
S

S

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N°44/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 08 de Agosto de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Locação de tendas e cadeiras para reuniões e
audiências públicas..

tt 1,444v6 A9-
Adrigna de Andrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA — Locação de cadeiras e tenda

1. DO OBJETO

1.1. Os objeto deste Termo de Referência são para locação de cadeiras com mão de

obra para colocação e retirada em local indicado e locação de tenda para ser

montada nas dependências da Camara Municipal de Londrina para Reuniões e
Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e Solenidades. No total, serão

quatro eventos, com datas a serem agendadas; as mesmas serão notificadas a.

empresa com, pelo menos, três dias ateis de antecedência. A tenda deverá ser

montada e as cadeiras deverão ser entregues até as 12 horas do dia do evento;

sendo porem necessário a montagem dessa estrutura no dia anterior ao evento,

caso haja tal solicitação por parte do contratante, em razão do evento ter inicio
no período matutino.

1.1.1. Locação de 150 (cento e cinquenta) cadeiras de plástico, na cor branca,
sem braços, medidas aproximadas: 51 cm profundidade, 43 cm de largura,

90 cm de altura, que aguente no mínimo 120 kg. (Fotos em anexo)
1.1.2. Mão de obra para colocação e retirada das cadeiras em local a ser

indicado na Câmara Municipal. Colocação: até as 12 horas do dia do
evento, ou no dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter
inicio no período matutino). Retirafla : a partir das 8 horas do dia seguinte.
A montagem será feira conforme orientações do pessoal do Departamento
de Cerimonial da Casa.

1.1.3. Locação de tenda de lona branca montnda, tamanho 10mX10m, com
fechamento em 3 (três) laterais em tecido elanca na cor branca, altura
aproximada de 3 metros, montagem até as 12 horas do dia do evento, ou no
dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter inicio no período
matutino), e retirada a partir das 8 horas do dia seguinte.

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

Os objetos deste Termo de Referência atenderão as necessidades de locação de cadeiras
e tenda para Reuniões e Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e
Solenidades a serem agendarins e realizadas até o término do primeiro semestre
de 2019. Se tratam de eventos de grande proporção, aberto aos convidados e a
população em geral; e a Camara não possui assentos o suficiente para acomodar
toda a demanda, sendo então necessário uma extensão do Plenário da Casa na
parte externa. As cadeiras foram escolhidas por serem leves e para serem
utilizadas na parte externa sem riscos de estragarem. A tenda foi escolhida
baseada em outros eventos em que a Casa já utilizou.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr— CEP: 86015-903
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2.1.1. 0 pagamento dos objetos deste contrato serão feitos as empresas
CONTRATADAS em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo dos objetos.

2.1.2. 0 pagamento somente sell efetuado após o recebimento definitivo, por
servidor lotado na Assessoria de Comunicação da Camara Municipal de
Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

2.1.3. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da
conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CON l'RATADA e do
regular cumprimento das obrigações assumidas.

2.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes As contratações, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da
despesa, o pagamento ficará pendente até que a CON1RATADA 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.

2.3. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado
pelas CON1RATADAS, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

2.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a
ser efetuada pelas CONTRATADAS, que porventura não tenha sido acordada
no contrato.

2.6. 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.

t
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3. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO
3.1. A entrega dos objetos deste contrato se dão conforme as necessidades da

CONTRATANTE, que solicitará formalmente os serviços e explicará
exatamente como deverão ser feitos.

3.2. A solicitação ocorrerá por meio de e-mail e telefone e as CON I RATADAS
deverão comparecer ao local do evento para verificar o espaço previamente e

receber todas as orientações para a realização do serviço.
3.3. Os prazos deverão ser respeitados pontualmente, pois uma organização depende

de outra que não poderá atrasar e atrapalhar o andamento das demais.
3.4. Caso as cadeiras e a tenda encontrem-se em desacordo com o solicitado ou com

os objetos deste contrato a CONTRATANTE, por meio da Assessoria de
Comunicação especificará os pontos a serem alterados.

3.5. As cadeiras e tenda deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico
Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, tf. 145, Londrina,
Parotid, CEP no. 86015-903, em horário a ser definido pela CON1RATADA.

3.6. AS CONTRATADAS arcarão com os custos da entrega;
3.7. AS CONTRATADAS se responsabilizarão por danos decorrentes do transporte.
3.8. A CONTRATANTE, por meio da Assessoria de Comunicação receberá

definitivamente os objetos deste termo em, no máximo, 5 (cinco) dias ateis
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e do(s) produto(s).

4.10.0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue ao solicitado e As especificações do objeto.

4.11 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos

Londrina, 27 de julho de 2018.

Ortência Melo — I - • Cerimonial 017
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Exemplos de cadeiras e tenda desejada para as ocasiões especificadas
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Re: orçamento cadeiras

•

Assunto: Re: orçamento cadeiras
De: i9.art toldos <i9.art@hotmail.com>
Data: 31/07/2018 17:55
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.pr.gov.br>

Boa tarde !
Em anexo o orçamento.
Att.

Cesar Riccetto

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 31 de julho de 2018 15:24
Para: i9.art@hotmail.com
Assunto: orçamento cadeiras

Boa tarde,

A câmara de Londrina pretende alugar tendas e cadeiras para eventos.

Segue em anexo o termo de referência.

Grata

Adriana de Andrade Pires

técnica legislativa

e 33741265

-- Anexos:

Org Câmara.docx 59,5KB

1 de 1 08/08/2018 17:41
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**ARTToldos, Painéis
Tendas e coberturas

Rua Prefeito Hugo Cabral, 42 - Centro - Londrina PR
C1VPJ - 95.405205/0001-63 - (43) 3339-1922

E-mail: iStartelhotrnaitcom

Orçamento

Londrina 23 de Maio de 2018

Para Câmara de Vereadores de Londrina

A/C Adriana.

Locação de tenda 10 x 10 m.

01 unidades.•
03 fechamentos laterais em elanca.

Valor total R$ 1400,00

Montagem conforme necessidade da Casa.

Atenciosamente:

Cesar Riccetto.

43 999920327

•



RES: orçamento

S

Assunto: RES: orçamento
De: <vendas@toldosaburaya.com.br>
Data: 31/07/2018 13:46
Para: "Adriana Pires" <adrianapires@cml.prgov.br>

Boa tarde Adriana

A tenda 10x10 com 3 fechamento fica no valor de R$ 1200,00
Incluso a montagem e retirada da tendas.
(valor até o mês de setembro, depois pode ter alteração)

Cadeira não temos.

No aguardo

 Mensagem original 
De: Adriana Pires [mailto:adrianapires@cml.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 31 de julho de 2018 13:27
Para: vendas@toldosaburaya.com.br
Assunto: orçamento

Boa tarde,

A câmara de Londrina pretende alugar tendas e cadeiras para eventos.

Segue em anexo o termo de referência.

Grata

Adriana de Andrade Pires

técnica legislativa

III 33741265

1 de 1 31/07/2018 13:46



Orçamento de tenda D'Souza decorações de eventos

Assunto: Orçamento de tenda D'Souza decorações de eventos
De: Fabio henrique Souza <dsouzadecoracoes@hotmail.com>
Data: 31/07/2018 16:42
Para: "adrianapires@cml.pr.gov.br" <adrianapires@cml.prgov.br>

Boa tarde Adriana
Segue em anexo o orcamento solicitado

D'Souza Decorações de Eventos
CNPJ: 27.711.121/0001-06
Contato: Fabio de Souza 43 99103-5685
Contato: Mauro de Souza 43 99941-1637
dsouzadecoracoes@hotmail.com

Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e tudo mais sera acrescentado

•

Adriana camara dos vereadores 2019.docx

•

86,2KB

1 de 1 31/07/2018 17:39



b'Souza becoragrdes de
AOS CUIDADOS DE Adriana Pires

Evento a ser realizado em Camara dos Vereadores
Dia: 2019

Servicos a ser executado, locação de uma tenda medindo
10x10 metros em lona branca e fechamento em tres laterais da
tenda em tecido branco

Valor do serviço R$ 1.180,00

• Neste orçamento esta incluído todo o material, transporte e
Meio de obra por conta do contratado.

D'Souza Decorações de Eventos
CNPJ: 27.711.121/0001-06
CEP: 86037-526
Fabio (43) 99103-5685 Mauro (43) 99941-1637
dsouzadecoracoes@hotmail.com 

Fabio Henrique de Souza
CPF: 055.242.689-02

"Buscai primeiro o reino de Deus e a sua jus ça e tudo mais vos sera acrescentado"



Re: orçamento )34

•

•

Assunto: Re: orçamento
De: Terraço eventos <contato@terracolocacoes.com.br>
Data: 30/07/2018 18:16
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.pr.gov.br>

Boa Tarde Adriana,

Infelizmente cadeiras em pvc, como as da foto, não vou ter.

Tenta na AC plásticos,

Att,

TERRAÇO

ti3 3301.6713 19 9153.702Li
contato@terracolocacoes.com br
no) terracalocacoe:, corn br

Em 30/07/2018, as 14:08, Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br> escreveu:

Boa tarde,

A câmara de Londrina pretende alugar tendas e cadeiras para eventos.

Segue em anexo o termo de referência.

Grata

Adriana de Andrade Pires

Departamento suprimentos e patrimonio

33741265

<tendas cadeiras termo.pdf>

1 de 1 31/07/2018 12:46



Locações para Eventos

Marcos Aranha

Nome Empresarial: MARCOS ROGERIO PEREIRA ARANHA - CNPJ: 26.683.446/0001-51
Av São Joao, 2689 — Antares — Londrina-PR — Cep: 86039290

Contato: (43) 3321-8992

Londrina, 31 de Julho de 2018

A/C. Adriana de Andrade Pires

ORÇAMENTO

DESCRIÇA0 DOS MATERIAIS

150 UNIDADES DE CADEIRAS PLÁSTICAS
ENTREGA COM MONTAGEM E RETIRADA INCLUSA
Para: 4 Eventos com datas a serem agendadas
Local: Câmara Municipal de Londrina

Valor por evento: R$ 450,00
Valor total: R$ 1.800,00
Pagamento por depósito bancário



Orçamento Camara 454

Assunto: Orçamento Câmara
De: Support Locações - de materiais p festas <supportiocacoes@hotmail.com>
Data: 31/07/2018 14:59
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.pr.gov.br>

Support Locações - de materiais p festas compartilhou um arquivo do OneDrive com você. Para
exibi-lo, clique no link abaixo.

