
oo ik

(27 c'byzaieff

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 09/2018

AUTUAÇÃO

Aos 19 de fevereiro de 2018, nesta cidade de Londrina, autuo a
solicitação com despacho e documentação juntados na sequência. Do que, para
constar, lavrei o presente termo e o subscrevi.
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I - DO OBJETO
0 objeto deste Termo de Referência é a aquisição de uma placa eletrônica da con-
densadora para aparelho de ar condicionado localizado no Gabinete do Vereador Ail-.
ton Nantes.

SEÇÃO II- DA JUSTIFICATIVA
A aquisição atende o disposto nos itens 23 e 29 do Termo de Referência anexo ao
Contrato Administrativo n° 42/2016 (manutenção preventiva e corretiva de aparelhos
de ar condicionado). Nesses itens estão especificados a responsabilidade da
Contratada por toda a mão de obra referente às manutenções corretivas e as pegas
que são de responsabilidade da Contratante.

SEÇÃO III - DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

Placa eletrônica da condensadora para aparelho de ar condicionado da marca Midea
(patrimônio n° 4782), 12.000 Btus, modelo da evaporadora 42MKCA12M5. Pega
original com garantia minima de 6 meses a contar do aceite na nota fiscal.

SEÇÃO v - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

A contratante encaminhará a Nota de Empenho, elaborada pelo Departamento
Financeiro da Câmara, para a contratada por e-mail;

A partir do recebimento do e-mail, a contratada terá o prazo máximo de 60 dias

corridos para a entrega do objeto;

A Contratante irá retirar o objeto na sede da Contratada caso esteja localizada no
Município de Londrina. Outros municípios, a empresa deverá providenciar a entrega
no endereço Rua Governador Parigot de Souza, 145, Centro Cívico, Londrina,
Paraná, no horário das 8 horas ás 17 horas.



Servidor lotado no Departamento de Administração Predial da Câmara Municipal de
Londrina poderá dar o recebimento provisório na ocasião da entrega, o qual implica
atestado de verificação do objeto entregue com a nota fiscal;

0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, sera tácito na falta de
manifestação do Departamento de Administração Predial em 5 (cinco) dias úteis a
partir do recebimento provisório ou, ainda, com o envio da nota ao Departamento
Financeiro para pagamento.

Nenhuma espécie de recebimento
fornecedora por vícios ocultos.

prejudica a responsabilidade da empresa

SEÇÃO V — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

O Departamento de Administração Predial esta apto a declarar a constatação de
vícios ocultos existentes no produto, reduzirá a termo a descrição dos
defeitos, e solicitará a substituição via e-mail.

A substituição de produto considerado defeituoso sera efetuada em remessa única,
com abertura de prazo equivalente e diante das mesmas condições previstas para a
entrega.

SEÇÃO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

A contratada obriga-se a:

Efetuar a entrega da peça em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Contratante, em estrita observância das especificações deste Termo, acompanhado
da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo e
procedência;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas,
expensas, no prazo máximo igual ao de entrega, o produto com avarias ou defeitos;
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Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;

Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira

clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato ás reclamações;

Comunicar à Contratante, 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.

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que esta
obrigada, exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou no contrato;

SEÇÃO - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do equipamento recebido
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins

de aceitação e recebimento definitivos;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de

servidor especialmente designado;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

SEÇÃO VIII - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O pagamento do objeto sera feito a empresa contratada em até 5 (cinco) dias úteis,

após o aceite final na nota fiscal;

O pagamento somente sera efetuado após o recebimento e conferência, por servidor

lotado no Departamento de Administração Predial da Camara Municipal de Londrina,

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

assumidas.

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

0 pagamento será 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.

Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

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

A contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive

retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou

impossível reparação.

Londrina, 2 de junho de 2017.

,
Virginia Barboza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial
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http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cnd...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

•

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TRAZINI & CIA. LTDA
CNPJ: 06.915.883/0001-46

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 (DAU) junto a
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 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°8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 10:21:57 do dia 09/02/2018 <hora e data de Brasília>.
Valida até 08/08/2018.
Código de controle da certidão: 62EF.05D8.F55E.B3C3
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I de I 09/02/2018 10:22



CERTIDAO DO ESTADO - EMPRESA TRAZINI & CIA LTDA

•

•

Assunto: CERTIDAO DO ESTADO - EMPRESA TRAZINI & CIA LTDA
De: "Brasilex" <brasilex@sercomtel.com.br>
Data: 08/02/2018 13:18
Para: <andersonabe@cml.pr.gov.br>, <andersonabe@hotmail.com>

Boa tarde

Segue em anexo a certidao do estado da empresa Trazini & Cia, conforme solicitada por telefone.

Att.
Andrea

Livre de virus. www.avast.com.

- Anexos:

certidao-estado-trazini.pdf 152KB

1 de 1 09/02/2018 10:18
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Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GOVERNO DO ESTADO
Wee.. Paraoutr

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
N° 017584322-55

Certidão fornecida para o CNI3J/MF: 06.915.883/0001-46
Nome: TRAZINI & CIA LIDA - EPP

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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com exigibilidade suspensa por outras ações, autos: Autos n°
0047491-81.2016.8.16.0014 da 28 Vara da Fazenda Pública de Londrina, referente a Suspensão de
Exigibilidade do Crédito Tributário, quanto ao pagamento antecipado do ICMS conforme Decreto
442/2015, impetrada pelo SINCOVAL. SID N° 15.027.584-9.

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

Válida ate 06/04/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Certidão emitida com autorização do funcionário que a subscreve.

Pégine 1 cfe
Emitido vra Receita/PR 05/0212018 15:35:12) por CARLA SANTOS CODA TO

Agência da Receita de Londrina, 05/02/2018

_
CARLA SANTOS-Cc-00AT°



.: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de L... http://www2.1ondrina.pr.gov.br/sistemas/negativa_pf/index.php
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA - 009L'-
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1058320 / 2018
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:

TRAZINI E CIA LIDA - ME
CPF/CNPJ: 06.915.883/0001-46

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 a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 09 de fevereiro de 2018

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

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N° 640/2015.

Código Validador
9RAONS2PCOXE

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

1 de 1 09/02/2018 10:22
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPap...

VOLTAR

CAI A
CAMA ECONDM DA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06915883/0001-46
Razão Social: TRAZINI E CIA LTDA ME
Endereço: R BAHIA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86026-020

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: 22/01/2018 a 20/02/2018

Certificação Número: 2018012210481199359053

Informação obtida em 09/02/2018, às 10:23:06.

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

- 010 Ili/

1 de 1 09/02/2018 10:23
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRAZINI & CIA. LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.915.883/0001-46

Certidão n°: 144497474/2018
Expedição: 09/02/2018, As 10:23:24
Validade: 07/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TRAZINI & CIA. LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

06.915.883/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no 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 à 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 Previa.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



Cadastro Impedidos Impedidos Licitar e Contratar https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/Consultarimpedido...

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de licitar

!Fornecedor--

Tipo documento - Selecionar -

Nome

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

•
NENHUM ITEM ENCONTRADO!

