
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 42/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°  ia, /2017

AUTUAÇÃO

Aos 29 de setembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitação com despacho e documentação juntados na sequência.

A jsivFelipe Werlang Paim
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 19/2017 — Cerimonial

De: Assessoria de Comunicação - Cerimonial

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Londrina, 27 de setembro de 2017.

Prezados Senhores,

Segue em anexo o termo de referência com as alterações solicitadas, para a

aquisição das Placas "Arma não é brinquedo, dê abraços".

Venho informá-los que a Solenidade está agendada para o dia

23/11/2017 (quinta-feira) e precisamos solicitá-las em tempo hábil.

Certa de vossa compreensão, estou à disposição para qualquer

esclarecimento de dúvidas.

Atenciosamente,

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

DO OBJETO

1 0 presente Termo de Referência tem por objeto a aquisição de placas "Arma não é
brinquedo, da abraços", conforme especificações e imagens a seguir.

2 As placas "Arma não é brinquedo, de abraços", deverão ser confeccionadas de acordo
com as seguintes especificações:

2.1 BASE em ACM preto brilhante, medidas: 300x200 mm, PLACA em aço inox
escovado com medidas de 220 x 120 mm, ADESIVO EM VINIL 200x100 mm,
logotipo (coração com 80x85 mm), Letras do slogan "Arma não é brinquedo, dê
abraços" com letras maiúsculas de 15 mm de altura e minúsculas de 10 mm de altura
e letras do texto: Lei Municipal 9.188/2003 com atura de 7 mm (maiúsculas) e 5 mm
(minúsculas), ETIQUETA em aço inox escovado 80x20 mm, gravações em baixo
relevo com pintura preta: Brasão de armas do município de Londrina de tamanho 13
mm de largura e 14 mm de altura, nome da empresa (letras de 4 mm altura), que será
variável, ou sei a, nomes diferentes para cada etiqueta, ano e edição (letras com 6 mm
de altura) conforme modelo em anexo.

2.2 Quantidade maxima: 55 unidades.
2.1 Pedido mínimo: 48 unidades.
2.2 Sea) solicitadas em pedido único.

JUSTIFICATIVA

3 As placas "Arma não é brinquedo, de abraços", se destina ao atendimento à Lei n°
9.188/2003 que proibe a Comercialização de armas de brinquedo no Município de
Londrina e à solenidade que homenageia as empresas cadastradas e fiscalizadas que não
comercializam armas de brinquedo (artigos 4 A, B e C).

DA CONFECÇÃO E ENTREGA DOS ITENS

4 A confecção e a entrega dos itens do presente Termo de Referência deverá obedecer ao
disposto abaixo.

5 A solicitação para o fornecimento sera feita pela Contratante por meio do envio da nota
de empenho, via e-mail ou fac-símile, com as informações necessárias para que o
fornecedor elabore o layout do material pretendido.

5.1 0 layout deverá ser encaminhado para a Contratante no prazo de até 2 (dois) dias
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úteis, contados da data do envio da nota de empenho.
5.2 A Contratante, por meio de servidor da Assessoria de Comunicação designado como

fiscal da execução do contrato, analisará o layout e, caso o considere adequado ao
objeto do contrato e ao solicitado, requisitará sua confecção ao Contratado por e-mail
ou fac-símile.
5.2.1 Caso o layout esteja em desacordo com o solicitado ou com o objeto deste

contrato, a Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato,
encaminhará e-mail ou fac-símile à Contratada no qual especificará os pontos a
serem alterados, devendo esta realizar as alterações em, no maxim), 2 (dois)
dias úteis.

6 As placas confeccionadas deverão ser entregues na sede da Camara Municipal de
Londrina, na Rua Parigot de Souza, no. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha
Neto, Londrina, Parana., CEP n°. 86015-903, no horário compreendido entre 8h e 18h.

6.1 A Contratada deverá arcar com os custos da entrega.
6.2 A Contratada se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.
6.3 A Contratada deverá entregar as placas em no máximo 8 (oito) dias úteis, contados

da data da requisição.

7 Caso os itens solicitados tenham sido confeccionados em desacordo com o solicitado,
sera concedido ao Contratado o prazo de 2 (dois) dias Ateis para o refazimento do
objeto.

8 Não serão recebidos objetos com pintura torta, borrada, falhada, mal cortados, mal
acabadas (com fiapos, bordas tortas etc).

9 A Contratante, por meio do fiscal da execução do contrato, receberá definitivamente os
itens solicitados em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

9.2 0 recebimento definitivo do objeto não prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

10 0 pagamento do objeto deste contrato sera feito à empresa Contratada em até 5 (cinco)
dias úteis, contados do recebimento definitivo do objeto.

10.10 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

10.23.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

11 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

11.1 Seri considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

12 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

13 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

DO MODO DE SOLICITAÇÃO DO OBJETO

14 0 objeto contratado será uma entrega ilium mediante emissão de nota de empenho.

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

15 Na execução do contrato, são responsabilidades da Contratada:
15.1Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela

Camara Municipal de Londrina, em estrita observância das especificações do Edital,
do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva Nota Fiscal
constando detalhadamente as indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se
vincula.

15.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com os
artigos 12, 13, 18 e 26, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990).

15.30 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Câmara
Municipal de Londrina, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no prazo máximo fixado neste documento o produto com avarias ou
defeitos.

15.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Camara Municipal de Londrina,
inerentes ao objeto da presente licitação.