6 6.JPG

Boa tarde Adriana
Segue orçamento;
-150 cadeiras plásticas brancas (modelo bistrô sem braço)-cada 2,50=375,00
+ taxa entrega 100,00
Total da locação diária=475,00

• Obs.Nossa Empresa ,não consegue ir no espaço que será realizado o evento;
antes,da locação.
Mas,entregariamos as cadeiras no dia do evento e recolheríamos
no dia seguinte,pela manhã.

Trabalhamos com agenda,então para a reserva das mesmas,será necessário o contato
antecipado.Onde 03 dias úteis como proposto,não consigo nos comprometer no atendimento.

•

Qualquer dúvida,estou a disposigào;fones:3338-1187/99993-1405
Att
Barbara Garcia

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.pr.gov.br>
Enviado: terça-feira, 31 de julho de 2018 12:13
Para: support_locacoes@hotmail.com
Assunto: orçamento camara

Boa tarde,

A câmara de Londrina pretende alugar tendas e cadeiras para eventos.

Segue em anexo o termo de referência.

Grata

Adriana de Andrade Pires

técnica legislativa

33741265

1 de 2 31/07/2018 15:00



Re: orçamento cadeiras U'vtAe

Assunto: Re: orçamento cadeiras
De: Valdecir Moura <barracasuniverso@yahoo.com.br>
Data: 04/08/2018 10:16
Para: Adriana Pires <adrianapires@cmi.prgov.br>

Bom dia.

A locação da tenda pirâmide de 10 x 10 com três fechamentos em tecido de elanca fica em R$ 1.500,00

A locação de 150 cadeiras sem braço de apoio fica em R$ 435.00

Valor total da locação:R$ 1.950,00

Att,Valdecir Moura.

Em sexta-feira, 3 de agosto de 2018 14:15:13 BRT, Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br> escreveu:

• A Camara de londrina pretende adquirir 150 cadeiras para eventos

Segue em anexo o termo de referência.

Grata

Adriana de Andrade Pires

Técnica Legislativa

33741265

•

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

1 de 1 06/08/2018 13:12



Re: orçamento cadeiras

•

Assunto: Re: orçamento cadeiras
De: leo festas <leofestaslondrina@hotmail.com>
Data: 01/08/2018 10:34
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>

150 CADEIRAS 1,50 225,00
MAO DE OBRA E TAXA DE ENTREGA 75,00

TOTAL 300,00

Leo Festas Londrina
Site: www.leofestaslondrina.com.br
Fones: (43) 3337-1311 /8418-2929
Moacir ou Simone

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Enviado: segunda-feira, 30 de julho de 2018 16:12
Para: leofestaslondrina@hotmail.com
Assunto: orçamento cadeiras

Boa tarde,

A câmara de Londrina pretende alugar tendas e cadeiras para eventos.

Segue em anexo o termo de referência.

• Grata

Adriana de Andrade Pires

técnica legislativa

33741265

Livre de virus. www.avast.com.

1 de 1 08/08/2018 16:25
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CI n° 07/2018 — Cerimonial

De: Assessoria de Comunicação — Cerimonial

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Londrina, 02 de agosto de 2018.

Sobre o Termo de Referência entregue ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio no dia 27 de julho de 2018, no qual solicitamos a locação de cadeiras e
tendas:

Dos prazos, condições de entrega e aceitação;

Para a Audiência Pública do dia 13 de agosto de 2018 (PL 3/2017), a Contratante
solicitará formalmente os serviços em até 3 (três) dias antes do evento especificado.
Para a Sessão de Julgamento, com data a ser agendada, a Contratante solicitará
formalmente os serviços em até 5 (cinco) dias, antecedendo o dia da Sessão. E para
as demais ocasiões, a Contratante solicitará formalmente os serviços em até 10 (dias)
dias, antecedendo os eventos em questão.

Atenciosamente,

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/02/2018 09:11 SOB N° 20180902253.
PROTOCOLO: 180902253 DE 20/02/2018. CóDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11800636843. NIRE: 41805266198.
F. H. DE SOUZA DECORAÇÕES DE EVENTOS

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 26/02/2018
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



01/08/2018 Certidão Internet

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

074A

Pr Receita Federal
.6PN

•

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: F. H. DE SOUZA DECORACOES DE EVENTOS
CNPJ: 27.711.121/0001-06

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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

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 â 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 à 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 ás 14:29:18 do dia 01/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/01/2019.
Código de controle da certidão: 525D.BACB.D5EE.0O3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar página
para impresso

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaolnternetas0Tipo=1&NI=27711121000106&passagens=0 1/1



Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018494845-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.711.121/0001-06
Nome: FABIO HENRIQUE DE SOUZA 05524268902
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 06/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

•

Regina 1 de 1
Ernitido via Internet Pública (08/08/2018 18:23:17)
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Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018494845-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.711.121/0001-06
Nome: FABIO HENRIQUE DE SOUZA 05524268902
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 06/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (08/08/2018 18:23:17)



01/08/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina

•

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1116548 / 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:

F. H. DE SOUZA DECORAÇÕES DE EVENTOS
CPF/CNPJ: 27.711.121/0001-06

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, 01 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à 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
8VE3WKSPrOXK

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

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



01/08/2018 SERVIÇOS AO CIDADÃO

CA A Paro voce
para todos
os brasileiros

A CAIXA

Aiuda

•

REDE DE ENDIMENIO OUVIDORIA DOWNLOAD MAPA DO SETE

Home SERVIÇOS AO CIDADAO I FGTS Empresa I Consulta
Regularidade do Empregador I Situação de Regularidade do Empregador

Situação de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada esta REGULAR perante o FGTS: _

Inscrição: 27711121/0001-06
Razão Social: FASTO HENRIQUE DE SOUZA 05524268902

Resultado da consulta em 01/08/2018 as 14:46:53

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

15 Dúvidas mais Freqüentes

0 uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

ACESSE SUA COMIA

RANÇA IMPRENSA
Navegue pela CAIXA

21

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: F. H. DE SOUZA DECORACOES DE EVENTOS
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.711.121/0001-06

Certidão n°: 155262227/2018
Expedição: 01/08/2018, As 14:55:45
Validade: 27/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que F. H. DE SOUZA DECORACOES DE EVENTOS
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

27.711.121/0001-06, 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 ate 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 previdenciários, 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.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/08/2018 às 15:02) 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° 27.711.121/0001-06.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B61.F5C8.E547.9568

•

Gerado em: 01/08/2018 as 15:02:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



01/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor  

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 27711121000106

Período publicação : de

Data de Inicio impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

111lil1M ITEM ENCONTRADO!

ate

ate

até

papaw

https://servicos.tce.pcgov.britcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1



DECLARAÇÃO

F.H. DE SOUZA DECORAÇÕES DE EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o n°
27.711.121/0001-06, por intermédio de seu representante legal o Sr Fabio Henrique de
Souza, portador da Carteira de Identidade - RG nQ 7.213.910-0 SESP-PR e do CPF n9
055.242.689-02 DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V, art.
27, da Lei federal n° 8.666/93, cumprindo o disposto no inciso XXXIII, art. 7Q, da
Constituição Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o
compromisso de declarar a superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação.

•
Em Londrina-PR, 06 de Agosto de 2018.

D'S 0 UZA Decorações
de Eventos (43) 99103-5685
CNP!. 27.711.121/0001-06

Fabio Henri e de ouza

•



06/08/2018

BRASIL Acesso à informação

Certidão Internet

Participe Serviços Legislação Canais

30A

o
Receita Federal

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

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

Nome: BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA 69500100959
CNPJ: 11.579.274/0001-01

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 à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à 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 às 14:39:08 do dia 06/08/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/02/2019.
Código de controle da certidão: COD1.0D3D.9C82.2384
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta Preparar pagina
para impresso

http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni=11579274000101&passagens=1&tipo=1 1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018477045-42

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.579.274/0001-01
Nome: BARBARA CRISTINA GARCIA
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR

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

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

Válida até 04/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (06/08/2018 14:40:42)



06/08/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

•

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1117892 / 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:

BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959
CPF/CNPJ: 11.579.274/0001-01

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, 06 de agosto de 2018

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet,41111 no endereço <http://www.londrina.pr.gov.br>.

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

Código Validador
9VnOVW5eE0XK

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

http://www.londrina.pr.gov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=2093 1/1



06/08/2018 SERVIÇOS AO CIDADÃO

CA A Poro voce.
pore  QdOs
os brasileiros

A

Ajuda

•

REDE DE ATENDIMENTO DOW& LOAD DO NIE

ACME SUA CONTA

SEGURANÇA IMPRENSA
Navegue pela CAIXA

lior I SERVIÇOS AO CIDADÃO FGTS Empresa Consulta
Regularidade do Empregador I Situação de Regularidade do Empregador

Situação de Regularidade do
Empregador

A EMPRESA abaixo identificada esta REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 11579274/0001-01
Razão Social: BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959

Resultado da consulta em 06/08/2018 as 14:34:50

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Consulte o Histórico do Empregador

NM= 
Dúvidas mais Freqüentes

0 uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido
de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

116

•

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA 69500100959
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 11.579.274/0001-01

Certidão n° : 155543850/2018
Expedição: 06/08/2018, às 14:47:34
Validade: 01/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA 69500100959
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

11.579.274/0001-01, 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 & 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.