•

1 de 1

Número documento

até

até

até

06915883000146

012/A,

09/02/2018 10:23



mprobidade Admini ativa e Inelegibilidade
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/02/2018 às 10:24) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°06.915.883/0001-46.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnijus.br
através do número de controle: 5A7D.92EB.A287.D051

•

Gerado em: 09/02/2018 as 10:24:11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



Portal da Transparência - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas http://www.portaldatransparencia.gov.briceis?cpfCnpj=0691588300...

•

Portal da Transparência - Governo Federal - http://www.portaltransparencia.gov.br

Você está em:
Inicio r, CEIS

CADASTRO NACIONAL DE EMPRESAS INIDONEAS E SUSPENSAS (CEIS)

0 Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (CEIS) d urn banco de informações mantido pela Controladoria-Geral da União que tern como objetivo consolidar a
relação das empresas e pessoas físicas que sofreram sanções das quais decorra como efeito restrição ao direito de participar em licitações ou de celebrar contratos com a
Administração Pública. Saiba mais

Consulta

CPF/CNPJ: 

Nome, Razão Social ou
Nome Fantasia:

Tipo de Sanção:

F36915883000146

Quantidade de registros encontrados: 0 Data: 09/02/2018 10:24:29

Não foram encontrados registros que atendam ao seguinte critério de busca:

CNPJ/CPF: 06915883000146

Página 1/1

0141(k

ATENÇÃO
Este cadastro visa dar publicidade às sanções administrativas aplicadas contra licitantes e fornecedores. As informações aqui veiculadas são de inteira responsabilidade das
entidades que as prestaram, não podendo a União ser responsabilizada pela veracidade e/ou autenticidade de tais informações nem pelos eventuais danos diretos ou indiretos
que delas resultem causados a terceiros.

Designação do apenado, conforme informado pelo orgão sancionador (publicação no DOU; dados constantes de Oficio, etc.)

Constatou-se que o nome informado pelo orgão sancionador diverge significativamente do constante do cadastro da Receita Federal, considerando-se o CPF/CNPJ
informados. 0 nome constante do cadastro da Receita Federal pode ser verificado clicando-se sobre o respectivo registro. A divergência pode indicar apenas uma alteração no
nome do sancionado ou uma inconsistência dos dados informados. Mais informações podem ser obtidas junto ao orgão sancionador.

1 de 1 09/02/2018 10:24



RES: Documentos complementares A/C Vitor

Assunto: RES: Documentos complementares A/C Vitor
De: Victor- Dipeps <dipecas@dipecas.com.br>
Data: 16/02/2018 13 :31
Para: "Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Anderson,
Segue em anexo documentos pedidos e orçamento atualizado,
Qualquer dúvida a disposição.

att

• Victor H. Barboza

4333374466
Rua Bahia, 41 Londrina • PR
dipecas@dipecas.conthr

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2018 10:34
Para: dipecas@dipecas.com.br
Assunto: Documentos complementares A/C Vitor

e fa ,s
g PitimiaMisawa f

Vi .d"r o .rn b r

Bom dia,

Para prosseguir com a contratação, preciso dos seguintes documentos e informações:

1. Confirmação da proposta (conforme o termo de referência em anexo);

2. Cópia autenticada do contrato social;

3. Declaração de que não emprega menores em condições ilegais, assinada pelo administrador
• designado no contrato social, com a seguinte redação sugerida:

"DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n° ..., na qualidade de
Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° ...., DECLARO, sob as penas da
lei, que em meu quadro de pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do
Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.
(cidade, data).

Ass. do Representante Legal 
Nome por extenso do Representante Legal
Cargo e Função:..."

1 de 4 19/02/201809:00



RES: Documentos complementares A/C Vitor

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DE MENOR .jpg

•

•

01614,

2 de 4 19/02/2018 09:00
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LONDRINA, 16 DE FEVEREIRO DE 2018.

A/C ANDERSON ABE - TÉCNICO LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - TEL.: 43 3374-1273

QUANTIDADE DESCRIÇÃO VALOR

01
PLACA PRINCIPAL PARA AR

CONDICIONADO MODELO 42MKCA12M5 R$ 390,00
COD 201332590893

o VALIDADE DA PROPOSTA: 7 DIAS OU ENQUANTO DURAR 0 ESTOQUE.

FORMA DE PAGAMENTO: 30 DIAS NO BOLETO (SUJEITO A ANALISE DE

CREDITO).

o PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS.

o VALOR VALIDO PARA COMPRAS PESSOA FÍSICA, CLIENTE JURÍDICO

COM INSCRIÇÃO ESTADUAL TEM A RESPONSABILIDADE DE

PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE DIFERENÇA DE ICMS OU

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA.

VICTOR HUGO BARBOZA

R. Bahia, 41 I Centro I Londrina - PR I 43 33374466
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TRAZINI & CIA LTDA EPP
CNP.J/NIF No 06.915.883/0001-46 NIRE: 41.2.0529355.1

QUINTA  ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO  SOCIAL

SUEILE MARIA DO PRADO TRAZINI, brasileira, casada em regime de
comunhão universal de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade
de Londrina, Estado do Parana, à Rua Fernando de Noronha, 609 - ap. 1103 -
Centro - CEP n.o 86020-300, portadora da CI-RG no. 1.888.523-9, expedida
pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.o 816.274.679-04, e, IZABELA DO
PRADO TRAZINI, brasileira, solteira, maior, nascida em 04/09/1986, na
cidade de Londrina, Estado do Parana, empresária, residente e domiciliada
nesta cidade de Londrina, Estado do Parana, a Rua Amapa, 1000 - ap. 1601
Torre 2 - Vila Filipin - CEP n.o 86026-440, portadora da CI-RG no 8.667,540-4,
expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.o 044.040.089-96, únicas
sócias da sociedade mercantil que gira sob nome empresarial de TRAZINI &
CIA LTDA EPP, com sede a Rua Bahia, 41 - Centro - CEP 86026-020, nesta
cidade de Londrina, Estado do Parana, inscrita no CNPJ/MF sob no
06.915.883/0001-46, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do
Parana, sob no 41.2.0529355.1, por despacho em sessão de 11/08/2004,
Primeira Alteração do Contrato Social, arquivado sob n.o 2004317059-5, por
despacho em sessão de 31/08/2004, Segunda Alteração do Contrato Social,
arquivada sob n.o 20051847043, por despacho em sessão de 30/05/2005,
Terceira Alteração do Contrato Social, arquivada sob n.o 20107470900, por
despacho em sessão de 24/08/2010, Quarta Alteração do Contrato Social,
sendo esta a última, arquivada sob n.o 20135361753, por despacho em sessão
de 19/09/2013, resolvem por este instrumento, conforme decidido em reunião
por unanimidade, nesta data, modificar seu contrato primitivo, de acordo com
as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIO: Retira-se da
sociedade a sócia IZABELA DO PRADO TRAZINI, acima qualificada, vendendo, e
transferindo suas 3.500 (três mil e quinhentas) cotas, totalmelf'I'te
integralizadas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, perfazendo o monta te
de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), da seguinte forma:

a. 70 (setenta) cotas a sócia ingressante HELOISA BAPTISTA TRAZINI,
brasileira, menor impúbere, nascida em 21/05/2010, natural de Londrina
- Parana, residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do
Parana, a Rua Arcindo Sardo, 1.150 - casa 107 - Jardim das Americas
- CEP no 86.076-140, portadora da CI-RG n.o 13.769.444-1, expedida
pela Secretaria de Segurança do Estado do Parana e inscrita no CPF/MF
sob no. 130.701.179-96, neste ato representada por seus pais: DIEGO