15.5Comunicar à Camara Municipal de Londrina, no prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o
cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 33741265 - Londrina - PR
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15.6Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

15.7Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas previdencidrios,
fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de
garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

15.8Manter atualizados os números de telefone e fac-símile e os endereços de e-mail e
para correspondência.

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

16 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
16.1Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato por um representante especialmente

designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93.
16.2Rejeitar, no todo ou em parte, os bens confeccionados em desacordo com este

instrumento.
16.3 Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo

pactuados.
16.4 Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.

Município de Londrina, 27 de setembro de 2017.

Assessoria de Comunicação — Cerimonial

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Item 3: placa "Arma não é brinquedo, dê abraços"

30Cmm

•

E
o

220mm

Arma não é
brinquedo...
dê abraços!
Lei Municipal 9.188/2003

51 EDIÇA0 - 2015
MAGAZINE LUIZA S.A

- ACM PRETO BRILHANT

AÇO INOX

ADESIVO
IMPRESSA0

AÇO INOX GRAVACAC
BAIXO RELEVO

- PINTURA PRETO
BOX 20mm
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Premiações e Comunicaçao Visual

Para: Câmara Municipal de Londrina

Contato: Felipe

Cnpj:

Ref.:

Prezado a Senhor(a: 

Org. N°:

Data: 28/09/17

Telefone:

Orçamento

Qtde. Descrição Valor
unitário Valor Total

55

As placas "Arma não é brinquedo, dê abraços", deverão
ser confeccionadas de acordo
com as seguintes especificações:
2.1 BASE em ACM preto brilhante, medidas: 300x200
mm, PLACA em aço inox
escovado com medidas de 220 x 120 mm, ADESIVO EM
VINIL 200x100 mm,
logotipo (coração com 80x85 mm), Letras do slogan
"Arma não é brinquedo, de
abraços" com letras maiúsculas de 15 mm de altura e
minúsculas de 10 mm de altura
e letras do texto: Lei Municipal 9.188/2003 com atura de 7
mm (maiúsculas) e 5 mm
(minúsculas), ETIQUETA em aço inox escovado 80x20
mm, gravações em baixo
relevo com pintura preta: Brasão de armas do município de
Londrina de tamanho 13
mm de largura e 14 mm de altura, nome da empresa (letras
de 4 mm altura), que será
variável, ou seja, nomes diferentes para cada etiqueta, ano
e edição (letras com 6 mm
de altura) conforme modelo em anexo.

40,00 2.200,00

Prazo de validade da proposta: 30 dias
Condições de Pagamento: a combinar
Prazo de entrega: 7 a 10 dias

Juliana Villas Boas
(43) 9176-8185

Contato Comercial
VALORIZE PLACAS E TROFÉUS

CNPJ: 09.129.215/0001-81 - Inscrição Estadual: 904.20438-35
Rua: Henrique Mansano, 1500- Santa Mônica - Londrina/PR - CEP: 86079-450
Fone: (43) 3322-5679 - Fax: (43) 3029-5679 -valorize@valorizeplacas.com.br



Assunto

De
Para

Data

Prioridade

Re: Cotação - Placas de homenagem
valorize <valorize©valorizeplacas.com.br>
Felipe <felipepaim@cml.progov.br>

28.09.2017 17:34

Mais alta

• orgamento_camara.doc (-274 KB)

Boa tarde Felipe,

Segue orçamento solicitado em anexo.

Atenciosamente,

Juliana

 Mensagem Original  From: Felipe
Sent: Thursday, September 28, 2017 2:55 PM
To: valorizeOvalorizeplacas.com br
Subject: Cotação - Placas de homenagem

Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme
Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Paim
Câmara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

Este email foi escaneado pelo Avast antivirus.
httos://www.avaSt.com/antiVirus 

•

CAIL
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A/C Câmara Municipal de Londrina

Felipe Werlang Paim
Dep. Suprimentos e Patrimônio

As placas "Arma não é brinquedo, dê abraços", deverão ser confeccionadas
de acordo
com as seguintes especificações:

BASE em ACM preto brilhante, medidas: 300x200 mm, PLACA em ago inox
escovado com medidas de 220 x 120 mm, ADESIVO EM VINIL 200x100 mm,

logotipo (coração com 80x85 mm), Letras do slogan "Arma não é brinquedo,

ETIQUETA em ago inox escovado 80x20 mm, gravações em baixo
relevo

Quantidade máxima: 55 unidades

Valor unitário R$49,50

Total: R$2722,50

Forma de pagamento: 30 dias

Daniele Lemos

placas
express

1

fl 25 -

yendaso4)I corcomtr
.b

Au, Cob° Gfc& 5
Tatuape Ao Paulo SP
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De

Data

RES: RES: Cotação - Placas de homenagem
Placcolor - Vendas <vendas@placcolorcom.br>

'Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>

28.09.2017 17:47

• Londrina.docx (-1,0 MB)

Boa tarde Felipe, segue orçamento.
Enviar os dizeres e logo por favor.

Atenciosamente:

 Mensagem original 
De: Felipe [mailto:felioeoaim@cml.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2017 17:23
Para: Placcolor - Vendas <vendasOulaccolor.com,br>
Assunto: Re: RES: Cotação - Placas de homenagem

• São de 48 à 55. Favor cotar 55. Mais proximo do evento informamos o numero exato.

•

Em 28.09.2017 16:58, Placcolor - Vendas escreveu:

Boa tarde Felipe, serão quantas placas?