.Y)

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (06/08/2018 ãs 14:49) 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° 11.579.274/0001-01.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://wwvv.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B68.8A1B.EE98.7755

•

Gerado em: 06/08/2018 as 14:49:15 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



06/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
aj

Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
ifornecedor 

Tipo documento CNPJ Número documento 11579274000101

Nome Adriana de Andrade Pires

Período publicaçk : de

Data de Inicio impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

*HUM ITEM ENCONTRADO!

até

até

até

https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarimpedidosWeb.aspx 1/1



MET 11'..114(. 1 (rf I

Certificado da Condigo de Microempreendedor Individual

identsticasao

Nome Empresarial
1?,ARBARA CRISTTNA GARCIA 69500100959
Nome do Empresáirio
BARBARA CRlriNA GARCIA
N° da Identidade Dry5o Emissor
5:636724 SSP

Corttiliç'Ire do Microempreenciedor Individual

UF Emissor

Situaçao Vigente Data de Inicio da Situa0o
I.Vi) z2/02/2010

Números de Registro

CNP,3 NIRE
I I.3/0..2/41001 01' 418 0002287-8

Endereço Comercial

CEP
$6083000
Bairro
ESTADOS
Municipio
LONDRINA

Atividades

UF
PR

CPF
695.001.009-55

Logradouro Número
AVENIDA ALEXANDRE SANTORO 500

Data de Inicio de Atividades
.L2/02/2010

Código da Atividade Principal
77.29-2/02

Descri0o da Atividade Principal
Aluguel 1e móveis, Otensilios e aparelhos de uso domestic() e pessoal: instrumentos
musicais

Cod,go oa Arl,,i000; secundaria Doss:is-6o da Atividade Se-cuiNOSlia

20112Serviços deolimentaç5o poro eventos e reooK4es tufd

lermo de Ciencia e Responsabilidarie corn Efeito de Alvara do Licenca e Funcionamento Provisorio - declarasao prestada no
momenta da inser0o:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do Municipio
para erniss•ao do Alvara de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributarios, de
segurança pública, uso e ocupaçóo do solo, atividades domiciliares c restrições ao uso de espaços públiros. O nho-
alendimento a esses requisites acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório,

1. rat: Certify:ado comprova as inscp;:trs weara kenças e a srluaçao dcerquadiamento do empresario na condrçae Oe trActorxrstreenderior indirmaal A
511.1 aseitacao esta corwic"lacla a ventaczOo de siia autenticidatiena indernel o0 enriereço rdAo ',Wrong oortatdoernorerendedtOr goy be
Certilcado entrlroo com base na Resociclio a° 16 de 17 de dezembro de 201)9 do Comae pisia Gesiao da Rft3e Nac,yonat para Sretraflcac:to
Registro e du Legakzaça0 dc tirrityesas e Negocies - REDES1N.
ATF Nr'.7,40 quakprer rasura et; e kV 11(14 roYairdata cl•te document°

Data de Ernis550:
2 2.1 Zi 2 0 I.O

Instruções para Impress:JIG
A ¡mot esse deve ser feita em folio A4 (21,0 x 29,7cm)

Retire as margens e deixe em branco o cabeçalho e o todape

fazunda,gov.brlinscricaonieiiprivatelpages/soliditacuo_accssojsfjsessionid 22/2/20 10



Re: Solicitação de documentos para contratação 36,1.

Boa tarde,

Conforme já solicitamos dia 03/08/2018 solicitamos a entrega dos
seguintes documentos para darmos continuidade no processo de contratação:

A) Certidão Federal;

B) Certidão unificada municipal;

C) Contrato Social;

D) Declaração de que não emprega menores (modelo anexo).

Informamos também que amanhã vence o prazo de cinco dias para
apresentação destes documentos.

Favor nos avisar se conseguirá regularizar essas pendências.

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

Atenciosamente,

• Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

Livre de virus. www.avast.com.

2 de 2 08/08/2018 12:50



Solicitação de documentos para contratação

•

Assunto: Solicitação de documentos para contratação
De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Data: 07/08/2018 14:14
Para: leofestaslondrina@hotmail.com

Boa tarde,

Conforme já solicitamos dia 03/08/2018 solicitamos a entrega dos seguintes
documentos para darmos continuidade no processo de contratação:

A) Certidão Federal;

B) Certidão unificada municipal;

C) Contrato Social;

D) Declaração de que não emprega menores (modelo anexo).

Informamos também que amanhã vence o prazo de cinco dias para apresentação destes
documentos.

Favor nos avisar se conseguirá regularizar essas pendências.

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

410 Anexos:

Declaração trabalho de menorodt 13,5 KB

1 de 1 07/08/2018 14:16



Re: Solicitação de documentos para contratação

•

Assunto: Re: Solicitação de documentos para contratação
De: leo festas <leofestaslondrina@hotmail.com>
Data: 08/08/2018 09:26
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>

nao conseguimos

Leo Festas Londrina
Site: www.leofestaslondrina.com.br
Fones: (43) 3337-1311 /8418-2929
Moacir ou Simone

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 17:14
Para: leo festas
Assunto: Re: Solicitação de documentos para contratação

Mas até amanhã você não consegue o da Federal?

Em 07/08/2018 16:07, leo festas escreveu:

I só não conseguimos os documentos do federal

Leo Festas Londrina
Site: www.leofestaslondrina.com.br

i Leo Festas Londrina
www.leofestaslondrina.com.br

Leo Festas Londrina - PR Chácara para aluguel com piscina, churrasqueira, playground,
cama Elástica, Piscina de Bolinhas entre outros.

Fones: (43) 3337-1311 / 8418-2929
Moacir ou Simone

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
; Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 15:14:57

Para: leofestaslondrina@hotmail.com
Assunto: Solicitação de documentos para contratação

1 de 2 08/08/2018 12:50



solicitação de documentos 44

•

Assunto: solicitação de documentos
De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Data: 07/08/2018 16:57
Para: macadeiras@hotmail.com

Boa tarde,

Solicitamos a entrega dos seguintes documentos para darmos continuidade no
processo de contratação:

A) Certidão

B) Certidão

C) Contrato

Federal;

unificada municipal;

Social;

D) Declaração de que não emprega menores (modelo anexo).

Informamos também que amanhã vence o prazo de cinco dias para apresentação destes
documentos.

Favor nos avisar se conseguirá regularizar essas pendências.

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

Anexos:

• Declaração trabalho de menorodt 13,5KB

1 de 1 07/08/2018 17:04



Re: solicitação de documentos 44

•

Assunto: Re: solicitação de documentos
De: MA Cadeiras <nnacadeiras@hotmail.com>
Data: 09/08/2018 13:42
Para: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>

Boa tarde Adriana!

Infelizmente os documentos não vão ficar prontos no tempo que você precisa
Para um proximo orçamento, estamos a disposição

Obrigada!!!

Att
Fabiana Aranha

httosl/www.facebook.comínnacadeirasemesas/

De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Enviado: quarta-feira, 8 de agosto de 2018 11:11
Para: macadeiras@hotmail.com
Assunto: solicitação de documentos

Boa tarde

Para finalizarmos a contratação da empresa M.A locações

solicitamos os seguintes documentos:

• A) CND Federal

B)CND Municipal

C) TST

Você poderia encaminhar esta documentação até amanhã?

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel:(43) 33741265

1 de 1 09/08/2018 14:19



09/08/2018 SERVIÇOS AO CIDADÃO

„A P ara você
pore fades
os brasileiros

4 ACME 50A CONTA =4

Ajuda

•

A CAIXA CDVIDORIA DOWNLOAD MAPA DO Slit EGURANÇA
Navegue pela CAIXA

I sI;Pv1S AO CIDADÃO I FCITS EITipresa I C.Ansut.,
Rec.Juiárldatie Co Errorr:oador SituacAo de Regularidade do Empregador

Situação de Regularidade do
Empregador

As informacties disponíveis riSo s3ío suficientes para a comprovaciio
automática da regularidade do empregador perante o EDT'S. Solicitamos
acessar o portal Conectividade Social, mediante certificado ICP, para
verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da
Cabal, para obter esclarecimentos adicionais:

InscricAo: 05977750/0001-31
Raziio Social: MOACYR MOURA
Nome Fantasia: BARRACAS UNIVERSO

Resultado da consults em 09/08/2013 ,às 15:04:35

Consulte o Histórico do Empregador

VOLTAR :
51 Dúvidas mais Freqüentes

O uso destas informacties para Os fins previstos ern lei deve ser preced
de verificaçáo de autenticidade no site da Caixa: www.cabca.gov.br

IMPRENSA

21

e

https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/Crf/FgeCfSConsultaRegularidade.asp 1/1



09/08/2018 Secretaria da Fazenda

Governo do Estado do Parana
Secretaria da Fazenda

444
=VT/Sêlantt

Certifickdp
Digital k'

•

chave: senha:

Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

o

Ok

As pendencias existentes para o CPF/CNPJ 05.977.750/0001-31 não permitem a emissão de certidão automática.
Usuário da Receita/PR poderá verificar as pendências da certidão na Area restrita do portal. Acesse aqui.

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 ffsica ou jurfdica:

• Certidão Negativa para CPF ou CNPJ que não possua débito junto b Receita Estadual do Parana;
• 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 Deposito Judicial cadastrado no sistema da Receita Estadual, no valor do debito.

CNPJ

CPF

Código de controle da imagem abaixo

•
1.••."*"

Gerar nova imagem

05.977.750/0001-31

Emitir Limpar
Requerimento para solicitação da Certidão de Débitos numa unidade da Receita Estadual do Parana.
(0 item 6 da NPF 104/2014 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.