UNTA COMERCIAL.
DO PARANA _I
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DO PRAZO TRAZINI, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de
bens, empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina,
Estado do Parana, a Rua Arcindo Sardo, 1.150 - casa 107 - Jardim das
Americas - CEP no 86.076-140, portador da CI-RG sob no. 7.773.768-5,
expedida pelo SSP-PR, inscrito no CPF/MF no 031.044.709-79 e ANA
CLAUDIA BAPTISTA VERA TRAZINI, brasileira, casada em regime de
comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada nesta
cidade de Londrina, Estado do Parana, a Rua Arcindo Sardo, 1.150 - casa
107 - Jardim das Americas - CEP no 86.076-140, portadora da CI-RG
8.423.312-9, expedida pela SSP/PR, e inscrita no CPF/NIF sob no
038.435.199-94, que ingressa na sociedade pelo presente ato;

b. 3.430 (três mil quatrocentas e trinta) cotas a sócia SUEILE MARIA DO
PRADO TRAZINI, acima qualificada, pelo valor nominal de R$ 1,00 (um)
real cada uma, totalizando R$ 3.430,00 (três mil, quatrocentos e trinta
reais), pelo presente ato.

CLAUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais), dividido
em 7.000 (sete mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim
distribuídas:

Nome Quotas R$ - capital ()/0
1. Sueile Maria do Prado Trazini 6.930 6.930,00 99
2. Heloisa Baptista Trazini 70 70,00 1

Total 7.000 7.000,00 100

CLAUSULA TERCEIRA: A sócia retirante IZABELA DO PRADO TRAZINI, da a
sócia ingressante HELOISA BAPTISTA TRAZINI, acima qualificada, a sócia
remanescente SUEILE MARIA DO PRADO TRAZINI, acima qualificada, e
sociedade a plena, geral e irrevogável quitação, dos haveres, e da cessão de
quotas ora efetuada em moeda corrente do pais, neste ato, declarando a sóciq
ingressante, conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando\
sub-rogada nos direitos e obrigações, assumindo o Ativo, Passivo, obrigações ‘.\-)
sociais, fiscais e trabalhistas da sociedade.

CLAUSULA QUARTA: SÓCIA ADMINISTRADORA: A sociedade que era
administrada pela soda IZABELA DO PRADO TRAZINI, em razão de sua retirada
da sociedade, neste ato passa a ser administrada pela sócia SUEILE MARIA
DO PRADO TRAZINI; USO DO NOME EMPRESARIAL: individualmente;
OBRIGAÇÕES: Proibido o uso do nome empresarial em Aval, Endosso, Fiança e

11)4,ITA COMERCIAL
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Caução de Favor, assumir obrigações, seja em favor de qualquer sócio quotista
ou de terceiros, estranhas ao interesse social, bem como de onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos demais sócios; PRÓ-
LABORE: Aos sócios que prestarem serviços à sociedade, fixada de comum
acordo, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTOS: A sócia administradora declara sob
as penas da Lei que não esta impedida de exercer a administração da
sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal ou por se
encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra sistema
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA SEXTA: 0 exercício social coincidirá com o ano civil. Anualmente a
31 de dezembro, sera elaborado um balanço geral e uma demonstração do
resultado do exercício.
Parágrafo Primeiro: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Os lucros ou perdas apurados
no encerramento de cada exercício poderão ser distribuídos de forma não
proporcional em relação à participação no capital social, conforme deliberado
pela maioria dos sócios à época de sua distribuição.
Parágrafo Segundo: Os sócios poderão, em comum acordo, determinar o
levantamento de balanços financeiros intermediários ao longo do exercício social
e com base nos valores apurados, distribuírem os resultados total oiN,
parcialmente, conforme deliberado entres os mesmos.

CLAUSULA SÉTIMA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes,
que não colidirem com as disposições do presente instrumento.

CLAUSULA OITAVA: - CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL - A vista da
modificação ora ajustada, os sócios resolvem por este instrumento, atualizar e
consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo que, aplicando as
disposições da Lei no 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter
a seguinte redação:

111111111111111.
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CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL

SUEILE MARIA DO PRADO TRAZINI, brasileira, casada em regime de
comunhão universal de bens, empresaria, residente e domiciliada nesta
cidade de Londrina, Estado do Paraná, a Rua Fernando de Noronha, 609 -
ap. 1103 - Centro - CEP n.o 86020-300, portadora da Cl-PG no.
1.888.523-9, expedida pela SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n.o
816,274.679-04, e, HELOISA BAPTISTA TRAZINI, brasileira, menor
impúbere, nascida em 21/05/2010, natural de Londrina - Parana",
residente e domiciliada na cidade de Londrina, Estado do Paraná, a Rua
Arcindo Sardo, 1.150 - casa 107 - Jardim das Americas - CEP no
86.076-140, portadora da Cl-PG n.o 13.769.444-1, expedida pela
Secretaria de Segurança do Estado do Parana e inscrita no CPF/MF sob
no. 130.701.179-96, neste ato representada por seus pais: DIEGO DO
PRAZO TRAZINI, brasileiro, casado em regime comunhão parcial de bens,
empresário, residente e domiciliado nesta cidade de Londrina, Estado do
Parana, a Rua Arcindo Sardo, 1.150 - casa 107 - Jardim das Américas -
CEP no 86.076-140, portador da Cl-PG sob no. 7.773.768-5, expedida
pelo SSP-PR, inscrito no CPF/MF no 031.044.709-79 e ANA CLAUDIA
BAPTISTA VERA TRAZINI, brasileira, casada em regime de comunhão
parcial de bens, empresária, residente e domiciliada nesta cidade de
Londrina, Estado do Parana, a Rua Arcindo Sardo, 1.150 - casa 107 -
Jardim das Americas - CEP no 86.076-140, portadora da CT-PG
8.423.312-9, expedida pela SSP/PR, e inscrita no CPF/MF sob no
038,435.199-94, únicas sócias da sociedade mercantil que gira sob 'it),
nome empresarial de TRAZINI & CIA LTDA EPP, com sede a
Bahia, 41 - Centro - CEP 86026-020, nesta cidade de Londrina, Estado do
Parana, inscrita no CNPJ/MF sob no 06.915.883/0001-46, com Contrato
Social arquivado na Junta Comercial do Parana, sob no 41.2.0529355.1,
por despacho em sessão de 11/08/2004, Primeira Alteração do Contrato
Social, arquivado sob n.o 2004317059-5, por despacho em sessão de
31/08/2004, Segunda Alteração do Contrato Social, arquivada sob n.o
20051847043, por despacho em sessão de 30/05/2005, Terceira
Alteração do Contrato Social, arquivada sob n.o 20107470900, por