Atenciosamente:

 Mensagem original 
De: Felipe [mailto:felioepaimOcml.or.eov.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2017 14:56
Para: vendasaolaccolor.com.br 
Assunto: Cotação - Placas de homenagem

Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme
Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Palm
Camara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

Felipe Werlang Paim
Camara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

We ti - CML



GRUPO

A EMPRESA

AVA COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME
RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI, 105 - VILA SANTA CATARINA

04372-062 - SÃO PAULO - SP.
CNPJ:- 13.721.112/0001-83 * INSCRIÇÃO ESTADUAL:- 146.108.269.110

PROPOSTA COMERCIAL 547/17 - 28/09/2017

Empresa: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contato:- SR. FELIPE
Telefone: 43-3374-1265
E-mail: felipepaim@cml.prgov.br

Placa "Arma não é brinquedo, dê abraços", deverão ser confeccionadas de acordo com
as seguintes especificações: BASE em ACM preto brilhante, medidas: 300x200 mm,
PLACA em ago inox escovado com medidas de 220 x 120 mm, ADESIVO EM VINIL
200x100 mm, logotipo (coração com 80x85 mm), Letras do slogan "Arma não é
brinquedo, dê abraços" com letras maiúsculas de 15 mm de altura e minúsculas de 10
mm de altura e letras do texto: Lei Municipal 9.188/2003 com atura de 7 mm
(maiúsculas) e 5 mm (minúsculas), ETIQUETA em aço inox escovado 80x20 mm,
gravações em baixo relevo com pintura preta: Brasão de armas do município de
Londrina de tamanho 13 mm de largura e 14 mm de altura, nome da empresa (letras
de 4 mm altura), que sera variável, ou seja, nomes diferentes para cada etiqueta, ano e
edição (letras com 6 mm de altura):

Quantidade minima:- 48 (quarenta e oito) unidades
». Quantidade maxima:- 55 (cinquenta e cinco) unidades
• Preço unitário:- R$ 120,00 (cento e vinte reais)
». Valor CIF (rodoviário) Londrina / PR

CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

• Condição de Pagamento:- contra Nota de Empenho ou a combinar
• Validade da Proposta:- 30 dias
». Prazo para produção:- 8 dias úteis do recebimento da arte
)%. Cancelamento de Pedido:- como trabalhamos com desenvolvimento, caso

ocorra o cancelamento, teremos que verificar a posição dentro da nossa
produção e fazer o levantamento dos custos já ocorridos.

Kazue Dionisio ava@avabrindes.com.br
• (11) 3482-8347www.avabrindes.com.br
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Todas as mercadorias serão produzidas de acordo com esta proposta, portanto se
houver alterações deverão ser informadas antes da aprovação.

Coloco-me à disposição para qualquer esclarecimento que venha surgir.

Atenciosamente.
KAZUE DIONISIO
DEPTO. COMERCIAL

ova@avabrindes,C0f77.brKazue Dionisio • www.avabrindes.com.br • (e7)( 1)3482-8347



Assunto

De

Para

Data

RES: Cotação - Placas de homenagem
Ava Brindes <ava@avabrindes.com.br>

'Felipe <felipepaim@cml.prgov.br>

28.09.2017 16:30

• OK. 547_CAMARA LONDRINA_PLACA5_28-09-17.doc (-140 KB)

Boa tarde

Atendendo solicitação, anexo orçamento para sua apreciação.

Permanecemos a disposição.

Grata
KAZUE DIONISIO
DEPTO COMERCIAL
11-3482-8347
AVA COMERCIO DE BRINDES EIRELI

 Mensagem original 
De: Felipe [mailto:felioeoaim@cml.or.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 28 de setembro de 2017 15:07
Para: avaaavabrindeS.com.br 
Assunto: Cotação - Placas de homenagem

Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Palm
C5mara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

•

Webmail - CML



Assui,t.,)
De

Data

RE: Cotação - Placas de homenagem
CWB PLACAS <comercial@cwbplacas.com.br>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>
28.09.2017 15:41

01a, não trabalhamos com essa linha de produtos

abrs

CSAIR PLACAS
(41) 3527-7673
www.cwbolacas.com.br

Marcelo Delfino - Departamento Comercial

De: "Felipe" <felipepaim@cml.pr.gov.br>
Enviada: 2017/09/28 15:01:56
Para: comercial@cwbplacas.com.br
Assunto: Cotação - Placas de homenagem

Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme
Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Paim
Câmara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

e

Webrnail - CML



Assunto

De

Para

Responder pais

Data

Prioridade

Re: Cotação - Places de Ficmiertagenn
FOTOMETAL <fotmetal@terra.com.br>

Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>

<fotometal@terra.com.br>

28.09.2017 16:14

Normal

Boa tarde!
Felipe, não trabalhamo com ACM.
At.
Elaine

Fotometal (41) 3621-2482
whatsapp (41) 99540-5962

Em Qui 28/09/17 15:03, Felipe felipeoaimOcml.or.eov,br escreveu:

eb ail CML

1 Prezados,> Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme > Termo de Referência anexo.> Desde logo, muito
obrigado!> -- > Felipe Werlang Palm> CAmara Municipal de Londrina> Dep. Suprimentos e Patrimônio> (43) 3374-1265

•

•



Assunto

De

Para

Respondei para

Data

Re: Cotacfio - Placas de homenagem
Gravametal / Texflow <gravametal@gmail.com>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>
<gravametal@gmail.com>
29.09.2017 16:46