CI) Secretaria da Fazenda - SEFA
Av. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - ER
Localização PAR

http://www.cdw.fazenda.prgov.br/cdw/emissao/certidaoAutomatica 1/1



09/08/2018 Certidão Neg. Unificada e Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA E CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

Certidão Negativa Unificada e Certidão Positiva de Débitos com Efeito de Negativa

As informagOes disponíveis na Prefeitura são insuficientes para a emissão de certidão por meio
da Internet. Favor procurer a Prefeitura, através da Praga de Atendimento da Secretaria de

Fazenda para maiores esclarecimentos.

Tipo*:

Nome*:

E-mail*:

•

•

-- selecione o tipo -- •

I Gerar certidão

• Preencha todos os campos acima.

http://www.londrina.prgov.br/index.php?option=com_wraPPer&view=wraper&Itemid=2093 1/2



•

•

Declaração Negativa de Trabalho Infanto-Juvenil

Eu,Barbara Cristina Garcia,inscrita no (a)CPF/MF sob o n°695.001.009-59
na qualidade de Representante Legal da Empresa:Nome Fantasia-Support Locações
Razão Social-Barbara Cristina Garcia.
Pessoa Juridica,inscrita no CNPJ/MF sob o n°11.579.274/0001-01;
Interessada em prestar serviços para a Câmara Municipal de Londrina ,Estado do
Paraná,em cumprimento às determinações da Lei 8.666,de 21 de Junho de 1993,
DECLARO,sob as penas da Lei,que não há,no quadro de pessoal da Empresa,menor
de 18 anos em trabalho noturno,Perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em
qualquer outro tipo de trabalho,salvo na condição de aprendiz,conforme inciso XXXIII
do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade,firmo o presente.

Londrina,09 de Agosto de 2018.

(Barbara Cristina Garcia)

SU PORT LOCAÇÕES
Locação de Materiais para Festas

CNPJ: 11.579.274/0001-01
Rua Henrique Mansano, 1397

3d. Santa Mônica - Londrina - PR
Fones: (43) 3338-1187/9658-0999



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2630/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros

Especificação: Locação de tendas e cadeiras para quatro eventos a serem realizados nas dependências da
Câmara Municipal de Londrina, com datas a serem agendadas.

Justificativa: Tratam-se de eventos de grande proporção e a Câmara Municipal de Londrina não possui
assentos o suficiente para atender a demanda.

Em: 09/08/2018

• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: O preço é de R$ 4.720,00 para locação das tendas e de R$ 1.900,00 para locação das cadeiras.. Ao Departamento
Financeiro para informar classificação da dotação orçamentaria e existência de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 316.120,51

lipp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços)

—
0,00 1

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) 0,00
'Saida Previsto na LDO? ISim Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Dotação: 01 010.01.031.0001.2001.3390391400 - Locação de Bens Moveis e Outras Naturezas.

Rosange a L pes Silva
Depto. Financeiro

Em: 09/08/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: 2018-08-09 00:00:

Diretoria Geral
Mark Sandro Sorprezo de Almeida - Matricula 817



•
7cê-ize74.a ,y(imig-ealaC _04-1,11,;rieb

4te' 'Y'er4r&tbei

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2018

l'ROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 44/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° /2018

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo Administrativo n° 42/2018 e
Dispensa de Licitação n° /2018, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE
LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93,
com sede na Rua Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto, Londrina — PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador AILTON
DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n°
3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°501.975.769-15. doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro lado, BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°.
11.579.274/0001-01, com sede na Av. Alexandre Santoro, n. 500, bairro Estados, CEP 86083-
000, em Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor BARBARA CRISTINA
GARCIA, portador do documento de identidade — Registro Geral (RG) n° 5.163.3724
expedida pela SESP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda
(CPF/MF) sob n°. 695.001.009-59, doravante denominada simplesmente CONTRATADA,
dentro das disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de
Bens Móveis e Outras Naturezas, constante do Orçamento - Programa vigente, e em
consonância com o disposto na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as
alterações que lhe foram introduzidas, pactuam o presente contrato, no qual estipulam:

•
Contrato Administrativo n°

CLAUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

2

I. Constitui objeto do presente contrato a locação de cadeiras para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos
reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e
cinco reais).

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA terá para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLAUSULA QUARTA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens Móveis e Outras
Naturezas.

CLAUSULA QUINTA— DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento requisitante da Camara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, inclusive com a indicação da Nota de
Empenho respectiva no corpo da Nota Fiscal, e do regular cumprimento das demais
obrigações assumidas.

16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes

Rua Gov. Partgot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina .PR



Contrato Administrativo it°. .. 3

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.

17. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, is suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações;
21.7 Comunicar A Administração, 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.
21.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
21.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

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

Fone/FAX: 3374-1265. Londrina - PR

Contrato Administrativo n°. 4

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

CLÁUSULA NONA—DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante do Departamento requisitante da Camara Municipal de Londrina,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do contrato e,
quando necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do preço acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

Rua Gov. Parigot de SOMA. 143
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25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições tecnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário A regularização das faltas .ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para as
providências cabíveis.

27. A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita As penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e A ampla defesa.

29. 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:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alinea anterior.

Rua Gov Parigot de Suez , 145
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30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita A
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale A inexecução total da sua obrigação.

CLÁUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.

Rua Gov Pangot de Sou., 143
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38. Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 09 de agosto de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Contratante

Barbara Cristina Garcia 69500100959
Barbara Cristina Garcia

Contratada

Rua Gov Pargo de Souza, 145
Centro CM., Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX 5574.1265. Londrina - PR



•
,9414atzei

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 44/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° /2018

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo Administrativo n° 42/2018 e
Dispensa de Licitação n° /2018, de um lado a CÃMAFtA MUNICIPAL DE
LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93,
com sede na Rua Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico Bento Munhoz da
Rocha Neto, Londrina — PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador AILTON
DA SILVA NANTES, portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n°
3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°501.975.769-15. doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro lado F. H. DE SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS, pessoa jurídica de direito

-privado, in no tro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°.
127.711.121/0001-06, co sede na Rua Iracema Bittencourt Ferraro, n. 73, Jardim Portal dos
• neiros, CEP 86.037 6, em Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor FABIO
HE OUZA, portador do documento de identidade — Registro Geral (RG) n°
72.139.100 expedida pela SESP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob n°. 695.001.009-59, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, dentro das disponibilidades da dotação
01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas,
constante do Orçamento - Programa vigente, e em consonância com o disposto na Lei Federal
n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram introduzidas, pactuam o
presente contrato, no qual estipulam:

Contrato Administrativo n*.

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

2

I. Constitui objeto do presente contrato a locação de tendas para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos
e vinte reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 1.180,00 (um mil, cento e
oitenta reais).

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA [era para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLAUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens Móveis e Outras
Naturezas.

CLAUSULA QUINTA—DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento requisitante da Câmara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, inclusive com a indicação da Nota de
Empenho respectiva no corpo da Nota Fiscal, e do regular cumprimento das demais
obrigações assumidas.
1.1
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16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
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.

17. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

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

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.3 Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;
21.7 Comunicar a Administração, 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.
21.8 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.

Rua Gov Pangot de SOUZA, 145
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21.9 Não 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;
21.10 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,
prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do
contrato.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante do Departamento requisitante da Camara Municipal de Londrina,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do contrato e,
quando necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do prego acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.
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25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibit6rios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

27. A gestão da contratação sera exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLAUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita as penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

29. 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 is seguintes sanções:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que sera
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
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30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, sera automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficara sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de calculo para aplicação da multa sera o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLAUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.

Rua Go, Pangot de Souza, 145
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38. Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLAUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Comarca de Londrina,
Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 09 de agosto de 2018.

AiIton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Contratante

F. H. De Souza Decorações e Eventos
Fábio Henrique de Souza

Contratada
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG n° 44/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO  /2018
OBJETO: Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Locação de locação tenda e cadeiras para quatro eventos a serem agendados e realizados
até o término do primeiro semestre de 2019.

Trata-se de locação de tendas e cadeiras para quatro eventos a serem

realizados nas dependências da Camara Municipal de Londrina, com datas a serem agendadas

e realizadas até o término do primeiro semestre de 2019.

Foi realizada a pesquisa de mercado e obteve-se o seguinte resultado para a

locação das tendas:

Toldos Aburaya ART toldos. ,.paineis, tendas e
coberturas

1
Barracas Universo

F. H. de Souza
Decorações e
Eventos

Locação de tenda —
valor de uma diária R$ 1.200,00 R$ 1.400,00 R$ 1.500,00 R$ 1.180,00

Valor das quatro
diárias R$ 4.800,00 R$ 5.600,00 R$ 6.000,00 R$ 4.720,00

Analisando-se os orçamentos apresentados para as tendas, a empresa F. H. DE

SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 27.711.121/0001-06,

ofertou a melhor proposta para a locação de tendas, no valor de RS 1.180,00 (um mil, cento e

oitenta reais) por dia de evento, totalizando R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais).

Assim sendo, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a

reunido dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para a contratação da D.

SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS, quais sejam:

a) Requerimento de empresário (fl. 19);

b) Certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais (fl. 21);

c) Certidões negativas de débitos municipal e estadual (fl.22-24);

d) Certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS (f1.25-26);



28); e,

e) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR e ao CNJ (fl.27-

Declaração negativa de trabalho infanto juvenil (fl. 29).

Com relação à pesquisa de mercado das cadeiras, obteve-se o seguinte resultado:

Léo Festas M.A Locações Support Locações Barracas Universo

Locação de 150
cadeiras — valor
de uma diária

R$ 300,00 R$ 450 R$ 475,00 R$ 435,00

Valor das quatro
diárias R$ 1.200,00 R$ 1.800,00 R$ 1.900,00 R$ 1.740,00

Ainda, a empresa Terraço Locações, quando contatada, informou que não possuía

as cadeiras nas especificações do Termo de Referência, conforme e-mail de fl. 13.

