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AUTUAÇÃO 

Aos 12 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Contratação de empresa confecção de crachás de
servidores da CML..

Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERENCIA

DO OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é a contratação de empresa para a
prestação de serviços de confecção de crachás de servidores da Câmara
Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas
abaixo
1.1 Serão adquiridos 100 (cem) crachás em cartões de PVC, modelo padrão

com 5,5cm x 8,5 cm, com pontas arredondadas, impressão frente e verso;
1.1.1 A anverso do crachá será colorida, com layout definido pela Câmara

Municipal de Londrina (modelo anexo), contendo o brasão, a inscrição
"CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA" e "ESTADO DO PARANÁ",
nome do servidor, indicação do departamento/assessoria/gabinete e
foto nas dimensões de 2,3 x 2,8 cm.

1.1.2 A quantidade de 100 crachás é estimada para um período de 12
meses, sendo realizado os pedidos de acordo com a necessidade do
requisitante.

1.1.3 As dimensões do crachá poderão variar em 1mm para mais ou para
menos.

1.1.4 0 verso conterá as informações pessoais do servidor, como nome,
matricula, data de admissão, documento de identidade, CPF e
impressão do código de barra para sua utilização junto ao relógio ponto
instalado nas dependências da Câmara Municipal de Londrina.

1.1.5 A impressão deverá ser nítida, sem falhas, com informações e
desenhos delineados/uniformes.

1.1.6 0 material PVC deverá ser de fácil limpeza, superfície lisa, resistente e
não tóxico.

1.1.7 Na entrega dos pedidos deverá ser realizado teste de compatibilidade
com o relógio de ponto da Câmara, ficando a cargo do contratado a
substituição dos crachás que contenham códigos de barra
incompatíveis.

JUSTIFICATIVA

2 0 objeto deste Termo de Referência atenderá às necessidades de
identificação dos servidores de acordo com o layout elaborado que inclui foto
para a adequada identificação funcional nas dependências da Câmara Municipal
de Londrina.
2.1 É de suma relevância a apropriada identificação dos servidores da

Câmara Municipal de Londrina, seja para o atendimento ao público ou
mesmo no controle do fluxo de pessoal nas dependências desta Casa,
por exemplo, em áreas limitadas a funcionários/servidores em momentos
de maior necessidade de segurança e gestão de pessoal, como em
sessões legislativas e demais solenidades.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

3 Os bens deverão ter prazo de garantia minima de 3 (três) meses, a contar da
data de entrega.

4 0 Departamento de Recursos Humanos está apto a declarar a constatação
de vícios ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a
descrição dos produtos defeituosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-
simile.

5 A substituição de produto considerado defeituoso ou em desacordo ao
especificado será efetuada em remessa única, com prazo de entrega não
superior a 3 (três) dias úteis, contados a partir da notificação por e-mail ou fac-
simile da empresa.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

6 A entrega do objeto se dará conforme as necessidades da CONTRATANTE,
no período de 1 (um) ano, que encaminhará as solicitações com todas as
informações básicas necessárias (especificações e quantidades) e a nota de
empenho para as respectivas aquisições mensais, por meio de e-mails ou fac-
simile.

7 Os crachás serão entregues em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos,
contados a partir da solicitação por e-mail ou fac-símile. Sendo que nos pedidos
com quantidade superior a 30 unidades o prazo poderá ser prorrogado por igual
período, desde que justificado pelo contratado.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada
identificação e caracterização, contendo o quantitativo, para a conferência e o
recebimento pelo servidor responsável do Departamento de Recursos Humanos
da Câmara Municipal de Londrina.

9 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro
Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina,
Paraná, CEP: 86015-903, no Departamento de Recursos Humanos, no horário
das 13 horas ás 18 horas, de segunda a sexta-feira.

10 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega;

11 A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

12 Servidor lotado no Departamento de Recursos Humanos da Câmara
Municipal de Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

12.1 0 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da
correta quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da
conformidade do material com a especificação. No local de entrega, o servidor
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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designado fará o recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua
conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e
no verso da nota fiscal a data da entrega dos materiais e, se for o caso, as
irregularidades observadas;

12.2 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta
de manifestação do Departamento de Recursos Humanos em 15 (quinze) dias
úteis a partir do recebimento provisório.

12.3 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação
do produto entregue ás especificações e as qualificações dos materiais
entregues, de conformidade com o exigido neste Termo de Referência, no
contrato e com o constante da proposta de preços do licitante vencedor.

