) 



06/0512016 Emissão do CICAD 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 

90187096-91 

Inscrição CNPJ 

03.269.422/0001-55 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial S DO LAGO - EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO 

Título do Estabelecimento IVOMAQ 

Início das Atividades 

07/1999 

Endereço do Estabelecimento AV MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1071 -CENTRO- CEP 87302-080 
FONE: (44) 3525-1166 

Município de Instalação CAMPO MOURAO- PR, DESDE 07/1999 

( Est abelecimento Matriz) 

Qualificação 

S't - At I ATIVO- SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL - PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 07/2007 

Natureza Jurídica 213-5- EMPRESÁRIO (INDIVIDUAL) 

Atividade Econômica Principal do 4789-0/07- COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 
Estabelecimento 

4761-0/03- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA 

4753-9/00 - COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE 
Atividade(s) Econõmica(s) ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO 

Secundária(s) do Estabelecimento 4773-3/00- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDI COSE ORTOPEDICOS 

4665-6/00- COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA 
USO COMERCIAL; PARTES E PECAS 

Tipo 

CPF 

Inscrição 

048.736.468-63 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

SOLANGE DO LAGO SILVA 

Este CICAD tem validade até 05/06/20y 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via 
Internet www.fazenda.pr.gov.br 

Qualificação 

EMPRESÁRIO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 90187096-91 

Emitido Eletronicamente via Intemet 
06/05/2016 14:53:04 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet.pr.gov.br/cadicms/_ce_CIFS11D.asp?elncludelinkFacii=S&eCadicms=9018709691&eUser=56UGS1GQ 1/1 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 03.269.422/0001-55 
Código: 325325 
Contribuinte: S. DO LAGO EQUIPAMENTOS P. ESCRITORIO ME 

Endereço: AVN MANOEL MENDES DE CAMARGO, 1071 
Bairro: CENTRO 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 
CEP: 

PR 
87303120 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 8738 I 2016 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

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

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a part ir da data de emissão. Emitido em: 06/05/2016 às 14:49:27 



?(;DE.S, ,JlJ_)IC.:A? . .:D 
JU.S': _,:A [!0 _ 2.A3ALrl·. ~ 

CERTI ~O NE~TI VA DE DÉBI TCE TRABALHI STAS 

Nome: S . DO LAGO- EQU I PAMENTOS P/ ESCRITORI O - EPP (MATRIZ E 
FILIAI S) 
CNPJ: 03.269 . 422/0001 - 55 
Certi dão n ° : 29142816/20 1 6 
Expedição: 29/03/2016, às 11:20:40 
Val idade: 24/09/2016/' 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certi fica-se que S. DO LAro EQJI PAIVENTCS P/ ESCRI TCRI O - EPP ( f'vlll.TRI Z E 
FILIAI S), i nscrito(a) no CNPJ sob o no 03.269.422/0001-55, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Le i n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Admi nistrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 2 4 de agosto d e 2011 . 
Os dados constantes desta Cert i dão são de responsabil idade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão a tes ta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta cert i dão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
In ternet (htt p ://www . tst.jus . br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFc:RI\h\ÇÃO I tvPCRT ANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à ident i ficação das pessoas naturais e j ur ídicas 
inadimpl entes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabel ecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos j udiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Mini stério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévi a . 

) · ,·J.; \:'- . J í:- ,..; r! •_,. · 1 • l ~ ;.. I • 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



06/05/2016 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão 

.Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

03.269.422/0001-55 
MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS P/ ESCRITORIO • EPP 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

IVOMAQ 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.89-0-07- Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

DATA DE ABERTURA 

12/07/1999 

47.51 -2-01 ·Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.61-0-03 · Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.53-9-00 ·Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.73-3-00 ·Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
95.11 -8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
47.55-5-01 ·Comércio varejista de tecidos 
47.51-2-02 · Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
46.65-6-00 ·Comércio atacadist a de máquinas e equipamentos para uso comercial; partes e peças 

C DIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiDICA 

213·5 • EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

LOGRADOURO 

AV MANOEL M. DE CAMARGO 

CEP 

87.303-120 

ENDEREÇO ELETRÓNICO 

I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) -
SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL -

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 

CAMPO MOURAO 

I 
TELEFONE 

(044) 8234-192 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

12/07/1999 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 06/05/2016 às 14:57:26 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 
~ I 
) 

Consulta QSA I Capital Social Voltar 

http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararlmpressao/lmprimePagina.asp ~1/2 
l 
I 
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CREDENCIAMENTO 

Através da presente, credenciamos o (a) Sr.(a) 

Anderson Junior Godoi, portador (a) da Cédula de Identidade 

Nº 125188370 e CPF sob nº 089.888.049-10, a participar da 

Licitação instaurada pelos órgãos do Município de Nova Cantu, na 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2016, na qualidade de 

REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para 

pronunciar-se em nome de Anderson Junior Godoi -ME, inscrita 

sob o CNPJ/CPF nº 22.145.235/0001-04 conferindo-lhe(s) poderes 

amplos para atuar em todas as fases do procedimento licitatório, 

inclusive para receber intimações e, eventualmente, desistir de 

recursos, formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar 

todos os demais atos inerentes ao certame. 