- JUNTA COMERCTAL !
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despacho em sessão de 24/08/2010, Quarta Alteração do Contrato Social,
sendo esta a Ultima, arquivada sob n.o 20135361753, conforme as
cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: NOME EMPRESARIAL: TRAZINI & CIA LTDA
EPP; SEDE E FORO: Rua Bahia, 41 - Centro - CEP 86026020, nesta
cidade de Londrina, Estado do Parana; PRAZO DE DURAÇÃO:
Indeterminado; INÍCIO DAS ATIVIDADES: 01/09/2004; ATIVIDADE
ECONÔMICA: Comércio Varejista de pegas e acessórios para
eletrodomésticos, refrigeradores, bebedouros e ar condicionado;
Assistência Técnica para eletrodomésticos, refrigeradores,
bebedouros, e ar condicionado; e Comércio Varejista de
eletrodomésticos, refrigeradores, bebedouros e ar condicionado.

CLÁUSULA SEGUNDA: CAPITAL SOCIAL: R$ 7.000,00 (sete mil reais),
dividido em 7.000 (sete mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um real) cada

uma, assim distribuídas:
Nome

1. Sueile Maria do Prado Trazini
2. Heloisa Baptista Trazini

Quotas Quotas R$ - capital ok
6.930 6.930,00 99

70 70,00 1 
Total 7.000 7.000,00 100

INTEGRALIZAÇÃO: subscrito e integralizado em moeda corrente do Pais.

PRAZO: Neste ato; RESPONSABILIDADE: a responsabilidade de cacl'a.,

sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem" -1

solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA TERCEIRA: SÓCIA ADMINISTRADORA: SUEILE MARIA DO

PRADO TRAZINI; USO DO NOME EMPRESARIAL: Individualmente;
OBRIGAÇÕES: Proibido o uso do nome empresarial em Aval, Endosso,
Fiança e Caução de Favor, assumir obrigações, seja ern favor de qualquer

sócio quotista ou de terceiros, estranhas ao interesse social, bem como

onerar ou alienar bens imóveis da sociedade sem autorização do outro
sócio. PRÓ-LABORE: Aos sócios que prestarem serviços à sociedade,

fixadas de comum acordo, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

I
JUNTA COMERCIAL
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CLAUSULA QUARTA: O exercício social coincidira com o ano civil.
Anualmente a 31 de dezembro, sera elaborado um balanço geral e uma
demonstração do resultado do exercício.
Parágrafo Primeiro: DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS - Os lucros ou perdas
apurados no encerramento de cada exercício poderão ser distribuídos de
forma não proporcional em relação à participação no capital social,
conforme deliberado pela maioria dos sócios à época de sua distribuição.
Parágrafo Segundo: Os sócios poderão, em comum acordo, determinar o
levantamento de balanços financeiros intermediários ao longo do
exercício social e com base nos valores apurados, distribuírem os
resultados total ou parcialmente, conforme deliberado entres os mesmos.

CLAUSULA QUINTA: DESIMPEDIMENTOS: A sócia administradora
declara sob as penas da Lei que não esta impedida de exercer a
administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação
criminal ou por se encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia
popular, contra sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa
da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou
propriedade.

CLAUSULA SEXTA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS: por maioria absoluta dos
votos, inclusive a de transformação do tipo jurídico, cabendo um voto a
cada cota de capital. As deliberações deverão ser tomadas através de
reuniões, devendo os sócios se declararem por escrito, cientes do local,
data, hora e ordem do dia, na carta de convocação da reunião. A reunião
sera dispensada quando todos os sócios decidirem por escrito sobre a
matéria que seria objeto dela, dispensado o registro nos órgãos
competentes.

CLÁUSULA SÉTIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o
incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio
remanescente, o valor de seus haveres sera apurado e liquidado com
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução,
verificada em balanço patrimonial especialmente levantado.
Parágrafo único: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos
em que a sociedade se resolva ern relação a seu sócio.

'11.11111111111
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CLAUSULA OITAVA: As cotas de capital são indivisíveis e não poderão
ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro
sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço,
direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual
pertinente.

CLAUSULA NONA: A sociedade que é limitada rege-se supletivamente
pelas normas da sociedade anônima.

CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou,
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual,
assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Declaram todos os sócios que a
empresa se enquadra na condição de Empresa de Pequeno Porte, nos
termos da Lei Complementar n.o 123, de 14/12/2006.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro da comarca de
Londrina, Estado do Parana, para o exercício e cumprimento dos direitos

e obrigações resultantes deste contrato.

Lavrado em única via para registro na Junta Comercial do Parana.

Londrina, 10 de fevereiro de 2.017.
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sócia menor impúbere HELOISA BAPTISTA TRAZINI
representada por:

t.Ma_404bpi
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mãe: ANA CLAUDIA BAPTISTA VERA TRAZINI

• pai: DIEGO DO PRADO TRAZINI

•

1•111111L41111.11111JUNTA COMERCIALLDO PARANA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/03/2017 11:24 SOB N° 20171686560.
PROTOCOLO: 171686560 DE 17/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701154460. NIRE: 41205293551.
TRAZINI & CIA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



111111111KANIMI'
JUNTA COmERCIAL

DO PARANA

CARTORIO SALINET - OFICIO DE
Av.Parana, 159 - 1.:::Ja 02 Londrina -

Denise Held Salinitt
!utaria Desiln.ida

(43)32-0747
RaNHECD e dcu fea(s) firma(s) de;
I001072-DT,EGO DO PRADO ThAZIi
100405683-A CLAUDIA EAPTISTAVERA

URAZINI.   .
?ell forma ÇERDADEIRA,

- SELO DIGITAL
DHV75 keCh5 . oAR a Ms9iiV

Em testes
I .drima,

verdade,
o de 2017.

- HELD SALINET
AD RI EJI31Q

:Consult, e

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/03/2017 11:24 SOB N° 20171686560.
PROTOCOLO: 171686560 DE 17/03/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11701154460. NIRE: 41205293551.
TRAZINI & CIA LTDA - EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 28/03/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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0290/-

Declaração Relativa a Proibição do Menor (Lei n° 9854/99)

Eu Sueile Maria do Prado Trazini , portador (a) da Carteira de Identidade n°
1.888.523-9 SESP/PR, inscrita no CPF/MF 816.274.679-04, na qualidade
de Representante Legal da empresa TRAZINI & CIA. LTDA. — EPP,
pessoa jurídica, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 06.915883/0001-46, com

• sede nesta cidade de Londrina, Estado do Paraná, a rua Bahia, 41 - Centro -
CEP 86026020, DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de
pessoal não há menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme
inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

O

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente.

Londrina,16/02/2018.

Assinatura Representante Legal.

Sue Maria do Prado Mazini
S6cia administradora
CPF/MF 816.274.679-04



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE APARELHO DE AR-

CONDICIONADO.