Analisando-se os orçamentos acima apresentados para locação das cadeiras,

informamos que a empresa SUPPORT LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ n°. 11.579.274/0001-01, foi

selecionada devido à regularidade de suas certidões, muito embora seu preço não tenha sido menor,

no valor de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais) a diária, totalizando R$ 1.900,00 (um

mil e novecentos reais).

Isso porque, a empresa Léo Festas — que apresentou o menor prego - encontra-se

com as certidões federal, municipal e do TST irregulares e, quando notificada, informou que não

conseguiria regularizá-las a tempo, conforme e-mail de fl. 40. 0 mesmo ocorreu com a empresa

Barracas Universo (2 a colocada), já que encontra-se com as certidões de débitos municipal, estadual

e a de FGTS irregulares, conforme se verifica das fls. 43-45.

A terceira colocada, M.A Locações, também apresentou pendência nas certidões

federal e municipal, tendo comunicado por e-mail que não haveria tempo para regularizá-las,

conforme fl. 42.

Assim sendo, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunido

dos documentos exigidos pelo Ato da Mesa n°. 11/2013 para a contratação da SUPPORT

LOCAÇÕES, inscrita no CNPJ n°. 11.579.274/0001-01, para locação das cadeiras:

a) Requerimento de empresário (fl. 37);

b) Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal (fls. 30-32);

c) Certidão negativa do FGTS e de débitos trabalhistas (fls. 33-34);
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35-36);

d) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR e ao CNJ (fls.

e) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual (fl. 37); e

O Declaração negativa de trabalho infanto juvenil (fl. 46);

Além disso, foram anexados ao processo a Requisição com informação de

classificação, existência de dotação orçamentária, e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl.47 )

bem como a minuta do contrato (fls. 48-55).

Isto posto, encaminhamos A. Controladoria para controle preventivo e à Assessoria

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

1-Gtti‘t ,t,:At ,,6
Adriana de Andrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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Comunicação Interna n.° 111/2018

Data: 10 agosto de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio - DSP

Assunto: Análise prévia — Processo Administrativo n.° 44/2018 —Dispensa de Licitação -
Locação de Tendas e Cadeiras para eventos da CML.

Prezado Gerente,

Conforme teor do Relatório de Dispensa de Licitação-DSP (fls. 56/58) foi
solicitado a esta Controladoria que seja exercido o controle prévio interno do procedimento de
contratação acima referida.

Analisando os documentos contidos no processo (fls. 01 a 58) efetuamos as
seguintes considerações:

1) Documento emitido pela CML com espaço em branco:

Anular os espaços em branco no Termo de Referência e anexos na sequência
das folhas 3, 6, e 7 dos autos, objetivando se resgardar da possibilidade de quaisquer
alterações no corpo do referido documento.

2) Certificado de Regularidade Fiscal — CRF — FGTS

Com relação a situação de regularidade do empregador quanto ao FGTS, os
documentos das empresas encartados nos autos às folhas 25 e 33, informam que as empresas
estão regulares, contudo, recomendamos para que sejam obtidos os respectivos Certificados
de Regularidade do FGTS — CRF, mais próprio para esse tipo de comprovação, onde consta
a informação da validade dos mesmos.

3) Certificado da Condição de Microempreendedor Individual: 71

0 referido documento encontra-se encartado em cópia à fl. 37 dos autos
desse processo. Recomendamos que seja obtida a certificação da veracidade dessa
comprovação.

Para todos efeitos, para confirmação que as empresas escolhidas para a
contratação então registradas na Receita Federal do Brasil, esta Controladoria Obteve, via
interne os Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral em que mostram que essas
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empresas estão ativas, pelo que, solicitamos que sejam também anexadas esses documentos
nos autos desse processo.

4) Prazos para avisar a empresa com relação aos eventos: v./

Consta na CI n° 07/2018, da Assessoria de Comunicação - Cerimonial (fl.
18), que os prazos constantes do Termo de Referência são alterados, informando que o
primeiro evento será realizado no dia 13/08/2018, o segundo evento será informado à empresa
contratada com prazo mínimo de cinco dias de antecedência, e os demais eventos terão sua
data informada à empresa contratada com dez dias de antecedência.

Recomendamos que essas alterações sejam atualizadas no Termo de
Referência a ser anexado aos Contratos (Anexo I) a serem assinados.

5) Termo de Referência como Anexo I do Contrato Administrativo:

Como o Termo de Referência consta na minuta do Contrato Administrativo
como Anexo I desse (Cláusula Primeira — Do Objeto) as fls. 48 e 52, lembramos que, quando
for definida a versão para assinaturas, o mesmo deverá ser formalizado e anexado a esse
instrumento de contratação.

6) Indicação do Fiscal do Contrato: V

No item 27, Cláusula Décima - Da Fiscalização, das minutas dos contratos
(fls. 49/50 e 53/54), está definido que a gestão da contratação será exercida pelo gerente do
Departamento de Suprimentos, porém, devendo também constar explicitamente que a
fiscalização do contrato (item 23), deverá ser exercida pelo gerente da Assessoria de
Comunicação - Cerimonial que assinou o Termo de Referencia (Fiscal Natural), podendo ser
indicado subordinado, porém essa designação, conforme determina o parágrafo único do art.
10 da Portaria n° 137/2013, deverá ser feita no documento ou despacho do Diretor-Geral.

Assim, recomendamos que seja indicado no processo, o fiscal do contrato,
ou informado a condição do parágrafo único. Art.1° da Portaria acima mencionada, podendo
ser incluído no Contrato Administrativo.

7) Corrigir o n° do CNPJ da empresa no Contrato: 1/'

o n° do CNPJ da empresa Fábio Henrique de Souza (fl. 52) está grafado
com erro na minuta do Contrato. Recomendamos que seja feita a devida correção.

Esta Controladoria orienta que os processos de contratações sejam
realizados com antecedência razoável de modo a não ocasionar prejuízos para a
administração, pois se vislumbra que se houvesse mais tempo seria possível que as empresas
consultadas tivessem tempo para providenciar os documentos exigidos, ocasionando uma
contratação mais econômica para essa Casa.
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Por fim, solicitamos providências quanto aos apontamentos observados por
esta Controladoria, para que se de prosseguimento ao seu trâmite normal, encaminhando os
autos em seguida para parecer da Assessoria Jurídica da Casa.

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.

Va aP1/1
Contador

De Acordo: 10/08/2018:

Silvio P lm eira
Gerente d C ntroladoria

ti

ente yes
ontad-or
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASILC.
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NOMERO DE INSCRIÇÃO
27.711.121/0001-06
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/05/2017

NOME EMPRESARIAL
F. H. DE SOUZA DECORACOES DE EVENTOS 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
D SOUZA DECORACOES DE EVENTOS 

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual) 

LOGRADOURO
R IRACEMA BITTENCOURT FERRARO

NÚMERO
73

COMPLEMENTO

CEP
86.037-526

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM PORTAL DOS PIONEIROS

MUNICÍPIO
LONDRINA 

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
servicosfabioepa@hotmail.com

TELEFONE
(43) 9910-3568

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/05/2017

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 10/08/2018 as 13:52:49 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA I Capital Social Voltar

Página: 1/1

Preparar Pagina
para impressao

1 of 2 10/08/2018 13:53
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Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
, CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
11.579.274/0001-01
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
22/02/2010

NOME EMPRESARIAL
BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA 69500100959 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
77.29-2-02 - Aluguel de móveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicals 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO
AV HENRIQUE MANSANO

NÚMERO
1397

COMPLEMENTO

CEP
86.075-000

BAIRRO/DISTRITO
ALPES

MUNICÍPIO
LONDRINA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
support_locacoes@hotmail.com

TELEFONE
(43) 3338-1187

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
**Or**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
22/02/2010

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 10/08/2018 às 13:46:22 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA I Capital Social Voltar

Página: 1/1

Pcepacar PAgina
para impressáo

10/08/2018 13:49
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CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27711121/0001-06
Razão Social: FABIO HENRIQUE DE SOUZA 05524268902
Endereço: R IRACEMA BITTENCOURT FERRARO 73 / PORTAL DOS PIONEIRO /

LONDRINA / PR / 86037-526

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: 02/08/2018 a 31/08/2018

Certificação Número: 2018080212364365621150

Informação obtida em 10/08/2018, às 17:08:30.

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

e

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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CAI A
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL..

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11579274/0001-01
Razão Social: BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959
Endereço: AV ALEXANDRE SANTORO 500 / ESTADOS / LONDRINA / PR / 86083-

000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7,
da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 26/07/2018 a 24/08/2018

Certificação Número: 2018072617251410407538

Informação obtida em 10/08/2018, às 15:47:53.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Orf/FgeCESImpnmirPapel.asp 1/1
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Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual

Identificação

Nome Empresarial
BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA 69500100959
Nome do Empresário
BARBARA CRISTINA GARCIA LIMA
Capital Social
1,00

N° da Identidade Orgão Emissor UF Emissor CPF
51636724 SSP PR 695.001.009-59

Condição de Microempreendedor Individual

110 Situação Cadastral Vigente Data de Inicio da Situação Cadastral Vigente
ATIVO 22/02/2010

•

Números de Registro

CNPJ
11.579.274/0001-01

Endereço Comercial

CEP Logradouro
86075-000 AVENIDA HENRIQUE MANSANO 1397
Bairro
ALPES
Município UF
LONDRINA PR

NIRE
41-8-0002287-8

Atividades

Número

Data de Inicio de Atividades Forma de Atuação
22/02/2010 Estabelecimento fixo

Ocupação Principal
Locador(a) de móveis e utensílios, inclusive para festas, independente

Atividade Principal (CNAE)
77.29-2/02 - Aluguel de moveis, utensílios e aparelhos de uso doméstico e pessoal; instrumentos musicais

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório -
declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela
Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos
sanitários, ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnPj-ccmei/certificado-cnpj 1/2
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restrições ao uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento
deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório.

•

•

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na
condição de Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua
autenticidade na Internet, no endereço http://www.portaldoempreendedor.gov.br.