VV eb mail - CAlL

48 a 55 placas
BASE em ACM preto brilhante, medidas: 300x200 mm, PLACA em ago inox escovado com medidas de 220 x 120 mm, ADESIVO EM VINIL
200x100 mm, logotipo (coração com 80x85 mm), Letras do slogan "Arma não é brinquedo, d6 abraços" com letras maiúsculas de 15 mm de
altura e minúsculas de 10 mm de altura e letras do texto: Lei Municipal 9.188/2003 com atura de 7 mm (maiúsculas) e 5 mm (minúsculas),
ETIQUETA em ago inox escovado 80x20 mm, gravações em baixo relevo com pintura preta: Brasão de armas do município de Londrina de
tamanho 13 mm de largura e 14 mm de altura, nome da empresa (letras de 4 mm altura), que sera variável, ou seja, nomes diferentes para
cada etiqueta, ano e edição (letras com 6 mm de altura) conforme modelo em anexo.

R$ 65,00 unitário

Prazo de produção: 10 dias
Forma de pagamento: 5 dias
Frete: Cif

Mauro

'7'1) 61-46(44,6417'4) 600.•6•25(;:ca

t.(41) 3665.1993 0(41)99672-9692
Rue thlifioe 1512 • Emiliono Perocto PinhoitiP9

www.grewarnetrel.cuert.br gravorrtetrik&sornail.corn

Em 28 de setembro de 2017 15:04, Felipe <felioeoaimcml.or.00v.br> escreveu:
Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Paim
Câmara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2542/ 2017

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros
Especificação: Aquisição de placas de homenagem "arma não é brinquedo", em entrega única, conforme

Termo de Referência do Departamento Cerimonial.

Justificativa: Para entregar na solenidade, conforme Termo de Referência do Departamento Cerimonial.

Em: 29/09/2017

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor: 2.200,00 Valor: 2.722,50 Valor: 3.575,00
Data: 28/09/2017 Data: 28/09/2017 Data: 29/09/2017
Fornecedor: VALORIZE Fornecedor: PLACCOLOR Fornecedor: GRAVAM ETAL

Obs: Dispensa de Licitação, em razão do valor.

Apolo orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 38.351,30
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, ate esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 203,70
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 1.445,00
"'Saida Previsto na LDO? [Sim I Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.319900 - Outras premiagbes.

Em: 29/09/2017

Despesa Autorizada:' , Aguardando Em: 0.00/2_0

Obs:
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Re: Cotação - Placas de homenagem
Empresa Brambue <brambue@gmail.com>
Felipe <felipepaim©cml.pr.gov.br>
02.10.2017 09:32

Felipe, bom dia,
Conforme solicitado, segue nosso orçamento para confecção das placas, de acordo com o tero de referência apresentado.

Valor unitário: R$ 58,80

Todos os itens do Termo de Referência serão cumpridos.

Walter Bueno

3357-3437.

Em 28 de setembro de 2017 14:51, Felipe <feliDeoaimPcml.or.ciov.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos cotação para confecção de placas de homenagem, conforme Termo de Referência anexo.
Desde logo, muito obrigado!

Felipe Werlang Pain,
Câmara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
(43) 3374-1265

Atenciosamente,

BRAMBUE - Comunicação Visual e Sinalização
Rua Serra da Canastra, 413 - Jardim Bandeirantes

Telefone: 3357-3437 - Londrina - Parana

•

CM I,
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VALORIZE — PLACAS E TROFÉUS LTDA EPP
CNPJ: 09.129.215/0001-81

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

PEDRO VALDIR VILLAS BOAS, brasileiro, natural de Vera CruzOeste, Estado do Paraná, nascido em 28 de junho de 1971, casado em regime decomunhão parical de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n°5.116.457-1 SSP PR, e inscrito no CPF n°810.524.569-87, residente e domiciliado nacidade de Londrina, Estado do Paraná, 6. rua Inocência Antunes das Neves n° 254, JardimPacaembu, CEP: 86.079-210 e PAULO ROGÉRIO VILLAS BOAS, brasileiro, maior,casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Vera Cruz Oeste, Estado doParaná, nascido em 29 de janeiro de 1977, empresário, portador da Cédula de IdentidadeRG n° 6.745.290-9 SSP PR e inscrito do CPF sob n° 979.925.189-34, residente edomiciliado em Londrina, Estado do Paraná, A. Rua Mario Novaes, n° 216 JardimPacaembu, CEP:86.079-220, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitadaque gira sob o nome empresarial "VALORIZE PLACAS E TROFÉUS LTDA EPP",inscrita no CNPJ sob n° 09.129.215/0001-81, com sede e foro nesta Cidade de Londrina,Estado do Paraná, à Avenida Henrique Mansano, n° 1.500, Jardim Santa Mônica, CEP:86.079-450, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE n°41206041083, por despacho em 09 de outubro de 2007, Primeira Alteração Contratual sobn° 20074885804 por despacho em 08 de novembro de 2007, Segunda AlteraçãoContratual sob n ° 20082916985 por despacho em 09 de julho de 2008 e TerceiraAlteração Contratual sob n° 20092746020 por despacho em 01 de julho de 2009, resolvempor este instrumento particular de alteração contratual, modificar seu contrato primitivo deacordo com as cláusulas de condições seguintes:

Cláusula Primeira: 0 Capital Social no valor de R$ 20.000,00 (vintemil reais), já totalmente integralizado, dividido em 20.000 (vinte mil) quotas, é aumentadopara R$ 100.000,00 (cem mil reais), sendo o aumento no valor de R$ 80.000,00 (oitentamil reais), integralizados conforme a seguir:

a) 0 sócio PEDRO VALDIR VILLAS BOAS, já devidamentequalificado no preâmbulo, que possui na sociedade 10.000 (dez mil)quotas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ter 50.000
(cinqüenta mil) quotas no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta milreais), sendo o aumento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta milreais) integralizados com recursos provenientes do saldo de lucrosacumulados apurados em Balanço Patrimonial encerrado em31/12/2012;

b) O sócio PAULO ROGÉRIO VILLAS BOAS, já devidamente
lificado no preâmbulo, que possui na sociedade 10.000 (dez mil)tas, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), passa a ter 50.000
qiienta mil) quotas no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta milre s), sendo o aumento no valor de R$ 40.000,00 (quarenta milre s) integralizados com recursos provenientes do saldo de lucrosac ulados apurados em Balanço Patrimonial encerrado em
2/2012.
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SuPrOulli4s Cláusula Segunda: Em decorrência da presente alteração, o capitalsocial no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotasno valor de R$ 1,00 (um real) cada, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios QUOTAS VALOR (R$) PARTICIPAÇÃOPedro Valdir Villas Boas 50.000 50.000,00 50%Paulo Rogério Villas Boas 50.000   50.000,00 50%
TOTAL 100.000 100.000,00 100%

Cláusula Terceira: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor
• 

de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula Quarta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidasou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postasvenda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art.1.056, art. 1.057, CC/2002)

Cláusula Quinta: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO. A vistadas modificações ora ajustadas, e em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lein° 10.406/2002, os socios RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar ocontrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçõescontidas no contrato primitivo que, se adequando As disposições da referida Lei n.°10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

PEDRO VALDIR VILLAS BOAS, brasileiro, natural de Vera CruzOeste, Estado do Paraná, nascido em 28 de junho de 1971, casado em regime decomunhão parical de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob n°5.116.457-1 SSP PR, e inscrito no CPF n° 810.524.569-87, residente e domiciliado nacidade de Londrina, Estado do Paraná, à rua Inocência Antunes das Neves n° 254, JardimPacaembu, CEP: 86.079-210 e PAULO ROGÉRIO VILLAS BOAS, brasileiro, maior,casado em regime de comunhão parcial de bens, natural de Vera Cruz Oeste, Estado doParaná, nascido em 29 de janeiro de 1977, empresário, portador da Cédula de IdentidadeRG n° 6.745.290-9 SSP PR e inscrito do CPF sob n° 979.925.189-34, residentedomiciliado em Londrina, Estado do Paraná, à Rua Mario Novaes, n° 216 JardiPacaembu, CEP:86.079-220, únicos sócios componentes da sociedade empresaria limitadaque gira sob o nome empresarial "VALORIZE — PLACAS E TROFÉUS LTDA EPP",inscrita no CNPJ sob n° 09.129.215/0001-81, com sede e foro nesta Cidade de Londrina,Estado do Paraná, à Avenida Henrique Mansano, n° 1.500, Jardim Santa Mônica, CEP:86.079-450, com Contrato Social registrado na Junta Comercial do Paraná, sob o NIRE n°41206041083, por despacho em 09 de outubro de 2007, Primeira Alteração Contratual sobn° 20074885804 por despacho em 08 de novembro de 2007, Segunda Alteração
2
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ORIZE — PLACAS E TROFÉUS LTDA EPP
CNPJ: 09.129.215/0001-81

QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL I

TA)6_01r:

° 2 082916985 por despacho em 09 de julho de 2008 e Terceiracad, tig,aslitOsimbiatual sob n° 20092746020 por despacho em 01 de julho de 2009.

Cláusula Primeira: A sociedade girará sob o nome empresarial:"VALORIZE — PLACAS E TROFÉUS LTDA EPP" Sede e Foro: Avenida HenriqueMansano, n° 1.500, Jardim Santa Mônica, CEP: 86.079-450, na cidade de Londrina,Estado do Paraná. Prazo de Duração: Indeterminado. Inicio das Atividades: 09 de outubrode 2007. Atividade Econômica: fabricação artesanal e comércio de painéis, letreiros eplacas de metal e acrilico, troféus, medalhas em acrílico e metal, adesivos e brindes,bem como a prestação de serviços de instalação de painéis, placas e adesivos e derecorte de peças de acrílico, PS e MDF.

Cláusula Segunda: 0 Capital Social no valor de R$ 100.000,00 (cemmil reais), dividido em 100.000 (cem mil) quotas de R$ 1,00 (um real) cada, subscrito eintegralizado, em moeda corrente do Pais, é distribuído entre os sócios da seguinte forma:

Sócios
Pedro Valdir Villas Boas

QUOTAS VALOR (R$) PARTICIPAÇÃO
50.000 50.000,00 50%Paulo Rogério Villas Boas 50.000 50.000,00 50%

TOTAL 100.000 100.000,00 100%

Cláusula Terceira: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidasou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado,em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas àvenda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Quarta: 0 sócio que desejar transferir suas quotas deverá40 notificar o sócio remanescente, discriminando o preço, forma e prazo de pagamento, paraque este exerça ou renuncie ao direito de preferência, o que deverá fazer dentro desessenta dias contados do recebimento da notificação ou em maior prazo a critério dosócio alienante. Decorrido este prazo sem que seja exercido o direito de preferência, asquotas poderão ser livremente transferidas.