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência,

devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. Inicialmente, autuado o processo

n°. 46/2017 para contratação por dispensa de licitação. Contudo, diante da virada de exercício

sem homologação do procedimento, optou-se por realizar nova autuação em 2018, com a

numeração em epígrafe.

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio realizou cotação e obteve os

seguintes preços':

Dipeças/Totaline Conceituar Arlusion

RS 390,00 R$ 370,00 R$ 489,24
A empresa Conceituar, embora tenha o menor preço não respondeu às

tentativas de obtenção de documentações para contratação, conforme Relatório nas fls. 35 e

33 dos autos n°. 46/2017.

A empresa Dipeças, regularizou sua situação fiscal e apresentou proposta

atualizada. Os documentos que ensejam a contratação são seguintes:

1. Termo de referência (fls. 02-05 — cópia das fls. 03-06 dos autos n°. 46/2017);

2. Certidões fiscais, trabalhista e de regularidade do FGTS (fls. 06-11);

3. Comprovação de inexistência de impedimentos de contratar (fl. 12-14);

4. Proposta atualizada, com o mesmo valor inicial (fl. 17);

5. Contrato social (fl. 18-28);

6. Declaração de que não emprega menores em condições ilegais.

Isso posto, encaminha-se o processo administrativo para os pareceres

(informação de dotação, controle interno e parecer jurídico).

Aspt e Abe
Depart n iruprimentos e Patrimônio

1 Relatório nas fls. 35 e 33 dos autos n°. 46/2017.

Londrina, 19 de fevereiro de 2018.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2580/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Moveis
Especificação: Aquisição de peça de ar-condicionado.

Justificativa: Substituição no gabinete do Ver. tio Douglas.

*Err: 19/02/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1

Valor:
Data:
Fornecedor:

Obs:

Cotação 2

Valor:
Data:
Fornecedor:

Cotação 3

Valor:
Data:
Fornecedor:

Odo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 278.890,20
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 49,60
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, Cl proc licitatório (Serviços) 0,00
kSaldo Previsto na [DO? Não I Qtde.: 0 I Valor: 10,00 --'
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.302500 - Material para manutenção de bens moveis.

Em: 19/02/2018

Despesa Autorizada: Aguardando

Obs:

lobe.
s deOefillalk5

c,P"4°

retoria Geral
Mark Sand o Sor rezo de Almeida - Matricula 817



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 024/2018

Data: 13 de março de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 09/2018 — Dispensa de Licitação — Aquisição de
Peça de Aparelho de Ar Condicionado.

Prezado Gerente,

032

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para que esta
Controladoria proceda ao controle prévio preventivo (fl. 30).

Compulsando-se os autos desse processo (fls. 01 a 31), anotamos alguns pontos
para os quais recomendamos providências, como segue:

1) 0 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF (fl. 10) está com a validade vencida desde .
20/02/2018. Recomendamos obter nova certidão com validade mais recente, anexando-a ao processo;

2) Comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ): Recomendamos
obter e anexar aos autos o referido documento.

• 
3) Das informações que devem constar na Nota de Empenho:

No Termo de Referência a fl. 02, na Seção V — Dos Prazos e das Condições de Entrega e
Aceitação está previsto que, a compra será concretizada com o encaminhamento da Nota de
Empenho. Em que pese a possibilidade dessa substituição, prevista no art. 62, da Lei 8.666/93,
recomendamos que, por não constar no citado Termo de Referência, se faça inserir na Nota de
Empenho, a previsão de eventual aplicação de Multas e Sanções (inciso VII do art. 55, da Lei
8.666/93).

4) Proposta da Empresa escolhida (fl. 17):

• Falta de menção da garantia na proposta da empresa Trazini & Cia. Ltda. - EPP (Dipeças) à fl.
17. Nessa proposta não há menção da garantia de 6 meses exigida pelo Termo de Referência na Seção
ifi — Da Especificação do Objeto (fl. 2). Recomendamos obter a confirmação dessa empresa, por
escrito.

• Ainda com relação a essa proposta nap restou claro se o preço da peça no valor de R$ 390,00
é preço fechado, pois existe no corpo da mesma a informação de que, "o valor é válido para compras
de pessoa fisica, cliente jurídico com inscrição estadual tem a responsabilidade do pagamento da
guia de recolhimento da diferença de ICMS ou substituição tributária.". Considerando que a Camara



•

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Municipal de Londrina não possui inscrição estadual e ainda, que a compra se destina a consumidor
fmal, recomendamos que seja confirmado se, R$ 390,00 já é o preço fechado.

Não obstante a empresa ter juntado aos autos a documentação de praxe, da qual
constou nossas recomendações acima listadas, observa-se nesse processo, conforme Relatório de
Dispensa de Licitação (fl. 30), que houve o aproveitamento das cotações feitas no Ines de outubro de
2017 (fls. 7 a 14), no procedimento anterior (Processo Administrativo — DG) n° 46/2017), revogado
conforme Termo de Revogação à fl. 40, daquele processo.

Constata-se contudo que, nos autos do processo atual, somente a empresa Dipeças
foi consultada apresentando proposta atualizada, tendo essa mantido o preço anteriormente proposto.
Com relação as outras duas empresas: Conceitual e Arlusion, não vislumbramos nenhum documento de
que essas foram novamente consultadas.

Por fun, considerando que o processo administrativo anterior foi revogado,
entendemos que, devem constar no processo atual, pelo menos cotações atualizadas de 3 empresas.

Uma vez providenciada a regularização recomendada e precauções acima, não
obstamos o normal prosseguimento do processo, devendo os autos ser em seguida enviado para a
Assessoria Jurídica da Casa para parecer dessa.

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.

Atenciosamente,

De Acordo: 13/03/2018:

Silvio P
Gerente da

ü
i7l Meira
o troladoria

Vas er acio
Contado

Helcio d OS tOS

ColirOladOr



15/03/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=134226998NARPessoa=134226998NARUf...

IMPRIMIR VOL 'TAR

Ai
CAIXA ECON( CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 06915883/0001-46
Razão SOCial:TRAZINI E CIA LTDA ME
Endereço: R BAHIA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR

/ 86026-020

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: 01/03/2018 a 30/03/2018

Certificação Número:
2018030104202454378150

Informação obtida em 15/03/2018, às
11:38:40.

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImPrimirPaPel.asOVARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&VARUf=PR&V... 1/2



15/03/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&VARUf...

o35L,
A utilização deste Certificado para os fins
previstos em Lei está condicionada ã
verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&VARUf=PR&V... 2/2



15/03/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 036L
Contribuinte,

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
06.915.883/0001-46
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/08/2004

NOME EMPRESARIAL
TRAZINI & CIA. LTDA

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video

cboico E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R BAHIA

NUMERO
41

COMPLEMENTO

CEP
86.026-020

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
LONDRINA

CF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
brasilex@sercomtel.com.br

TELEFONE
(43) 3324-3733

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/08/2004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n°1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 15/03/2018 às 11:39:16 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

Preparar Página
para impresso

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Solicitacao.asp 1/2



Informações da NE

037(L
Assunto: Informações da NE
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 15/03/2018 11:53
Para: virginiareis@cml.pr.gov.br

Bom dia,

Virginia, quando você for emitir a Nota de Empenho para aquisição da pega do
ar-condicionado do gabinete do Tio Douglas, favor inserir a previsão de eventual aplicação de
multas e sanções, pois isso foi recomendação da controladoria na fl. 32 dos autos n2.
46/2017-DF.
0 presente email apenas é enviado para documentar o atendimento da sugestão - a
contratação ainda NÃO está concluida.