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

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

13 A Contratada obriga-se a:

13.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local
indicado pela Administração, 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;

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

14110 
13.3 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da

Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, ás suas

• 
expensas, no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o produto com avarias ou
defeitos;

13.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes
ao objeto do presente termo de referência;

13.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de
maneira clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às
reclamações;

13.6 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.

13.7 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.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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13.8 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;

13.9 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.

OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

14 A Contratante obriga-se a:

14.1 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;

14.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada,
através de servidor especialmente designado;

14.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

15 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA
em até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos itens
requisitados de acordo com as necessidades dos departamentos desta Casa.

16 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por
servidor lotado no Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

17 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.

18 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos
pertinentes â 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-6 após
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer Onus
para a CONTRATANTE.

19 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.

20 Será considerado como data do pagamento o dia em que constar como
4
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emitida a ordem bancária para pagamento.

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

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

Município de Londrina, 23 de abril de 20

Andrea 6"?Ibbo
Gerente do De rtamento de Recursos

410 umanos

•
•
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crachas documentos

Assunto: crachas documentos
De: Adriana Pires <adrianapires@cml.prgov.br>
Data: 11/07/2018 16:53
Para: grafico@gprdigital.com.br

Boa tarde,

Sara, seu prep foi o melhor de nossa cotação e diante da proximidade do término do atual
contrato, vamos optar por fazer contratação da GPR Digital. Assim gostaríamos que voce
nos enviasse os seguintes documentos e informações complementares:

1. CNRI da GPR Digital.

2. Contrato social original ou autenticado (se puder ser emitido pela internet, pode ser cópia
simples via email);

• 3. Declaração de que não emprega menores em condições ilegais (original, assinada por

• 
administrador com poderes), redação sugerida:

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

O

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

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

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

• Cordialmente,

Adriana Pires
Técnica Legislativa
Camara Municipal de Londrina
Tel.: 43 3374-1273

1 de 1 11/07/2018 17:05



Grenovitai
Controle de Ponto e Acesso

Londrina, 5 de julho de 2018

A/C: Adriana Pires - Câmara Municipal de Londrina

Cidade: Londrina — PR

Prezado(a) Senhor(a)

Projeto: Crachás

• A GPRDIGITAL, empresa fabricante de soluções e representante de produtos voltados ao controle
de Acesso e Ponto Eletrônico, agradece a oportunidade de poder apresentar proposta comercial a
vossa empresa. 0 documento a seguir apresenta a proposta para o fornecimento de produtos para
controle de ponto eletrônico, conforme vossa solicitação e para vossas avaliações.
Estamos h disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através de
nosso telefone ou e-mails.

O
•

Atenciosamente,

Sarah Carvalho Gráfico

Unidade Londrina .: 43 3032-6176'
Unidade Maringá.: 44 3026-6861
Unidade Curitiba .: 41 3026-0030

E-mail : orafico(d)oprdigital.com.br
Visite nosso Site: www •rdi ital.com.br

GPRDigitalC, - Unidade Londrina
Av Robert Koch. 1330

CEP 86038-350



GGINtal
Controle de Ponto e Acesso

Modelos de Crachás

•

110 Descrição do Produto:

• Facilitam o reconhecimento do usuário no controle de ponto e acesso. Apresentam alta
resistência mecânica contra riscos e quedas. Possuem um código único. Os cartões da linha
ISO Card permitem impressâ'o em ambos os lados. Produzidos em PVC.

GPRDigitale - Unidade Londrina
Av Robert Koch, 1330

CEP 86038-350



Z/)
Controle de Ponto e Acesso

INVESTIMENTO:

Crachá em PVC frente e verso coloridos
furado com prendedor jacaré com alça leitosa.

100
unidades

No nos responsabilizamos pelas fotos ou colhimento de dados.

R$ 5,95 R$ 595,00

• Os dados devem ser enviados em planilha do EXCEL
• As fotos devem ser enviadas em JPG e renomeadas com o mesmo nome da

Planilha

Condição de Pagamento: Deposito em 30 dias.

Validade da Proposta:
20 (Vinte) dias após data do documento.

Previsão de entrega:
Variável de 2 a 10 dias úteis dependendo da quantidade de cartões pedidos.

GPRDigital® - Unidade Londrina
Av Robert Koch. 1330

CEP 86038-350



RES: Camara de Londrina - Cotação - Crachás

Assunto: RES: Câmara de Londrina - Cotação - Crachás
De: GPRDIGITAL- Gráfico <grafico@gprdigital.com.br>
Data: 05/07/2018 17:55
Para: <adrianapires@cml.prgov.br>, "undisclosed-recipients:'"@cml.pr.gov.br

Boa tarde, segue orçamento.