Cláusula Quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor desuas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá aos sóciosPEDRO VALDIR VILLAS BOAS e PAULO ROGÉRIO VILLAS BOAS, com ospoderes e atribuições de uso individual da fiinia, autorizado o uso do nome empresarial,vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações sejaem favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bensimóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015,1064, CC/2002).

3
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• MCKII41.40•MOO la Sétima: Os sócios administradores declaram, sob as penas dalei, de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial,ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a penaque vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra asrelações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002)

Clausula Oitava: A sociedade poderá ser representada por procurador,especialmente constituído, mediante procuração lavrada em Cartório e firmada pelossócios administradores, com poderes específicos de representar a sociedade em juizo ou• fora dele, ativa e passivamente, bem como perante terceiros.

•

Cláusula Nona: 0 ano social coincidirá com o ano civil, devendo a 31de dezembro de cada ano, o sócio administrador prestar contas justificadas de suaadministração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e dobalanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, os lucros ou perdas apuradas,permitindo-se a distribuição dos resultados desproporcional à participação dos sócios nocapital social (art. 1007 CC/2002). Nos quatro meses seguintes ao término do exercíciosocial, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso.

Cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fecharfilial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Cláusula Décima Primeira: Pelo serviço que prestar a sociedade,receberá o sócio administrador e/ou sócia quotista, a titulo de remuneração "pró - labore",quantia mensal fixada em comum até os limites de dedução Fiscal previstos na Legislaçãodo Imposto de Renda, que será levada a conta de despesas gerais.

Cláusula Décima Segunda: Falecendo ou interditado qualquer sócio, asociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendopossível ou inexistindo interesse destes ou da sócia remanescente, o valor de seus haveresserá apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo Único: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casosem que a sociedade se resolva em relação a seu sócio, 
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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V -.A •
Po;\----ftnsgvepeprideir, W4 erlang 

PalmILNCP
cionitrio It—es

(suPrinient96[Aolli"inbn-A4):W 



. ,A M1.1(;..1,;•. DE L. .,- v Ar".LORIZE — PLACAS E TROFEUS LTDA EPP
- . ,

;-eF--.. • '. ocópia conic, ;
c.....-. o o-. .,.......i. I CNPJ: 09.129.215/0001-81

Londrina,.  'QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
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•

ausula Décima Terceira: Para as modificações do contrato social,
que tenham por objeto matéria indicada no art. 997, da Lei 10.406 de 10 de Janeiro de
2.002, e quaisquer outras modificações ou decisões, não haverá Reuniões ou Assembléias,
mas dependerão do consentimento de todas as sócias.

Cláusula Décima Quarta: Declara para os fins do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 14.12.2006, que se enquadra na situação de EMPRESA DE
PEQUENO PORTE, e que o valor da receita bruta anual da sociedade no presente
exercício, não excederá, o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar n°
123, observado o disposto no § 2° do mesmo artigo, e que não se enquadra em qualquer
das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4° do artigo 3° da mesma Lei.

Cláusula Décima Quinta: Fica eleito o foro da comarca da cidade de
Londrina, Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

E por assim tratarem justos e contratados assinam o presente instrumento
em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Londrina — PR, 22 de julho de 2013.

Pedro Valdir Vil as Boas

Visto do advogado:

.A.S ,
40(44 1AP:

C°11"d" '61PR 42.69C.;"Advogado ALI/P11 51.945

_

PaOlo Ro,dério Vi
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JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 07 / 08 / 201
SOB NÚMERO: 2 013 4 4 6 6551
Protocolo: 13/446655-1, DE 02/08/2013

"esa:41 2 0604108 3

()MIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA -
SEBASTIÃO MOTTA

SECRETARIO, GERAL
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Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, Paulo Rogério Villas Boas, inscrita no(a) CPF/MF sob o n°. 979.925.189-34, naqualidade de Representante Legal da empresa Valorize Placas e Troféus, pessoa jurídica inscrita noCNPJ/MF sob o n° 09.129.215/0001-81 interessada em prestar serviços para a Câmara Municipalde Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento às determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo detrabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da ConstituiçãoFederal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

E pres ' io

Londrina, 02 de outubro de 2017

N.,.



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: VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA - ME
CNPJ: 09.129.215/0001-81

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

Esta certidão é valida 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 a 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 n'2 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta 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 ri2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida as 12:42:25 do dia 16/08/2017 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/02/2018.
Código de controle da certidão: 9652.1852.F3A9.02E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Etecrelaria Oa mend.

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 016988390-72

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 09.129.215/0001-81
Nome: VALORIZE - PLACAS E TROFEUS 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.

•

Valida até 27/01/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (29/09/2017 16:51:26)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda
Diretoria de Arrecadação - Gerência de Pronto Atendimento

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1008586 / 2017
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

Certificamos que não existe débito vencido correspondente a Impostos, Taxas,
Contribuição de Melhoria e Outros do Cadastro Mobiliário. Contribuinte e Imobiliário
bem como inexiste Divida Ativa, com relação ao abaixo referido:

VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA EPP
CPF/CNPJ: 09.129.215/0001-81

Fica reservado ao Município o direito de cobrar débitos que porventura venham a ser
constatados em buscas, assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos
geradores já ocorridos.