0 Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

•

1 de 1 15/03/2018 11:53



CML/ORÇAMENTO/PEÇA

038 L-

e

O

Assunto: CML/ORÇAMENTO/PEÇA
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 23/03/2018 09:16
CC: andersonabe@cml.pr.gov.br
BCC: atendimento amazonrefrigeracao.com.br, "atendimento@arcatuai.com.br I
adml"garcatuai.com.br, arlondrina.com.br@gmail.com, arfixinstalacoes@gmail.com,
vendas@arclimac.com.br, contato@climacompany.com.br, jackson_borges9@hotmail.com

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir a peça de aparelho de ar condicionado
descrita no termo de referência em anexo. Caso tenham interesse na venda, favor enviar
orçamento no prazo de 5 dias úteis.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TRO1 - peça do ac.pdf 1,4MB

644 co LkD vtAD oiotor Aopolci
pilaf/4 ttAvil afen aolo)tod A,

liottch,w,o, 12 ob aty741 do 201g

R Delattre Abc
ePatrimônio

1 de 1 23/03/2018 09:16



RES: Confirmações - Proposta CML

Assunto: RES: Confirmações - Proposta CML
De: Victor- Dipeças <dipecas@dipecas.com.br>
Data: 28/03/2018 14:51
Para: "Anderson Abe' <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Anderson,
Desculpe a demora, mas os e-mail que lhe enviei estavam voltando,
A proposta respeita o código de defesa do consumidor, quanto ao valor orçado, esse já é o valor final.
Qualquer dúvida a disposição.

att

• Victor H. Barboza
433337.4466
Rua Bahia, 41 - Londrina - PR
dipacas@dipecas.combr

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.prgov.br]
Enviada em: segunda-feira, 19 de março de 2018 11:06
Para: dipecas@dipecas.com.br
Assunto: Fwd: Confirmações - Proposta CML

Bom dia,

Vitor, me da um retorno do que a gente conversou por telefone na quinta.

Cordialmente,

Anderson Abe

• Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

 Mensagem encaminhada 
Assunto:Confirmações - Proposta CML

Data:Thu, 15 Mar 2018 11:34:12 -0300
De: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Para:dipecas@dipecas.com.br

Bom dia,

0391tAÃ

Favor confirmar se a proposta respeita o Código de Defesa do Consumidor, em especial no que diz
respeito ao prazo legal de garantia.

Além disso, confirmar se o valor de R$ 390,00 é o valor final, tendo em vista que a Camara

1 de 2 05/04/2018 09:43



RES: Confirmações - Proposta CML

Municipal de Londrina não tem inscrição estadual e adquire a peça na qualidade de consumidor
final.

Cordialmente,

Anderson Abe
Técnico Legislativo
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

•

2 de 2 05/04/2018 09:43



05/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&...

IMPRIMiR VOL 7AR

CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF

Inscrição: 06915883/0001-46
Razão Social:TRAzINI E CIA LTDA ME
Endereço: R BAHIA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR

/ 86026-020

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: 20/03/2018 a 18/04/2018

Certificação Número:
2018032005102720280197

041 tti

Informação obtida em 05/04/2018, às
09:43:44.

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&VARUf=PR&VARInscr=0E



05/04/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=134226998,...

042t
A utilização deste Certificado para os fins
previstos em Lei está condicionada
verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13422699&VARPessoa=13422699&VARUf=PR8NARInscr=0E



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 037/2018

Data: 16 de abril de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 09/2018 — Dispensa de Licitação —
Aquisição de Peça de Aparelho de Ar Condicionado.

Prezado Gerente,

O431 

Os autos do processo administrativo em referência já foi encaminhado
para que esta Controladoria procedesse ao controle preventivo (fl. 30), tendo esta
Controladoria, na oportunidade analisado a documentação até a fl. 31, emitindo a
Comunicação Interna CI n° 024/2018, encartada às fls. 32/33, que relacionam diversos
pontos os quais deveriam serem regularizados.

Após tomadas as providências, o Departamento de Suprimentos e
Patrimônio — DSP, reencaminha os autos para esta Controladoria para verificação e
manifestação.

Compulsando-se a documentação encartada posteriormente aos autos
desse processo (fls. 32 a 42), foi efetuada sua análise das quais fazemos os seguintes
comentários:

1) 0 Certificado de Regularidade do FGTS — CRF:
Constatamos que foi emitido e juntado novo certificado com validade até 18/04/2018
(fl. 41);

2) Comprovante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (Cartão CNPJ):
0 referido certificado foi emitido e juntado à fl. 36;

3) Das informações que devem constar na Nota de Empenho:
As informações foram transmitidas para a servidora Virginia do Departamento de
Administração Predial (fl. 37);

Of-4/



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

4) Propostas:

- 044(ifr

• De outras empresas: Considerando que o processo administrativo anterior foi
revogado, entendemos que, devem constar no processo atual, pelo menos mais 2 (duas)
cotações atualizadas, além da empresa escolhida (Dipeças).

Constatamos que foram feitas mais 2 (duas) consultas para outras empresas, por
e-mail, não tendo sido dado retorno pelas mesmas, conforme Certidão do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio — DSP (fl. 38).

Da Empresa escolhida para o fornecimento da peça (fl. 17):

• a) Quanto ao Preço: Considerando que a Camara Municipal de Londrina não possui
inscrição estadual e ainda, que a compra se destina a consumidor final, essa não pode
arcar com quaisquer acréscimos de natureza tributária, recomendamos então que seja
confirmado se a proposta de RS 390,00 já é o preço fechado. Conforme e-mail (fl. 39),
a empresa (Dipeças) confirmou que quanto ao valor orçado esse já é o valor final.

b) Quanto a Garantia: Na proposta da empresa Trazini & Cia. Ltda. - EPP (Dipeças)
6. fl. 17, falta a menção da garantia de 6 (seis) meses exigida pelo Termo de Referência
na Seção III — Da Especificação do Objeto (fl. 2). Recomendamos obter a
confirmação dessa empresa, por escrito.

•

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio — DSP encaminhou e-mail para a
empresa (Dipeças) pedindo para que essa informe se a proposta respeita o Código de
Defesa do Consumidor, em especial no que diz respeito ao prazo legal de garantia,
tendo a empresa respondido afirmativamente (fl. 39).

Observe-se que o Termo de Referência (fls. 2 a 5) contém uma dubiedade no que
concerne a exigência de garantia:

Na Seção III — Da Especificação do Objeto (fl. 2): "... Pep original com garantia
minima de 6 meses a contar do aceite da nota fiscal".