CNPJ: 22.145.235/0001-04 

22 .. iiJJS.235/0~·~1-041 
t1NDER5DN JU;~·;';JR 

Gour 1 -filiE 

RUP. ·c:.:J.:Tt 1).\ G Af~TL.'·IAS 

( \.-ADP 05 LOH l \ S, ~.: Cf ~,IRQ 

L 'IOVA (1111/T u 1-'P. ..J 

Nova Cantu- PR, em 31 de Maio de 2016 
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Declaração para Habilitação 

PROPONENTE: Anderson Junior Godoi 

CNPJ: 22.145.235/0001-04 

ENDEREÇO: Rua Projetada G Q6 L5 sn Terreo- centro-Nova Cantu- PR 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório 

027/2016- Pregão 018/2016, que: I- O Proponente atende plenamente aos requisitos 

necessários à Habilitação, possuindo toda a documentação comprobatória exigida no 

convocatório. li- Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no 

presente processo licitatório, bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 111- Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 18 (dezoito) anos para a realização de trabalho noturno, perigosos ou insalubres, 

bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra direta ou indireta de 

menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) 

anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93). IV - O Proponente obedecerá o prazo 

de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro geral do capítulo I deste 

Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para apl icação 

de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. V 

- O Proponente não foi declarado inidônio para licitar com a Administração Pública de 

qualquer Esfera do Poder, em todo Território Nacional. Por ser a expressão máxima da 

verdade, firmo o presente. 

J~~~ 
RG:12.518.837-0 

CPF:089.888.049-10 

' c!( I IMJtÓ'J Q~ -Jvl6 
nderson Junio{9od~j:'" MiJ 

CNPJ: 22.145.235/0001-04 22.145.235/0001-04' 
Af f)EeSON JU! 1/0R 

GO::..,.. M~ 

::"IJ,:), p~~ ~-, '• C /lt,Tf.HAS 

OU.t:D R!l • . St'• CE JIRO 

L ~v ,J 1!.. po 

Nova Cantu, 31 de Maio de 2016. 
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IVOMAQ 
• 

PROCURAÇÃO 

Por este instrumento particular de Procuração a S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRI
TÓRIO, com sede na Av. Manoel Mendes de Camargo. 1071. Campo Mourão- PR inscrita no CNPJ/MF 
sob o n° 03.269.422/0001-55 e Inscrição Estadual n° 901.87096-91. neste ato representado por sua proprietá
ria a Sra. Solange do Lago, portadora da Cédula de Identidade no 1.436.637-6 SSP/PR e CPF n° 
048.736.468-63. nomeia e constitui seu bastante Procurador o Sr. IVO DA SILVA, portador da Cédula de 
Identidade n° 3.015.771-0 SSP/PR e CPF n° 414.132.969-04, a quem confere amplos poderes para represen
tar a S. DO LAGO EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO no que se referir a LICITAÇÃO, com poderes 
para tomar qualquer decisão durante todas as fases da Licitação. inclusive apresentar e assinar propostas, 
~claração de atendimento dos requisitos de habilitação. ou qualquer outro documento em nome da outor

gante, formular verbalmente novas propostas de preços na(s) etapas de lances, desistir expressamente da 
intenção de interpor recurso administrativo, manifestar-se imediata e motivadamente a intenção de interpor 
recurso administrativo ao final da sessão, interpor recurso administrativo. assinar a Ata da sessão, prestar 
todos os esclarecimentos solicitados pelo (a) Pregoeiro (a), enfim, praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame em nome da Outorgante, inclusive assinar Contratos de Fornecimento e demais compromissos. A 
presente procuração é valida até o dia 31 I 12/2016. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. para que se produza os efeitos legais. 

.: ~~··r;._- .. -
~ .. .. . . 