Finalidade da certidão: DIREITO (Licitação, Cadastro, Incentivo à Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 29 de setembro de 2017

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,
no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 30 do Decreto N°640/2015.

Código Validador
63p2N(20160Xz

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF

•
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.129.215/0001-81
Certidão n°: 137855271/2017
Expedição: 29/09/2017, As 16:55:02
Validade: 27/03/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que VALORIZE - PLACAS E TROFEUS LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.129.215/0001-81, 24'110 CONSTA
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, 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 estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários A identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

09 1292 15/000 1-81
VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA
VALORIZE PLACAS E TROFEUS
AV HENRIQUE MANSANO 1500 / SANTA MONICA / LONDRINA / PR / 86079-450

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.

0 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: 19/09/2017 a 18/10/2017

Certificação Número: 2017091902283048943783

Informação obtida em 29/09/2017, às 16:55:55.

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

•



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (29/09/2017 ãs 16:58) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°09.129.21510001-81.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htt ://www.cn us.br
através do número de controle: 59CE.A5F7.2E89.1127

•

Gerado em: 29/09/2017 as 16:58:47 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Tipo documento CNPJ
¡Fornecedor -

• Número documento 091292150001811 

Nome

Período publicação : de

Data de inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

11110 NENHUM ITEM ENCONTRADO!

•

até

ate
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 42/2017-DG
DISPENSA DE LICITAÇÃO n°1  /2017
OBJETO: Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Aquisição de placas de homenagem "arma não é brinquedo".

Trata-se de aquisição de placas de homenagem "arma não é brinquedo",

solicitada pelo Departamento Cerimonial para entrega única na solenidade agendada para

23/11/2017, conforme especificações e justificativas apresentadas no Termo de Referência-TR

41 (fls. 02-06 dos autos).

Em pesquisa de mercado, chegou-se ao seguinte resultado:

EMPRESA Valorize Placcolor AVA Gravametal Brambue

VALOR R$ 2.200,00 R$ 2.722,50 R$ 6.600,00 R$ 3.575,00 R$ 3.234,00

As empresas CWB Placas e Fotometal, também consultadas, informaram

que não trabalham com o material solicitado, conforme fls. 15-16 dos autos.

Assim, obteve-se melhor proposta da empresa VALORIZE PLACAS E

TROFEUS LTDA EPP, inscrita no CNPJ sob o n° 09.129.215/0001-81.

Na sequência, juntou-se aos autos a seguinte documentação:

a) Contrato social (fls. 20-24); b) Certidão Negativa Municipal, Estadual e

• Federal incluindo débitos previdencidrios (fls. 26-28); c) Certidão negativa de débitos

trabalhistas e do FGTS (fls. 29-30); d) Declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl.

25); e) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante ao TCE/PR e ao CNJ (fls. 31-32);

f) Informação orçamentária com a respectiva autorização da Diretoria (fl. 18).

Isto posto, encaminha-se à Controladoria para controle preventivo e

Assessoria Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Lo nna, 03 de outubro de 2017.

De acordo,
A

Luiz Feli do Moraes Maren a - Gerente
Departa nto de Suprimentos e patrimônio

Ált"--- -
Felipe Werlang Paim

Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 094/2017

Data: 06 de outubro de 2017.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 42/2017 — Dispensa de Licitação -
Aquisição de placas de homenagem "arma não é brinquedo"

Prezado Gerente,

Através do Relatório de Dispensa de Licitação (fl. 33), esse departamento
solicita que esta Controladoria proceda A. análise prévia do processo em referência.

Analisando os autos do referido processo (fls. 1 a 33), anotamos os
seguintes pontos, para os quais recomendamos que sejam feitos os ajustes e
complementações, como segue:

1) Entre as folhas 3 e 4 existe um documento arquivado sem constar numeração e rubrica do
servidor competente;

2) Indicar o nome e a matricula do servidor do Departamento de Suprimentos e Patrimônio
que autenticou a cópia (fls. 20/24) da Quarta Alteração do Contrato Social da empresa

• Valorize Placas e Troféus Ltda — EPP que foi escolhida para fornecer as placas;

3) Devido à natureza do objeto e a possibilidade de substituição do contrato pela nota de
empenho, alertamos para a necessidade de se observar o disposto no §2°, art. 62, da Lei
8.666/93, sobretudo quanto ao estabelecimento das penalidades pela inexecução contratual.

Outrossim lembramos que, após procedidas as adequações acima
recomendadas, o processo deve ser encaminhado para parecer da Assessoria Jurídica da Casa
(fl 33).

As orientações destacadas neste expediente, deverão ser utilizadas para
aperfeiçoamento dos controles existentes nos departamentos/unidades executoras, que são os
fiéis guardiões da credibilidade do processo administrativo.

Em face dos apontamentos acima elencados, se denota que contrariamente
as sugestões anteriormente efetuadas, sejam: "inserirem na rotina dos processos licitatórios,



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

a conferência dos detalhes aqui apresentados (checklist) para que doravante tais falhas não
mais ocorram", não está ocorrendo por parte dessa unidade administrativa.

Alertamos, que doravante não persistam tais recorrências, visto que já
registramos como devidamente orientados.