Na Seção VI — Das Obrigações da Contratada (fl. 3): "Responsabilizar-se pelos
vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as normas do Código de
Defesa do Consumidor (Lei n°8.078 de 1990".

Reputamos como não atendida a nossa orientação dada pela CI n° 024/2018 (fls.
32/330) no que foi solicitado para a empresa confirmar sua proposta quanto ao prazo
de garantia da peça de 6 meses constante da Seção III — Da Especificação do Objeto
(fl. 2), nos conduzindo então ao entendimento de que a empresa aceita somente o prazo

L..\/
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de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor, contrariando aquele dispositivo do
Termo de Referência.

Caso a administração da Camara aceite a garantia com prazo de 90 dias apenas,
deverá ser então alterado o Termo de Referência substituindo o prazo de garantia de 6
meses, pelo prazo de 90 dias do Código de Defesa do Consumidor.

5) CERTIDÃO COM VALIDADE VENCIDA:

A Certidão Positiva com Efeitos de Negativa expedida pela Secretaria de
Estado da Fazenda do Paraná, encartada à fl. 8, nos autos desse processo, está com a

• validade expirada desde 06/04/2018. Tentamos obter pela internet uma nova certidão,
porém, por se tratar de certidão positiva com efeitos de negativa somente a empresa
poderá requerer tal documento, conforme nosso anexo.

Recomendamos ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio — DSP entrar em
contato com a empresa (Dipeças), para que essa obtenha e forneça a referida certidão
atualizada.

Uma vez providenciadas as regularizações recomendadas nos itens 4,
b — Garantia Dipeças e Termo de Referência) e, item 5 — certidão vencida) acima, não
obstamos o normal prosseguimento do processo, devendo os autos ser em seguida
enviado para a Assessoria Jurídica da Casa para parecer dessa.

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.

Atenciosamente,

as i e
Conta

De Acordo: 16/04/2018:

Silvio Pi lm eira
Gerente di C troladoria

os Santos
o trolador
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- Governo do Estado do Parana
Secretaria da Fazenda

- Receito 
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rer:OM all/
Secretaria da Fazenda

chave:

palavra-chave

senha:

Pesquisar

Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

Ok

As pendências existentes para o CPF/CNPJ 06.915.883/0001-46 não permitem a emissão de certidão automática.
Usuário da Receita/PR poderá verificar as pendências da certidão na área restrita do portal. Acesse aqui.

o
Para solicitar a certidão em uma Agência da Receita Estadual (Consulte endereços aqui) preencha o requerimento e

apresente os documentos necessários (NPF 104/2014).

Este serviço permite a emissão online de Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual para pessoa
física ou jurídica:

• Certidão Negativa para CPF ou CNPJ que não possua débito junto à Receita Estadual do Paraná;
• Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — Automática para CPF ou CNPJ que, cumpridos os demais

requisitos legais, possua débitos nas condições abaixo:
o Parcelamento de tributo estadual (ICMS, IPVA e ITCMD) sem inadimplência e devidamente

formalizado;
o Processo Administrativo Fiscal - PAF com reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras;
o Depósito Judicial cadastrado no sistema da Receita Estadual, no valor do débito.

Preencha o "CNPJ" ou "CPF".
A pesquisa realizada para CNPJ (14 digitos) engloba todos os estabelecimentos da empresa, tornando desnecessária a emissão de uma
certicic para cada estabelecimento.

CNPJ

CPF

Código de controle da imagem abaixo

Gerar nova imagem

Emitir Limpar
Requerimento para solicitação da Certidão de Débitos numa unidade da Receita Estadual do Paraná.
(0 item 6 da NPF 104t2014 traz a relação dos documentos que devem acompanhar o requerimento)

Legislação: NPF 104/2014
NPF 086/2015 - altera a NPF 104/2014
Modelos de Certidões

Ajuda: Passo a Passo da Certidão de Débitos Web

Confirmação online de certidão emitida pela Receita Estadual.

C) Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

046t»,

CELEPAR

1 de 1 12/04/2018 16:47
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IMPRIMIR VOLTAR

CAI XA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06915883/0001-46

Razão Social: TRAZINI E CIA LTDA ME

Endereço: R BAHIA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86026-020

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: 10/04/2018 a 09/05/2018

Certificação Número: 2018041005060354353980

Informação obtida em 12/04/2018, ás 16:09:42.

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

0471v

1 de 1 12/04/2018 16:10
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Assunto: Fwd: Alteração prazo de garantia - peça para ar condicionado Gabinete Nantes
De: virginiareis@cml.pr.gov.br
Data: 08/05/2018 10:18
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

  Mensagem original  
Assunto: Fwd: Alteração prazo de garantia - peça para ar condicionado Gabinete
Nantes
Data: 2017-12-20 08:26
De: virginiareis@cml.pr.gov.br
Para: luizfernando@cml.pr,gov. br

  Mensagem original  
Assunto: Alteração prazo de garantia - peça para ar condicionado Gabinete Nantes
Data: 2017-11-28 10:46
De: virginiareis@cml.pr.gov.br
Para: andersonabe@cml.pr.gov.br

Bom dia Anderson

Solicito alteração da garantia de peça de ar condicionado para o Gabinete do
Vereador Nantes. A garantia deverá ser conforme disposto no Código de Defesa do
Consumidor.

Atenciosamente,
Virginia

1 de 1 08/05/2018 10:21
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CI n° 083/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico em dispensa de licitação. Peça de aparelho de ar-condicionado.

Londrina, 08 de maio de 2018.

Prezados,

0 processo administrativo n°. 09/2018 foi instaurado após a revogação do

processo n°. 46/2017, que havia terminado o exercício anterior sem culminar em contratação.

Ressalta-se que apesar do que relata o item 4, alínea b, do controle interno,

as tratativas com a empresa TRAZINI & CIA LTDA — EPP foram realizadas tendo em vista a

garantia prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Isso ocorreu, pois o Departamento de Administração Predial havia mandado

e-mail, não juntado até o momento por um lapso, no dia 28 de novembro de 2017 (fl. 48) com

a informação de que a garantia da peça também deveria atender ao prazo do Código de Defesa

do Consumidor.

Diante disso, considera-se que a sugestão do controle interno para que seja

realizada alteração do termo de referência está atendida.

Por oportuno, informamos que as certidões que podem ser emitidas pela

interne (inclusive a CND Estadual) serão novamente verificadas imediatamente antes da

homologação do procedimento.

Atenciosamente,

jer laWrie Abe

Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio solicita nossa análise

sobre a aquisição de placa eletrônica para aparelho de ar condicionado, diretamente da

empresa Trazini & Cia. 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.

Encaminhado o processo à Controladoria da Casa, aquele setor

ressalvou o seguinte:

a) necessidade de alteração do termo de referência para adequar-se ao prazo de garantia

legal previsto no Código de Defesa do Consumidor;

b) certidão de tributos estaduais com prazo de validade vencido.

Por seu turno, o Departamento de Suprimentos esclarece que já foi

providenciada alteração no termo de referência, sendo que quanto às certidões, elas

serão novamente verificadas antes da homologação do procedimento.