-·~ "'"'·-~~-· .. --· · 

Campo Mourão- PR, 27 de janeiro de 2016 

S. do Lago - Equipamentos para Escritório 
Solange do Lago 

RG: 1.436.637-6 - SSP/PR r:03269422/00Q 1-55:-) CPF: 048.736.468-63 

S. do Lago - Equipamentos p/ 
Escritório - ME 

AV Mo! NOEL MENDES OE CAMARGO. 1071 
CEN-iRO • CEP 8?30:?-080 

L CAMPO MOURÃO· PR 

.Jf} 

. CONFERE COMt. ~ 
O ORIGINAL '-\. 

IIWACANIÜ~ ~ --- Tf1 1 
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:e:Ja1.~rner:v N3c~.Jra1 oe Rêg·s·ro Oo C:>Tc:rc 

l'tlltml«•1$iiAAIMI 
DO PAR.A'-l.A 

~~~~~~gesDEP~EENCHIMENTO DECLARAÇÃO DE FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL 

r~i~ :.êF-7""P.ofo:~-C ~L. :!>"= oa JL.: .. te c;m'!:rc ,:, J .. ~ ... ::.~o~- - ~ NTlri:..AC ' ..J ''" ~ _ o(,_ , _ • • _ ~ 
J ~.: L.A S'=-... ~ 

SOLANGE DO LAGO 
,..,..v~.~"- DE ,c·j~dct si~: 17 Jc -c ... ·· 

jC A~PO MOUR~O - PR t3RASILEIRA 

I St;~l INACIO DO LAGO ANA DO LAGO 

E T :'.J C ~o. 

CASADA 

lB-OB-1962 COMERCIARIA 048.736.468-6} 
• 'f' ' 

14366376 'ssP .-.· UF 

SP 

c.:= 

JD COPACABANA 87302-360 

OOl C O N 5 TI TU I Ç 1rO 

S. DO LAGO-EQUIPAMENTOS P/ ESCRJT6RJO 
LJG'<JI;)OU~O '<uo o< o:c l 

AV. MANOEL ~. DE CAMARGO 
CO~'PLniE'ITO 3AIR..R0 1 OIS,.~ 0 

CENTRO 
P..h.JN ~;'r•t(.; 

CAMPO MOUR~O PR 
/P :)~ CO CAf'ITAL • R$ 

-6.000,00- (SEIS MIL i1EAIS) 

IA.lJ-JioaJes ~cc..~r·.u~na ~ 

-COM. DE EQUIPAHENTOS P/ INfORM~TICAJ 

-SERVIÇOS DE CONSERTOS EM MAQUINAS P/ ESCRITdRJO; 

I :"'r t. ;JE u•('IC DAS A':'"'· • . o..;cEs N1.r.·=Rc ::: ~s.:~1C~ooC ~ ... =·.; ~ ... ~. ,.,,=. 
l5-Cl7-l999 

DATA :..,s ?~"'~--· 
'-----------~ 
PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERC:AL 

07-07-1999 

1DEFERIOO -Y"C 
IPUSUQU=:-SE E ...,RQU'vE'-SE 

-=.,r.;::':E Ct,:l. L::: ~=:•:; :·E .~RA _, 
Nl,;-i:: 1!1 .. 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
CERTIFICO o REGISTRO EM. 12 I o 7 I 19 9 9 

SOB O NUMERO· 
41 l 0499098 l 

168 

lane ve e 
RG_ US7.527 • Pr-

Protocolo : 9 9 1 144 950 - 9 
TUFI RAME 

SECRETARIO GERAL _u c.+ ~ 

( 



r.• ,.., :. ~~.;t:.-:,. ··-= . ;.: :""'··": .... H\.:), in ... ·l:~~n:-: t. ~~cruerc10 !:xtertOI 
~t~,Ó .. ; ::r. .3n:·: • 1 ü.:::~.~r,·~·.:>:\'. -:eriic.. ~~' Prodt:·.;7t<; 
'~~~· De;..-~n"'::·· t ,~:o N~~:·rona 1 .'!{: Rcga:-:=·o tt' :omt:!rcrv 

REQUERIMENTO DE EMPRESI"'UIU,'-' 
I N$TI~UÇ-:\F.S DE PREENCHIMENTO 1\0 VERSO 

L
--,:--;:::--:-:-;:-.,.-_··--:;-;---;; c ----, · - ------ - ·-~0 ..,,.. ' ··=N • t~·I .. A(" ..... C t.·.: rk..,: .... rr.o o _ ..;. .. '.P P.~!.iA • r\I~E OA sr::ce I N:RE CA FlllAL (~'H•u:.h,., ~orner::~ se .. 1.1 rl!''"rcn' .. a'lll) 

.•, 'I~ I' '89098- ~ --- ---·-··--- -· -·-· 
1 ':".~:!:: 00 :;:.;=:~F.:J.t=,tC" \•~~.lp(.10 ~c .;, obr·~ - ·~~o•!'l•t 

~:OLAi'JGE DO LAGO 

t-;~::c~ A::::' "_~_LP_o~-~~_"'M_·"-~_·u_·gi-~.A-::-.~:-: ... :::-o,==-=,..,..,---------_j~_u'_PR I IIAc•oNAe~o;.uE BRASILEIRA 
St.:<O REGI\\E DE BENS (se: CJ.sad::>J 