Atenciosamente,

• De Acordo: 06/10/2017:

Silvio al eira
Geren on 
l 

troladoria

•

ast r cio
Contador

H-1 * ds antos
Controlador



Termo de Previsão de Penalidade a constar na Nota de Empenho

Nos termos do Art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial deste contrato, a
contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita As seguintes sanções:

Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem prejuízos significativos
ao objeto da contratação;

Multa Moratória de até 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho pelo não cumprimento
dos prazos estabelecidos para a execução dos serviços, referente ao item em mora;

Multa Compensatória de até 15% (quinze por cento) do valor da Nota de Empenho, pela execução
dos serviços em desacordo com as obrigações dispostas no Termo de Referência, referente ao item

40 descumprido.

Londrina, 10 utubro de 2017.

Ortência M o
Assessoria de Comunicação - Cerimonial

S



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicita nossa análise
sobre a contratação da empresa "Valorize Placas Troféus Ltda. EPP", por meio de
dispensa de licitação, com base no art. 24, II, da Lei 8.666/93.

1. De acordo com o art. 24, II, da Lei de Licitações, excluídas as obras
e serviços de engenharia, é dispensável a licitação para serviços e compras de valor de
até R$ 8.000,00, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou
alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma s6 vez.

No caso, como o valor orçado não ultrapassa o limite da Lei de
Licitações, e considerando não tratar-se de parcela de um mesmo serviço, enquadra-se
na hipótese em que a Lei 8.666/93, no art. 24, II, dispensa a licitação.

2. No processo administrativo foram juntados:
a) contrato social;

b) certidão negativa municipal, estadual e federal, incluindo débitos previdencidrios;
c) certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS;
d) declaração negativa de trabalho infanto-juvenil;
e) cadastro negativo dos impedidos de licitar e contratar — TCE/PR;
f) certidão negativa de improbidade administrativa e inelegibilidade;

que:

a)

b)

c)

Ademais, no tocante à instrução do procedimento em tela, registre-se

a justificativa para a contratação encontra-se presente;
no que se refere A. pesquisa mercadológica, constata-se sua realização; e
quanto A. comprovação de dotação orçamentária para fazer face à futura despesa,

encontra-se esta na respectiva requisição.



e

•

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Pelo exposto, analisados os demais elementos do procedimento
administrativo, bem como a previsão de penalidade a constar na nota de empenho,
somos favoráveis à dispensa de licitação.

É o parecer.

Londrina, /2017.

Ày
Paul n 1ieta da Silva

OAB 19.285-PR.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG n° 42/2017

Dispensa de Licitação n° 12/2017 — Objeto: placas de homenagem "arma não é
brinquedo"

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente
processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com valores, objetos e
quantidades descritos abaixo:

VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA EPP
CNPJ n°09.129.215/0001-81

Descrição Valor
unitário

Valor total

Placas de homenagem "arma não é brinquedo", máximo de 55
unidades.

R$ 40,00 R$ 2.200,00

Londrina, 18 de outubro de 2017.

Mari oshi NEto Takahashi

Presi ente



Jornal Oficial n° 3369

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6593/2012.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 206/2012.
DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 109/2017.

Pág. 22 Quinta-feira, 19 de outubro de 2017

CONSUMIDOR: NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON-LD
FORNECEDOR: CETELEM BRASIL

DELIBERO:

"I) Pela RATIFICAÇÃO da Decisão Administrativa n° 021/2017, proferida pelo PROCON-LD, nos Autos do Processo Administrativo sob n°
6593/2012."

Londrina, 27 de setembro de 2017. Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6193/2012
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 193/2012
DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 098/2017

CONSUMIDOR: NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-LD.
FORNECEDOR: TRIP LINHAS AÉREAS S/A.

DELIBERO:

"I) Pela RATIFICAÇÃO da Decisão Administrativa n° 098/2017, proferida pelo PROCON-LD, nos Autos do Processo Administrativo sob n"
.6193/2012."

Londrina, 01 de setembro de 2017. Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4763/2012
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 165/2012.
DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 083/2017.

CONSUMIDOR: NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-LD
FORNECEDOR: SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA.

DELIBERO:

"I) Pela RATIFICAÇÃO da Decisão Administrativa n° 083/2017, proferida pelo PROCON-LD, nos Autos do Processo Administrativo sob n°
4763/2012."

Londrina, 09 de Outubro de 2017. Janderson Marcelo Canhada - Secretário de Governo

•
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DG N° 42/2017

Dispensa de Licitação n° 12/2017 — Objeto: placas de homenagem "arma não é brinquedo"
Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com
valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA EPP
CNPJ n° 09.129.215/0001-81

Descrição Valor unitário Valor total

Placas de homenagem "arma não é brinquedo", máximo de 55 unidades. R$ 40,00 R$2.2000 I

Londrina, 18 de outubro de 2017. Mario Hitoshi Neto Takahashi - Presidente

CONSELHOS

CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°392/2017 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento Cerimonial
Assunto: Emissão de Nota de Empenho — Placas de homenagem "arma não é brinquedo"

Londrina, 20 de outubro de 2017.

Prezados,

Seguem os dados para emissão de Nota de Empenho:

Empresa/Razão social VALORIZE PLACAS E TROFEUS LTDA EPP
CNPJ/MF 09.129.215/0001-81
Valor Unitário R$ 40,00 (un)
Valor Total R$ 2.200,00 (55 unidades)
Descrição Placas de Homenagem "arma não é brinquedo", conforme Termo de

Referência.
Processo
Administrativo

Dispensa de Licitação n° 12/2017

Também encaminhamos cópia da proposta da contratada com os dados
necessários para contato.

Atenciosamen

—
elipe Werlang Paim

Departamento de Suprimentos e Patrimônio