Feitos esses reparos e como o valor dos itens orçados não ultrapassa o

limite da Lei de Licitações, e considerando não se tratarem 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 por parte da empresa

contratada:

a) termo de referência;

b) certidões fiscais, trabalhistas e de regularidade do FGTS;
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c) comprovação de inexistência de impedimentos de licitar;

d) proposta atualizada;

e) contrato social;

f) declaração de que não emprega menores em condições ilegais.

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

que:

a) a justificativa para a contratação encontra-se presente;

b) no que se refere à pesquisa mercadológica, constata-se sua realização; e

c) há comprovação de dotação orçamentária para fazer face à futura despesa.

Pelo exposto, analisados os demais elementos do procedimento

administrativo, bem como à minuta apresentada, somos favoráveis à dispensa de

licitação.

o parecer.

Lond • . 8/5/P018.

Pa hieta da Silva

/10,17
• ,

IA Ali

OAB 19.285-PR.
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http://www.receitafazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/Cnd...

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: TRAZINI & CIA. LTDA
CNPJ: 06.915.883/0001-46

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 (DAU) junto
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 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°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão esta condicionada a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1 751, de 2/10/2014.
Emitida as 08:22:54 do dia 09/05/2018 <hora e data de Brasília>
Válida até 05/11/2018.
Código de controle da certidão: FF29.6123.55D2.41BA
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

052 tiukA

1 dc I 09/05/2018 08:23



.: Site Oficial da Cidade de Londrina:: Prefeitura do Município de L... http://www2.1ondrina.pr.gov.brisistemasinegativa_prindex.php

•

•

1 de I

i 4 053
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1089328 / 2018
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:

TRAZINI E CIA LTDA - ME
CPF/CNPJ: 06.915.883/0001-46

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 a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 09 de maio de 2018

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

Dispensados carimbo e assinatura , conforme art. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
4ZcONU4TVOXH

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

09/05/2018 08:24
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https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPap...

VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06915883/0001-46
Razão Social: TRAZINI E CIA LTDA ME
Endereço: R BAHIA 41 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86026-020

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: 29/04/2018 a 28/05/2018

Certificação Número: 2018042903473034758441

Informação obtida em 09/05/2018, às 08:24:32.

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

05411fr-

1 de I 09/05/2018 08:24
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TRAZINI & CIA. LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 06.915.883/0001-46

Certidão n': 149775061/2018
Expedição: 09/05/2018, As 08:25:36
Validade: 04/11/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TRAZINI & CIA. LTDA

MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
06.915.883/0001-46, NÃO 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 à 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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PARANÁ
GOVERN° DO ESTADO

'<cr.. da Pared.

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Positiva
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

com Efeitos de Negativa
(Art. 206 do CTN)
N° 017866722-77

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.915.883/0001-46
Nome: TRAZINI & CIA LTDA - EPP

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 existir pendências cadastradas em nome do contribuinte acima
identificado, nesta data, as quais estão com exigibilidade suspensa por outras ações, autos: Autos n°
0047491-81.2016.8.16.0014 da 2a Vara da Fazenda Pública de Londrina, referente a Suspensão de
Exigibilidade do Crédito Tributário, quanto ao pagamento antecipado do ICMS conforme Decreto
442/2015, impetrada pelo SINCOVAL. SID N° 15.139.222-9.

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

Válida até 05/06/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Certidão emitida com autorização do funcionário que a subscreve.

Agencia da Receita de Londrina, 06/04/2018

1111I,4111160.1w

CARLA SANT •

Auditor Fiscal

Pdgina I de 7
Ernihdo e Receita/PR (061114,2018 14:27.23) por CARLA SANTOS CODA TO
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14/05/2018 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Fazenda

Receita

senha:
Certificado
Digital

Secretaria da Fazenda
palavra-chave

Ok

Pesquisar

Confirmação de Certidão

• Informações do Documento
Certidão 017866722-77

Certidão Positiva de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual
com Efeitos de Negativa - AutorizadaTipo

chave:

Fornecida CNPJ 06.915.883/0001-46
para o TRAZINI & CIA LTDA - EPP
Emissão 06/04/2018 14:27:23
Data de
Validade 05/06/2018

Voltar

© Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - PR
Localização

057L

r1TLE AR

http://www.cdw.fazenda.pr.gov.br/cdw/confirmacao 1/1
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 05/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE PEÇA DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO

Diante do Termo de Referência, do relatório, da manifestação do controle interno e do parecer jurídico

dos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação, para aquisição de peca de aparelho de ar-

condicionado para a Camara Municipal de Londrina, com fundamento no art. 24, II, da Lei n°

8.666/93, junto à empresa TRAZINI & CIA LTDA (DIPECAS), CNPJ n° 06.915.883/0001-

46, pelo valor total de R$ 390,00 (trezentos e noventa reais).

Ailton Nantes

Presidente

•

Londrina, 14 de maio de 2018.
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Jornal Oficial n° 3524

DECISÃO N°22, DE 03 DE MAIO DE 2018

Pág. 134 Quarta-feira, 16 de maio de 2018

EXTRATOS
Processo Administrativo n° 1898/2017
Fornecedor/Representado: CASAS BAHIA COMERCIAL LTDA
Assunto: Pratica infrativa/Aplicação de sanção.

Em acolhimento as razões faticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 037/2017, julgo INSUBSISTENTE o processo administrativo.

Intime-se o representado para ciência da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon Ld

DECISÃO N°23, DE 03 DE MAIO DE 2018

Processo Administrativo n° 1908/2017
Fornecedor/Representado: VIA VAREJO S/A (PONTO FRIO)
Assunto: Pratica infrativa/Apficação de sanção.

Em acolhimento as razões fáticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n°038/2017, julgo INSUBSISTENTE o processo administrativo.

Intime-se o representado para ciência da presente decisão. Publique-se.

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon Ld

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1800/2017.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N° 035/2017.
DECISÃO ADMINISTRATIVA N° 020/2018.

CONSUMIDOR: NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-LD.
FORNECEDOR: VIA VAREJO S/A (CASAS BAHIA)
CNPJ: 33.041.260/1462-90.

DELIBERO:

"I) Pela RATIFICAÇÃO da Decisão Administrativa n° 020/2018, proferida pelo PROCON-LD, nos Autos do Processo Administrativo sobn°
1800/2017.".

Londrina, 10 de Maio de 2018. Moyses Silva Junior - Secretario de Governo (Em Exercício)

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°05/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 09/2018.

Objeto: aquisição de pega de aparelho de ar-condicionado

Diante do Termo de Referência, do relatório, da manifestação do controle interno e do parecer jurídico dos autos, ratifico a presente Dispensa de
Licitação, para aquisição de pega de aparelho de ar-condicionado para a Camara Municipal de Londrina, com fundamento no art. 24, II, da Lei n°
8.666/93, junto a empresa TRAZINI & CIA LTDA (DIPECAS), CNPJ n° 06.915.883/0001-46, pelo valor total de R$ 390,00 (trezentos e noventa
reais).

Londrina, 14 de maio de 2018. AiIton Nantes - Presidente (em exercício)

EXPEDIENTE - JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO
Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita
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