Obrigada,

Sarah Carvalho 1 Depto Grafico
NOVOS VALORES DE CRACHÁS A PARTIR DE 01/04/18.
Novo endereço: Av. Robert Koch, 1330.

Unidade Londrina .: 43 3032-6176
Unidade Maringá .: 44 3026-6861
Unidade Curitiba .: 41 3026-0030
E-mail : grafico@gprdigital.com.br
Visite nosso Site: www.gprdigital.com.br

 Mensagem original 
De: adrianapires@cml.pr.gov.br [mailto:adrianapires@cml.pr.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 5 de julho de 2018 17:15
Para: undisclosed-recipients:
Assunto: Câmara de Londrina - Cotação - Crachás

Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir crachás funcionais em cartão
PVC
Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, por favor,
elabore orçamento em face do termo de referência em anexo.

Cordialmente

Adriana Pires
Técnica Legislativa
Câmara Municipal de Londrina
Tel :33741266

• Anexos:

Câmara Londrina Crachás 05.07.18.pdf 294KB

10(
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Orçamento Crachá PVC 41,6;v
Assunto: Orçamento Crachá PVC
De: "Comercial - ByPonto" <comercial@byponto.com.br>
Data: 10/07/2018 14:38
Para: <adrianapires@cml.prgov.br>

Boa tarde

Conforme solicitado a nossa empresa segue em anexo a proposta dos crachás de pvc, fico a disposição
Obrigado

by onto

Anexos:

Camara de Londrina Crachas.pdf

ALEXANDRE GA SPARINI
(Ç) 4399997.3639

Two" Towars
Av Tironcienter, n'501
Solo 05-Lorvirino - PR

byporito,con
(43)3338-3639

184KB

1 de 1 10/07/2018 18:56



by Pon to
c,c)rtmic., de ponto e aces:

contatoipibyponto.com.lar
Rua Espirito Santo, 1153
CENTRO I Londrina I Parana

byponto.com.br
(43) 3338-3639

GASPARINI & FERREIRA COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
CNN: 14.322.609/0001-91 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 90572470-34-INSC. MUN.187900
END: RUA ESPIRITO SANTO, 1153-TERREO SALA DA FRENTE, CENTRO
CEP 86.010-510 - LONDRINA, PR - FONE: (43) 3338-3639 / 3357-0345

CAMARA DE LONDRINA

Item Descrição Unid. Quant Preço Unitário Preço Total

1
Crachá Personalizado PVC 8,4 CM 5,6
CM, com pontas arredondadas
Impressão Frente e Verso

Unid 100 R$ 7,00 R$ 700,00

Validade Proposta 60 dias
Condições Pagamento A VISTA
Prazo de Entrega ate 7 dias

Londrina 10 de Julho de 201 8

ALEXANDRE GASPARINI CPF 005.304.959-45 RG 7.699.585-0 SSP/PR
Gasparini & Ferreira Com. de Prod. Eletr. Ltda. CNP.I 14.322.609/0001-91

1

F4.322.60910001-0
GASPAR1Ni & FERREIRA- COMERCIO
DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LIDA-ME

Rua Espirito Santo, 1153 - Terre°
Centro - CEP 86010-510

L.. LONDRINA — PR



Re: cotacao crachas camara

II

Assunto: Re: cotacao crachas camara
De: Biro Grafica <producao@birografica.com.br>
Data: 06/07/2018 09:20
Para: adrianapires@cml.prigov.br

Bom dia,

R$18,00 a unidade.

Londrina, de 2017

01a,

Atenciosamente
Equipe Birô Gráfica

Dados para Deposito —favor enviar comprovante
Banco !tau - Ag. 1555 - C/C 43889-2

Solutech Solucoes Tecnologicas
Biro Solucoes Graficas
10.731.863.0001-92

Em 6 de julho de 2018 08:14, <adrianapires@cml.prgov.br> escreveu:
Boa tarde,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir crachas funcionais em cart5o PVC.
Caso tenha interesse em participar do procedimento de compra, por favor, elabore
orçamento em face do termo de referência em anexo.

Cordialmente

Adriana Pires
Técnica Legislativa
Câmara Municipal de Londrina
Te1:33741266

1 de 1 10/07/2018 18:55
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hap://servicosseceita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNUConjuntaSe...