ESTADO CJVIl. 

Casado 

MO F 1ZJ 1 Comunhão parcial 
fiLHOOE(p.>) -----r;1=:.,.4::11~------------------------J 

.JOSÉ INÁCIO DO LAGO ANA DO LAGO 
NASCI CO EM {dali) UC naselmento) i:l5NT!o;..OE número UF CPF(nl.tnero) 

18-08-1962 14366376 SSP SP 048736468-63 

EMA.'ICI?AOO POR (lurma de CI"Uinop.1çlo- somen~e no uso ce rnrnor) 

OOMICIUAOO NA (LOGRADOURO -•uo, a v. etc) NUMCRO 

RUA PREFEITO DEVETE DE PAULA XAVIER 1348 
BAIRRO /O;STRITO CEP 

CAMPO MOURÃO CENTRO 87302-190 
CÓDIGO 00 ~UN.~IPIO 
(UJo chl Jur.tl Com~rdall 

UUI4!C:IP;Q 

CAM?O MOURÃO PR 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro rE ~~-:-:.·-:~~~::~·_.. 
empresário e requer à Junta Comercial do Paraná: ~;t ~ ~ ! 

~-~ ~ ""' X ,a 

I
Oi:SCRICÂOCOATO CO:>t~CWOE\.ENTO OESCRIÇÂOOOEVEW'O !;~.! d CD J, .Ô 

- <~~ Jil c; ~ ~ 
AL TERAÇAO 021 ALTERAÇÃO DE DADOS ~~ it"' 1;1 ~ ~ 

o., ~ - -2 ... u~..E 

002 
CO~IGO 00 EVENTO 

I
DESCRIÇAO DO óVEI./TO I CODtGC '"' E' 'E, -o CESCR·CÁO oo EVENTO ;~~ · j ! ~ ~eo~ 

~g· ~~,!!~ ~~~~~---L-----------------------------J-___________ J_ __________________________ Vzl • ·~ ~ 
NOME EMPRESARIAL ~~ 'SJ f O ~_g! 

S. DO LAGO-EQUIPAr.-;Er-HOS PARA ESCRITÓRIO- EPP ] ·:-:-:-:-=::--I ~i!~h~ ~ ~~ 
J.OGR.A.OOURO(rua av t:~~ "- 'J~J:AO ~J~ ~~ • o o'ii• 

o::! Oi:j~~ o ~õo 
AV. MANOEL M. DE CAMARGO 1 lli! •«~ • ! ~ iS':-.. 
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ANEXO I 
Declaração para Habilitação 

DECLARAMOS sob as penas da Lei, para fins de participação no procedimento licitatório Pregão n° 
18/2016, que: 

I - O Proponente atende plenamente aos requisitos necessários à Habilitação, possuindo toda a 
documentação comprobatória exigida no convocatório. 
11 - Até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a HABILITAÇÃO, no presente processo licitatório, 
bem como, de que estamos cientes da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
111 - Não utilizamos de mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 (dezoito) anos para a realização de 
trabalho noturno, perigosos ou insalubres, bem como não utilizamos, para qualquer trabalho, mão-de-obra 
direta ou indireta de menores de 16 (dezesseis) anos, exceto na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos. (conforme inciso V do art. 27 da Lei n.0 8.666/93). 
IV- O Proponente obedecerá o prazo de contratação, quando convocado, nos termos constantes no quadro 
geral do capítulo I deste Edital, que terá efeito para todos os fins estabelecidos neste certame, inclusive para 
aplicação de penalidades, caso o proponente não cumpra rigorosamente as datas neles estabelecidas. 
V - O Proponente não foi declarado inidôneo para licitar com a Administração Pública de qualquer Esfera do 
Poder, em todo Território Nacional. 

Por ser a expressão máxima da verdade, firmo o presente. 

Campo Mourão- PR, 31 de Maio de 2016. 
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