(http://www.portaldoempreendedorgov.br)
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da
Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios — REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado
nacional), informe OS elementos abaixo no endereço eletrônico
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp.

(http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpj/consulta.asp)

Número do Recibo

ME82257791

Data de Emissão:
10/08/2018

Número do Identificador

11579274000101

FAZER DOWNLOAD DO CERTIFICADO EM PDF

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/temas/ja-sou/servicos/emitir-certificado-cnpj-ccmei/certificado-cnpj 2/2
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CI n° 190/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico em dispensa de licitação — Objeto: Locação de tendas e cadeiras
para quatro eventos a serem realizados até o final do primeiro semestre de 2019.

Londrina, 10 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o Processo Administrativo n°. 44/2018, de dispensa de

licitação, para parecer jurídico.

0 processo acaba de retornar da Controladoria Interna da Casa, com parecer

às fls. 59-63, e as diligências, quanto aos apontamentos I a 3, foram realizadas nos autos (fls.

64-67).

Quantos aos apontamentos n° 4-7 do parecer, serão observados quando da

efetiva assinatura do contrato.

Ficamos à disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente,

.14id te-D
Adriana de Andrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: consulta sobre dispensa de licitação para locação de tendas

para quatro eventos a serem agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme
termo de referência.

Trata-se de solicitação de parecer sobre a regularidade da contratação da

empresa F. H. de Souza Decorações e Eventos, mediante dispensa de licitação, nos termos do art.
24, II, da Lei 8.666/93.

Instruem o presente processo de contratação, dentre outros, os

seguintes documentos:

a) termo de referência para contratação da empresa;

b) comprovante de inscrição e de situação cadastral — Receita Federal;

c) certidão positiva com efeitos de negativa de débitos federais;

d) certidões negativas de débitos estadual e municipal;

e) certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS;
f) consulta aos cadastros de impedidos de licitar do TCE/PR e dos condenados por improbidade

administrativa;

g) declaração negativa de trabalho infanto-juvenil;

h) contrato de prestação de serviços;

1. Incumbe a esta Assessoria prestar consultoria sob o prisma estritamente
jurídico, não lhe competindo adentrar na análise da conveniência e da oportunidade dos atos

praticados pela administração da Casa, nem analisar aspectos de natureza eminentemente técnico-

administrativa.
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Deve-se salientar que a presente manifestação torna por base,

exclusivamente, os elementos que constam, até a presente data, nos autos do processo

administrativo em epígrafe.

2. A disciplina da contratação por dispensa de licitação em razão do valor

encontra-se regulada pelo inciso II do art. 24 da Lei n°8.666, de 1993:

"Art. 24. E dispensável a licitação:

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do

limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para

alienações, nos casos previstos nesta Lei, 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 proferiu

parecer às fls. 59 a 61, mencionando a necessidade de anulação dos espaços em branco no termo de

referência; anexação do CRF-FGTS com indicação de prazo de validade; confirmação da

410 veracidade do certificado da condição de microempreendedor individual; informações sobre prazos

constantes do termo de referência; indicação do termo de referência como anexo I do contrato

administrativo; indicação do fiscal do contrato; e correção do número de CNPJ.

Por seu turno, o Departamento de Suprimentos esclarece que efetuou as

correções necessárias e quanto àquelas mencionadas nos itens 4-7, serão observadas quando da

efetiva assinatura do contrato.

3. Pelo exposto, opinamos favoravelmente A. dispensa de licitação, com base
no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e bem como à minuta do contrato administrativo.
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Camara Municipal de Londrina
tado do Paraná

10/8/2018.

Paulo A chieta da Silva

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG le 44/2018

Dispensa de Licitação n° 11/2018 — Objeto: locação de tendas e cadeiras

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:

BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959

CNPJ n° 11.579.274/0001-01
Descrição Valor total

,Locação de 150 cadeiras — valor total para 4 diárias, conforme Termo de
Referência.

R$ 1.900,00

E H. DE SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS

CNPJ n°21.711.121/0001-06
Descrição Valor total

Locação de tendas para eventos — valor total para 4 diárias, conforme Termo de
Referencia.

R$ 4.720,00

Londrina, 13 de agosto de 2018.

Ail on da uva an s

Presidente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 44/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2018

•

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo Administrativo n° 42/2018 e

• 
Dispensa de Licitação n° 11/2018, de um lado a CÃMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,
órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, com sede na Rua
Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina
— PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES,
portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n° 3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°
501.975.769-15. doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, BARBARA
CRISTINA GARCIA 69500100959, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°. 11.579.274/0001-01, com
sede na Av. Alexandre Santoro, n. 500, bairro Estados, CEP 86083-000, em Londrina — PR,
neste ato representado pela senhora BARBARA CRISTINA GARCIA, portadora do
documento de identidade — Registro Geral (RG) n° 5.163.3724 expedida pela SESP/PR,
inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n°.
695.001.009-59, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das
disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens
Móveis e Outras Naturezas, constante do Orçamento - Programa vigente, e em consonância
com o disposto na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe
foram introduzidas, pactuam o presente contrato, no qual estipulam:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente contrato a locação de cadeiras para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 1.900,00 (um mil e novecentos
reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 475,00 (quatrocentos e setenta e
cinco reais).

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA terá para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens Móveis e Outras
Naturezas.

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento requisitante da Camara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA,
Empenho respectiva no corpo da Nota Fiscal,
obrigações assumidas.

à verificação da conformidade da Nota
inclusive com a indicação da Nota de
e do regular cumprimento das demais

16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes 5.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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.

17. 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.

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;
21.7 Comunicar A. Administração, 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.
21.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
21.9 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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;
21.10 Responsabilizar-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.

CLÁUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante do Departamento requisitante da Câmara Municipal de Londrina,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do contrato e,
quando necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do preço acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 12/2018. 5

25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providencias cabíveis.

27. A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

29. 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 às seguintes sanções:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, sera automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita A
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale A inexecução total da sua obrigação.

CLAUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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38. Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 13 de agosto de 2018.

Ailton da Silva antes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Contratante

Barbara Cristina Garcia 695069100959
Barbara Cristina Garcia

Contratada

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA — Locação de cadeiras e tenda

1. DO OBJETO

1.1. Os objeto deste Termo de Referência são para locação de cadeiras com mão de

obra para colocação e retirada em local indicado e locação de tenda para ser

montada nas dependências da Câmara Municipal de Londrina para Reuniões e

Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e Solenidades. No total, serão

quatro eventos, com datas a serem agendadas; as mesmas serão notificadas

empresa com, pelo menos, três dias úteis de antecedência. A tenda deverá ser

montada e as cadeiras deverão ser entregues até as 12 horas do dia do evento;

sendo porém necessário a montagem dessa estrutura no dia anterior ao evento,

caso haja tal solicitação por parte do contratante, em razão do evento ter inicio

no período matutino.

1.1.1. Locação de 150 (cento e cinquenta) cadeiras de plástico, na cor branca,

sem braços, medidas aproximadas: 51 cm profundidade, 43 cm de largura,

90 cm de altura, que aguente no mínimo 120 kg. (Fotos em anexo)

1.1.2. mão de obra para colocação e retirada das cadeiras em local a ser

indicado na Camara Municipal. Colocação: até as 12 horas do dia do

evento, ou no dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter

inicio no período matutino). Retirada: a partir das 8 horas do dia seguinte.

A montagem será feira conforme orientações do pessoal do Departamento

de Cerimonial da Casa.

1.1.3. Locação de tenda de lona branca montada, tamanho 10mX10m, com

fechamento em 3 (três) laterais em tecido elanca na cor branca, altura

aproximada de 3 metros, montagem até as 12 horas do dia do evento, ou no

dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter inicio no período

matutino), e retirada a partir das 8 horas do dia seguinte.

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

2. JUSTIFICATIVA

Os objetos deste Termo de Referência atenderão as necessidades de locação de cadeiras
e tenda para Reuniões e Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e

Solenidades a serem agendadas e realizadas até o término do primeiro semestre

de 2019. Se tratam de eventos de grande proporção, aberto aos convidados e à

população em geral; e a Camara não possui assentos o suficiente para acomodar

toda a demanda, sendo então necessário uma extensão do Plenário da Casa na
parte externa. As cadeiras foram escolhidas por serem leves e para serem

utilizadas na parte externa sem riscos de estragarem. A tenda foi escolhida

baseada em outros eventos em que a Casa já utilizou.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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2.1.1. 0 pagamento dos objetos deste contrato serão feitos as empresas

CONTRATADAS em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento

definitivo dos objetos.

2.1.2. 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento definitivo, por

servidor lotado na Assessoria de, Comunicação da Câmara Municipal de

Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

2.1.3. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da

conformidade da Nota FiscaUFatura apresentada pela CON 1RATADA e do

regular cumprimento das obrigações assumidas.

2.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes às contratações, 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.

2.3. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado

pelas CONTRATADAS, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

2.4. Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.

2.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a

ser efetuada pelas CONTRATADAS, que porventura não tenha sido acordada

no contrato.

2.6. 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr— CEP: 86015-903
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3. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

3.1. A entrega dos objetos deste contrato se dão conforme as necessidades da

CONTRATANTE, que solicitará formalmente os serviços e explicará

exatamente como deverão ser feitos.

3.2. A solicitação ocorrerá por meio de e-mail e telefone e as CONTRATADAS

deverão comparecer ao local do evento para verificar o espaço previamente e

receber todas as orientações para a realização do serviço.

3.3. Os prazos deverão ser respeitados pontualmente, pois uma organização depende

de outra que não poderá atrasar e atrapalhar o andamento das demais.

3.4. Caso as cadeiras e a tenda encontrem-se em desacordo com o solicitado ou com

os objetos deste contrato a CON'TRATAN1E, por meio da Assessoria de

Comunicação especificará os pontos a serem alterados.