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 À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI
CNPJ: 20.843.121/0001-02

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 Unido (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 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 ã 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 n2 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:59:26 do dia 05/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/01/2019.
Código de controle da certidão: A417.A251.AD46.475F
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

064'
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12/07/2018 Confirmação de Autenticidade da Certidão

BRASIL Acesso à informaçã) Participe Serviços Legislação Canais

IFF 44400 Receita Federal

--;‘,#, •

Confirmação de Autenticidade das
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade da Certidão

CNPJ : 20.843.121/0001-02
Data da Emissão : 05/07/2018
Hora da Emissão : 10:59:26
Código de Controle da Certidão : A417.A251.AD46.475F
Tipo da Certidão : Positiva com Efeitos de Negativa

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 05/07/2018, com validade
até 01/01/2019.

Página Anterior

http://servicosseceita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/certaut/CndConjunta/ConfirmaAutenticResultado.av 1/1



RES: crachas documentos

NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

DECLARAÇÃO - ART. 70, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Proponente: NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO-EIRELICNPJ: 20.843.121/0001-02 IE: 90672099-04
Endereço: AV PARANA 76, SALA 05 Bairro: CENTRO
CEP: 86200-000 Cidade: IBIPORÃ Estado: PR
Telefone: (43) 3026-6176
E-mail: comercialordigital.com.br

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO-EIRELI, CNPJ/MFn° 20.843.121/0001-02, por intermédio de seu representante a Sra SUZAN CRISTINECANDID° DA ROSA portadora da Carteira de Identidade - RG n° 6.845.831-5 SSP-PR e doCPF n° 026,152.619-75, 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. 7°, da Constituição
Federal, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubree não emprega menor de dezesseis anos, assim como assume o compromisso de declarar a
superveniência de qualquer fato impeditivo à sua habilitação

Ibiporà, 11 de julho de 2018

-
SUZAN CRISTINE CANDIDO DA ROSA
CPF: 026.152.619-75 RG: 6.845.831-5

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO- PP
CNPJ: 20.843.121/0001-02

NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO

AV: PARANA, 76, CENTRO CEP: 86200-000, 'EUPORA- — PR- CNPJ: 20.843.121/0001-02 - Inscrição Estadual: 90672099-04
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O

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE NASCIMENTO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

SUELEN CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO, nacional:daie BrASILEIRA, EM77,EC.;.RIA,
Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n° do CPF 040.943.589-94. documento de identidade
05622009677, DETRAN, PR, com domicilio / residência a RUA CAFE FILHO, numero 621,
bairro / distrito JARDIM AMELIA. município PINHAIS - PARANA, CEP 83.330-030 resolve
constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes
clausulas:

Clausula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de NASCIMENTO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI.

Cláusula Segunda - O objeto sera COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,
MATERIAIS DE INFORMATICA, CONTROLE DE PONTO E ACESSO, MANUTENÇÃO,
REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, INFORMATICA E DE
EQUIPAMENTOS PERIFERICOS.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA PARANA, número 76, SALA: 05, bairro /
distrito CENTRO. município IBIPORA - PR, CEP 86.200-000.

Clausula Quarta - A empresa iniciara suas atividades em 14/07/2014 e seu prazo de duração é
indeterminado.

Cláusula Quinta - 0 capital 6 R$ 72.400.00 (SETENTA e DOIS MIL e QUATROCENTOS reais).
totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pais.

Clausula Sexta - A administraçâo da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os
poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar
todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-6 a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência,
mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Clausula Nona - 0(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não esta(ão)
impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar(ern) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussào, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro
racional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou
a propriedade.

Cláusula Decima - O titular da empresa declara, soc as penas da lei, que não figura como titular
de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de IBIPORA para o exercício e o cumprimento dos

MODULO INTEGRADOR: 11
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O

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE NASCIMENTO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

direitOS e obrigações resultantes deste ato de constitulçao.

IBIPORA. 14 de J ho de 20-44:-/

SUELEN CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO
Titular/Administrador

I /V NI,./ t

II
rev.

JUNTA COMERCIAL DO PARANA-- --
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 28/07/2019
SOS NÚMERO : 91600136381
Protocolo: 14/422805-0, DE 18/07/2014

NA.,SC WENT° COMERC I 0 E MANOTENCAOt -
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ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROZMPRFSA (41E)

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

A empresa NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI ,
estabelecida na (o) AVENIDA PARANA, 76, SALA: 05;, bairro CENTRO, IBIPORA, PR CEP:
86.200-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as
penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de
exclusão relacionadas no § 40 do art. 30 da mencionada lei.

IBIPORA - PR. 14 DE JULHO DE 2014.

C  IN1.11dVVI IVI<

SUELEN CRISTINE CANDID() DO NASCIMENTO - Titular/Administrador

_ — —
-JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 28/0/ /2014

SOB NCIMERO: 20144228068
Protocato: 14/422806-8, OE 18/0712014

Empresa:41 6 0013638 1

NASC:MENIO COMERC:0 E MANUTENÇA.D VE-------

PONTOS CE ACESSO - EIRELI
SEBASTIA0 MOTTA
SECRETARIO GERAL

44,*'Attrl TAVATA 4TIV :1140Tt, !vioç ,;t111
.,„"r * TELEFONE-FAX:

firtis)
;aySSJEE4 6T St1,-
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Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/C...
•

O

O

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1., CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
20.843.121/0001-02
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
28/07/2014

NOME EMPRESARIAL
NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
ME

CODIGO E DESCRIÇÃO DA ADVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIASL_9 5.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZAJURIDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári

LOGRADOURO
AV PARANA

NUMERO
76

COMPLEMENTO
SALA 05

L8EP
6.200-000

BARRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
IBIPORA

UF
PR

ENDEREQ 0 ELETRÔNICOr TELEFONE
(43) 8815-5647

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAI_
ATIVA

DATA DA SrruiVo CADASTRAL
28/07/2014

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 11/07/2018 as 17:15:56 (data e hora de Brasilia).

Consulta QSA / Capital Social Voltar

Página: 1/1

Preparar Página
para Impress:5o

1 of 2 11/07/2018 17:17



11/07/2018 Certidão Internet

BRASIL Acesso à informação Participe Serviços Legislação Canais

40‘444 Receita Federal

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários
Federais e 5 Divida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponiveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o
contribuinte 20.843.121/0001-02 são insiifirientes para_a emissão de certidão por meio

Infprn
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.
Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de 
Certidão nas unidades da RFB.

Nova Consulta

http://serv cos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/EmileCertidaolnternet.asp?Tipo=18A1=208431210001028,passagens=0 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° 018345265-53

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 20.843.121/0001-02
Nome: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI - ME

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

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

•
O

Valida até 08/11/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Ern,lido via Internet Publica (11/07/2018 15:34:48)



11 07/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina Prefeitura do Município de Londrina :.

•
O

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA SEM INSCRIÇÃO MUNICIPAL

N° 1109338 / 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:

Certidão fornecida para o CPF/CNPJ: 20.843.121/0001-02
Nome: CPF/CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO MUNICIPIO

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, 11 de julho de 2018

•

410 
A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet,

no endereço <http://www.londrina.prgov.br>.

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

Código Validador
0Tm0Wx

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



12/07/2018 Certidão

MUNICIPIO
CNPJ 76.244.961/0001-03

SECRETARIA
DEPARTAMENTO

FISCALIZAÇÃO

DE IBIPORA

MUNICIPAL DE FINANÇAS
DE TRIBUTAÇÃO E

CERTIDÃO NEGATIVA
N. 5361/2018

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA
FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADI
ATÉ 19/08/2018, SEM RASURAS E NO ORIGIN

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS,
MOBILIÁRIOS OU IMOBILIÁRIOS, VENCIDOS RELATIVO ik EMPRESA.
DESCRITA ABAIXO.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QEM2T442X9PZ

FINALIDADE: Licitação

RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO -
EIRELI
INSCRIÇÃO EMPRESA

101965

CNPJ/CPF

20.843.121/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL

90672099-04

ALVARÁ

016
ENDEREÇO

AV. PARANÁ, 76 - CENTRO CEP: 86200000 Ibipord - PR
CNAE / ATIVIDADES

Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Reparação e manutenção (
computadores e de equipamentos periféricos

Ibipord, 05 de Julho de 2018

http://transparencia.ibipora.prgov.br:8080/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=35992 1/2



12/07/2018 Certidão )0A

Emitido por: <.< Equiplano Público Web >>

http://transparencia.ibipora.pr.gov.br:8080/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=35992 2/2



11/07/2018 https://www.sifge.caixa.gov.briEmpresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOLTAR

CAI ̀IA
CAIXA ECONOM:CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20843121/0001-02
Razão Social: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONT
Endereço: AV PARANA 76 SALA 05 / CENTRO / IBIPORA / PR / 86200-000

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: 02/07/2018 a 31/07/2018

Certificação Islinnero: 2018070204514983479418

Informação obtida em 11/07/2018, as 15:21:03.