3.5. As cadeiras e tenda deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico

Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina,

Parana, CEP no. 86015-903, em horário a ser definido pela CONTRATADA.

3.6. AS CONTRATADAS arcarão com os custos da entrega;

3.7. AS CONTRATADAS se responsabilizarão por danos decorrentes do transporte.

3.8. A CONTRATANTE, por meio da Assessoria de Comunicação receberá

definitivamente os objetos deste termo em, no maxim, 5 (cinco) dias fiteis

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e do(s) produto(s).

4.10.0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do

produto entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

4.11 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa

fornecedora por vícios ocultos

Londrina, 27 de julho de 2018.

Ort'éncia Melo — Dep. Cerimonial

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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Exemplos de cadeiras e tenda desejada para as ocasiões especificadas

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr— CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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CI n° 07/2018 — Cerimonial

De: Assessoria de Comunicação — Cerimonial

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Londrina, 02 de agosto de 2018.

Sobre o Termo de Referência entregue ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio no dia 27 de julho de 2018, no qual solicitamos a locação de cadeiras e
tendas:

Dos prazos, condições de entrega e aceitação;

Para a Audiência Pública do dia 13 de agosto de 2018 (PL 3/2017), a Contratante
solicitará formalmente os serviços em até 3 (três) dias antes do evento especificado.
Para a Sessão de Julgamento, com data a ser agendada, a Contratante solicitará
formalmente os serviços em até 5 (cinco) dias, antecedendo o dia da Sessão. E para
as demais ocasiões, a Contratante solicitará formalmente os serviços em até 10 (dias)
dias, antecedendo os eventos em questão.

Atenciosamente,

0 ncia Mel

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cnal.pr.gov.br
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 13/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°. 44/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 11/2018

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo Administrativo n° 42/2018 e A
Dispensa de Licitação n° 11/2018, de um lado a CÃMARA MUNICIPAL DE LONDRINA,

• órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, com sede na Rua
Governador Parigot de Souza n° 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina
— PR, neste ato representada por seu Presidente, Vereador AILTON DA SILVA NANTES,
portador do documento de identidade Registro Geral (RG) n° 3.419.976-0 SSP/PR e CPF n°
501.975.769-15. doravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, F. H. DE
SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n°. 27.711.121/0001-06,
com sede na Rua Iracema Bittencourt Ferraro, n. 73, Jardim Portal dos Pioneiros, CEP
86.037-526, em Londrina — PR, neste ato representado pelo senhor FABIO HENRIQUE DE
SOUZA, portador do documento de identidade — Registro Geral (RG) n° 72.139.100 expedida
pela SESP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF)
sob n°. 055.242.689-02, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, dentro das
disponibilidades da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens
Móveis e Outras Naturezas, constante do Orçamento - Programa vigente, e em consonância
com o disposto na Lei Federal n° 8666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe
foram introduzidas, pactuam o presente contrato, no qual estipulam:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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1. Constitui objeto do presente contrato a locação de tendas para quatro eventos a serem
agendados até o término do primeiro semestre de 2019, conforme especificações e
quantidades previstas no Termo de Referência (anexo I deste Contrato Administrativo).

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2. 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos
e vinte reais), considerando o valor da diária de cada evento de R$ 1.180,00 (um mil, cento e
oitenta reais).

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos e custos, diretos e indiretos, que a
CONTRATADA terá para o cumprimentos das obrigações acordadas.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA VIGÊNCIA

11. 0 prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contado a partir da data da
assinatura deste contrato.

CLÁUSULA QUARTA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12. As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos consignados
da dotação 01.010.01.031.0001.2001.3390391400 — Locação de Bens Móveis e Outras
Naturezas.

CLÁUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

13. 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA no prazo
máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da Nota Fiscal pela locação do
equipamento/serviço referente ao contrato, por meio de depósito bancário ou por outro meio
que vier a ser acordado entre as partes.

14. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor lotado
no Departamento requisitante da Câmara Municipal de Londrina, da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA.

15. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA, inclusive com a indicação da Nota de
Empenho respectiva no corpo da Nota Fiscal, e do regular cumprimento das demais
obrigações assumidas.
1.1

16. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à.
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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.

17. 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela CONTRATADA, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

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

CLAUSULA OITAVA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

21. A CONTRATADA obriga-se a:
21.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
Administração, devidamente instalados e funcionando, em estrita observância das
especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota
fiscal constando detalhadamente as indicações da marca, tipo, procedência e prazo de
garantia;
21.3 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto/serviço, de acordo
com as normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
21.4 0 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas expensas, no
prazo previsto no Termo de Referência;
21.5 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;
21.6 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;
21.7 Comunicar à Administração, 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.
21.8 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.
21.9 Não permitir a utilização de qualq er trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
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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;
21.10 Responsabilizar-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.

CLAUSULA NONA — DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

22. A CONTRATANTE obriga-se a:
22.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, para fins de
aceitação e recebimento definitivos;
22.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado;
22.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA DÉCIMA— DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

23. Os produtos a serem locados serão objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e
avaliação por representante do Departamento requisitante da Camara Municipal de Londrina,
ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de execução do contrato e,
quando necessário, dará ciência ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

23.1 0 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter experiência necessária
para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

24. Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1 Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela
CONTRATADA e viabilizar o pagamento do preço acordado.
24.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o
tenha feito.
24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.
24.5 Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo para
aplicação de penalidade.

Rua ov rigot de Souza, 145
Centro Ci ico Be o Munhoz da Rocha Neto
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25. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante
de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de
qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

26. 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a
execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou
defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as
providências cabíveis.

27. A gestão da contratação será exercida pelo gerente do Departamento de Suprimentos e
Patrimônio ou servidor por este designado mediante termo juntado aos autos.

CLÁUSULA ONZE - DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

28. Se CONTRATADA descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
instrumento contratual ficará sujeita às penalidades dos Arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993,
observando-se o direito ao contraditório e à ampla defesa.

29. 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 às seguintes sanções:

29.1 Advertência;
29.2 Multa;
29.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Câmara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos;
29.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.
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30. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente
descontado do valor que a contratada vier a fazer jus, acrescido de juros de mora de 1% (um
por cento) ao mês.

31. A pena de multa pode ser cumulado com as outras espécies de penalidade previstas no art.
87 da Lei 8.666/1993.

32. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência e multa
de mora), constando o fundamento legal da punição.

33. Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
33.1 Ocorrências do tipo "A": Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B": Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33,.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo tendo
fornecido o material;

34. A licitante vencedora ficará sujeita ao pagamento de multa:
34.1 De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.2 De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco por
cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
34.3 De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 30% (trinta por cento),
devidamente verificadas fiscal do contrato.

35. A base de cálculo para aplicação da multa será o valor da Nota do Empenho.

36. A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços tempestivamente, para efeitos
de aplicação de multa, equivale à inexecução total da sua obrigação.

CLAUSULA DOZE— DA RESCISÃO

37. 0 presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses estabelecidas pelos artigos 77 a 79
da Lei 8.666/1993, o que a CONTRATADA declara conhecer.
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38. Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os artigos 79 e 80
da Lei 8.666/1993, no que couberem.

39. Reserva-se a CONTRATANTE o direito de rescindir unilateralmente este contrato
ocorrendo qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução
do serviço contratado.

CLÁUSULA TREZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

40. Fazem parte integrante do presente contrato, como se nele estivessem transcritos, a
proposta e os documentos apresentados pela CONTRATANTE, de cujo inteiro teor as partes
declaram ter pleno conhecimento.

41. Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 8.078, de 1990 -
Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123, de 2006, e da Lei n° 8.666, de
1993, subsidiariamente.

42. 0 foro para dirimir questões relativas ao presente contrato será o da Comarca de Londrina,
Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem justas suas disposições e acertadas as partes, os representantes das partes
assinam o presente Contrato em duas vias de igual teor.

Londrina/PR, 13 de agosto de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Contratante

Centro
Fon

F. H. De So za Deisrações e Eventos
Fábio Henrique de Souza

Contratada
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA — Locação de cadeiras e tenda

1. DO OBJETO

1.1. Os objeto deste Termo de Referência são para locação de cadeiras com mão de

obra para colocação e retirada em local indicado e locação de tenda para ser

montada nas dependências da Camara Municipal de Londrina para Reuniões e

Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e Solenidades. No total, serão

quatro eventos, com datas a serem agendadas; as mesmas serão notificadas

empresa com, pelo menos, três dias ateis de antecedência. A tenda deverá ser
montada e as cadeiras deverão ser entregues até as 12 horas do dia do evento;

sendo porém necessário a montagem dessa estrutura no dia anterior ao evento,

caso haja tal solicitação por parte do contratante, em razão do evento ter inicio
no período matutino.

1.1.1. Locação de 150 (cento e cinquenta) cadeiras de plástico, na cor branca,

sem braços, medidas aproximadas: 51 cm profundidade, 43 cm de largura,

90 cm de altura, que aguente no mínimo 120 kg. (Fotos em anexo)
1.1.2. Mao de obra para colocação e retirada das cadeiras em local a ser

indicado na Camara Municipal. Colocação: até as 12 horas do dia do

evento, ou no dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter

inicio no período matutino). Retirada: a partir das 8 horas do dia seguinte.
A montagem será feira conforme orientações do pessoal do Departamento
de Cerimonial da Casa.

1.1.3. Locação de tenda de lona branca montada, tamanho 10mX10m, com

fechamento em 3 (três) laterais em tecido elanca na cor branca, altura
aproximada de 3 metros, montagem até as 12 horas do dia do evento, ou no
dia anterior em horário a combinar (em caso do evento ter inicio no período
matutino), e retirada a partir das 8 horas do dia seguinte.

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

2. JUSTIFICATIVA

Os objetos deste Termo de Referência atenderão as necessidades de locação de cadeiras
e tenda para Reuniões e Audiências Públicas, Sessão de Julgamento e
Solenidades a serem agendadas e realizarlas até o término do primeiro semestre
de 2019. Se tratam de eventos de grande proporção, aberto aos convidados e d.
população em geral; e a Câmara não possui assentos o suficiente para acomodar
toda a demanda, sendo então necessário uma extensão do Plenário da Casa na
parte externa. As cadeiras foram escolhidas por serem leves e para serem
utilizadas na parte externa sem riscos de estragarem. A tenda foi escolhida
baseada em outros eventos em que a Casa já utilizou.

DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caicar s — Lkndrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — .cml.pr.gov.br
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2.1.1. 0 pagamento dos objetos deste contrato serão feitos As empresas

CONTRATADAS em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento

definitivo dos objetos.

2.1.2. 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento definitivo, por

servidor lotado na Assessoria de Comunicação da Camara Municipal de

Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

2.1.3. 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da

conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do

regular cumprimento das obrigações assumidas.

2.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes As contratações, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da

despesa, o pagamento ficará pendente até que a CON TRATADA 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.

2.3. 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado

pelas CON TRATADAS, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

2.4. Será considerada corno data do pagamento o dia em que constar como emitida a

ordem bancária para pagamento.

2.5. A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a

ser efetuada pelas CONTRATADAS, que porventura não tenha sido acordada

no contrato.

2.6. 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caica as — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

3. DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

3.1. A entrega dos objetos deste contrato se dão conforme as necessidades da

CONTRATANTE, que solicitará formalmente os serviços e explicará

exatamente como deverão ser feitos.

3.2. A solicitação ocorrerá por meio de e-mail e telefone e as CONTRATADAS

deverão comparecer ao local do evento para verificar o espaço previamente e

receber todas as orientações para a realização do serviço.

3.3. Os prazos deverão ser respeitados pontualmente, pois uma organização depende

de outra que não poderá atrasar e atrapalhar o andamento das demais.

3.4. Caso as cadeiras e a tenda encontrem-se em desacordo com o solicitado ou com

os objetos deste contrato a CON1RATANTE, por meio da Assessoria de

Comunicação especificará os pontos a serem alterados.

3.5. As cadeiras e tenda deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico

Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina,

Paraná, CEP no. 86015-903, em horário a ser definido pela CON FRATADA.

3.6. AS CONTRATADAS arcarão com os custos da entrega;

3.7. AS CONTRATADAS se responsabilizarão por danos decorrentes do transporte.

3.8. A CONTRATANTE, por meio da Assessoria de Comunicação receberá

definitivamente os objetos deste termo em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis

contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura e do(s) produto(s).

4.10.0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do

produto entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

4.11 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa

fornecedora por vícios ocultos

Londrina, 27 de julho de 2018.

Ortencia Melo — Dep. Cerimonial

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — • P. 8'015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — wvvw.cml.pr.gov.br
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Cl n° 07/2018 — Cerimonial

De: Assessoria de Comunicação — Cerimonial

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Londrina, 02 de agosto de 2018.

Sobre o Termo de Referência entregue ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio no dia 27 de julho de 2018, no qual solicitamos a locação de cadeiras e
tendas:

Dos prazos, condições de entrega e aceitação;

Para a Audiência Pública do dia 13 de agosto de 2018 (PL 3/2017), a Contratante
solicitará formalmente os serviços em até 3 (três) dias antes do evento especificado.
Para a Sessão de Julgamento, com data a ser agendada, a Contratante solicitará
formalmente os serviços em até 5 (cinco) dias, antecedendo o dia da Sessão. E para
as demais ocasiões, a Contratante solicitará formalmente os serviços em até 10 (dias)
dias, antecedendo os eventos em questão.

Atenciosamente,

Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — PrF C1: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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CI n° 192/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Cerimonial
Assunto: Contratos Administrativos n°. 12/2018 e 13/2018— Locação de cadeiras e tendas para
reuniões e audiências públicas na CML.

Londrina, 13 de agosto de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia dos Contratos Administrativos em epígrafe

para regular fiscalização do contrato e solicitação de Nota de Empenho junto ao

Departamento Financeiro.

Atenciosamente,

kce0(
Adtiiana de Andrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

irirs,2
Lu' ern n o Moraes Mare daz

Departament6 de Suprimentos e Património

ws-P



W02
4

Jornal Oficial n° 3590

ATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018

Pág. 25 Quarta-feira, 15 de agosto de 2018

Verificando o Processo Administrativo de Licitação n° 028/2018, o qual deu origem ao PREGÃO PRESENCIAL N°07/2018 - COHAB-LD, constata-
se que o mesmo transcorreu dentro do preconizado pela Lei Federal n° 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/1993 e
alterações, e, que o objeto é a contratação de empresa especializada em Mecânica dos Solos e Engenharia Geotécnica para análise e avaliação
de solo visando a elaboração de Laudo Geológico para implantação de unidades habitacionais de interesse social e áreas para regularização
fundiária de interesse social em terrenos de propriedade da COHAB-LD, localizados na cidade de Londrina, Estado do Paraná foi devidamente
ADJUDICADO pela Sra. Pregoeira, DANIELA BALTAZAR DIAS ROSSAFA, para a empresa classificada em primeiro lugar e vencedora do
certame: SANEGEO ENGENHARIA LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n.° 13.358.652/0001-44, com a proposta abaixo discriminada:

ITEM LOCAL AREA TOTAL VALOR PROPOSTO

01 Lote 27-A (Remanescente)
Gleba Jacutinga 87.044,32 m2 R$ 17.142,86

02 Lotes 01 a 06 — Quadra 16
Conjuto Habitacional Ernani Moura Lima II 885,96 m2 R$ 6.952,38

03 Jardim San Rafael 42.409,09 m2 R$ 11.904,76
TOTAL R$ 36.000,00

Assim sendo, HOMOLOGO o presente certame nos termos das legislações pertinentes.

Londrina, 13 de agosto de 2018. Luiz Candido de Oliveira - Diretor Presidente

• FEL - FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA

TERMO
APOSTILAMENTO 01 — TERMO DE COLABORAÇÃO N°43/2018.

TERMO DE APOSTILAMENTO A PARCERIA N° 043/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A FUNDAÇÃO DE ESPORTES DE LONDRINA E 0
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL, COM VISTAS AO DESENVOLVIMENTO DA MODALIDADE DE JIU-JITSU
(ALTERNATIVAS).

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

Com base na lei 13.019/2014 e tendo em vista a adequação do uso dos recursos financeiros por dotação orçamentária, a Fundação de Esportes de
Londrina - FEL, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Fernando Madureira da Silva, resolve apostilar o novo Plano de Aplicação
Geral da Parceria 043/20018 celebrado com o Instituto de Educação Infantil e Juvenil, alterando a despesa de transporte para Inscrição em
Competições, conforme solicitado pela instituição e aprovado pela Diretoria Técnica.

CLAUSULA SEGUNDA — DA FUNDAMENTAÇÃO

0 presente termo de apostilamento tem por fundamento a necessidade de adequações da parceria face a Fundação de Esportes e aos órgãos
reguladores e fiscalizadores.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Termo de Colaboração n°. 043/2018.

Er Londrina, 15 de agosto de 2018. Fernando Madureira da Silva - Diretor Presidente

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°44/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°11/2018

Objeto: locação de tendas e cadeiras

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:
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BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959
CNPJ n° 11.579.274/0001-01

Descrição Valor total

Locação de 150 cadeiras — valor total para 4 diárias, conforme Termo de Referência. R$ 1.900,00

F. H. DE SOUZA DECORAÇÕES E EVENTOS
CNPJ n°21.711.121/0001-06

Descrição Valor total

Locação de tendas para eventos — valor total para 4 diárias, conforme Termo de Referência. R$ 4.720,00

Londrina, 13 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes — Presidente

EXTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Espécie: Contrato Administrativo n°12/2018 - Dispensa de Licitação n°11/2018.
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: BARBARA CRISTINA GARCIA 69500100959
CNPJ: 11.579.274/0001-01

01) Objeto: Locação de 150 cadeiras para eventos — valor total para 4 diárias.
Valor total: R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
Data da Assinatura: 13 de agosto de 2018.

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Espécie: Contrato Administrativo n° 13/2018 - Dispensa de Licitação n°11/2018.
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: F. H. DE SOUZA DECORAÇÕES DE EVENTOS
CNPJ: 21.711.121/0001-06
Objeto: Locação de tendas para eventos — valor total para 4 diárias.
Valor total: R$ 4.720,00 (quatro mil, setecentos e vinte reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.
Data da Assinatura: 13 de agosto de 2018.

REsoLugAo N° 16/2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Londrina - CMS, no uso de suas atribuições e competências conferidas pela Lei n°4.911, de 27 de
dezembro de 1991, acrescida das alterações constantes das Leis n°8445 de 04 de julho de 2001, n°9.806 de 19 de outubro de 2005 e n°11.852
de 10 de junho de 2013, em sua 293' Reunião Ordinária em 20 de junho de 2018,

RESOLVE:

CONSELHOS

CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

RESOLUÇÃO

Aprovar a Composição da Comissão Organizadora da 14° Conferência Municipal de Saida de Londrina:

• Cicero Cipriano Pinto (usuário);
• Maria Osvaldina Mello Oliveira (usuário);
• Vaine Teresinha Pizolotto Marques (usuário);
• Livaldo Bento (usuário);
• Lincoln Ramos e Silva (trabalhador);
• Argéria Seraglio Narciso (trabalhador);
• Rosilene Aparecida Machado (gestor);
• Edmilson da Silva Garcia (prestador).

Londrina, 20 de junho de 2018. Cicero Cipriano Pinto - Presidente do Conselho Municipal de Saúde de Londrina

CMC - CONSELHO MUNICIPAL DA CIDADE

REGULAMENTO
REGULAMENTO
DA 5° CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DA CIDADE DE LONDRINA