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/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



Página I de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRARALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 20.843.121/0001-02

Certidão n° : 153665050/2018
Expedição: 11/07/2018, as 15:39:31
Validade: 06/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO -
E I R E

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
20.843.121/0001-02, 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 à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto as obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos 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.



11/07/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar 2tA4

TCEPR
' •AllANA

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 20843121000102

Período publicack : de -

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

dp4HUM ITEM ENCONTRADO!

ate

ate

até

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



304

mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (11/07/2018 às 15:49) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 20.843.121/0001-02.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnjjus.br
através do número de controle: 5646.514D.F1D9.0989

fit

Gerado em: 11/07/2018 as 15:49:50 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1
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NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

DECLARAÇÃO - ART. 7°, XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

Proponente: NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO-EIRELI
CNPJ: 20.843.121/0001-02 IE: 90672099-04
Endereço: AV PARANÁ 76, SALA 05 Bairro: CENTRO
CEP: 86200-000 Cidade: IBIPORA Estado: PR
Telefone: (43) 3026-6176
E-mail: comercialqprdiqital.com.br

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO-EIRELI, CNPJ/MF
n° 20.843.121/0001-02, por intermédio de seu representante a Sra SUZAN CRISTINE
CANDIDO DA ROSA portadora da Carteira de Identidade - RG n° 6.845.831-5 SSP-PR e do
CPF n° 026.152.619-75, 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. 7°, 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.

Ibipork 11 de julho de 2018.

SUZAN CRISTINE CANDIDO DA ROSA
CPF: 026.152.619-75 RG: 6.845.831-5

REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO- PP
CNPJ: 20.843.121/0001-02

NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO

AV: PARANÁ, 76, CENTRO CEP: 86200-000, IBIPORA — PR - CNPJ: 20.843.121/0001-02 - Inscrição Estadual: 90672099-04
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CERTIDÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°34/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°34/018

Certifico que, as folhas autuadas como 02 até 16 foram objeto de

renumeração. 0 número correto está grafado em azul e o antigo com tachado simples em

vermelho.

Londrina, 12 de julho de 2018.

4,/ 1.,i4L9616Adriana ue Andrade Pires.

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 34/2018-DG
OBJETO: Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Contratação de empresa para confecção de crachás de identificação dos servidores da Camara
Municipal de Londrina.

Trata-se de solicitação do Departamento e Recursos Humanos para

contratação empresa para confecção de crachás de identificação dos servidores da Camara

Municipal de Londrina, conforme especificações e justificativas apresentadas no Termo de

Referência (fls. 01-05), dos autos, versão final após pedido de esclarecimentos encaminhado

pela CI n° 292/2017 — DSP).

Em pesquisa de mercado, obteve-se o seguinte resultado:

EMPRESA

Valor unitário dos crachás

CPR Digital By Ponto Biro Gráfica

R$ 5,95 R$ 7,00 R$ 18,00

Obteve-se melhor proposta para o item crachás da empresa NASCIMENTO

COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI, CNPJ n°

20.843.121/0001-02.

Na sequência, juntou-se aos autos a seguinte documentação: (a) ato de

constituição da empresa (fls. 18-19); (b) Certidões Negativas de Débitos em âmbito Federal,

Estadual e Municipal (fls. 15-16, 23 e 25); (c) Certidão negativa de débitos trabalhistas e do

FGTS (fls. 27 e 28); (d) Declaração negativa de trabalho infantojuvenil (fl. 32); e (e)

Consultas aos cadastros de impedidos de licitar do TCE/PR e de condenados por improbidade

administrativa do CNJ (fls. 29 e 30).

Ressalta-se que o contrato social foi enviado pela empresa via e-mail e que

sua autenticidade foi confirmada mediante a apresentação do documento original.



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

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina, 20 de julho de 2018.

umc 4(144 if-7)
A nana de ndrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo,

Luiz e ailMvliles/4ren a Gerente
Departa ento de Suprimentos e atrimônio

e



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Requisição N°: 2622/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral
Aquisição de: Outros
Especificação: Contratação de empresa para confecção de crachás de servidores da CML.

Justificativa: Atender as necessidades de identificação dos servidores.

di Em: 19/07/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 prego total R$ 595,00 ao departamento financeiro para informar classificação da dotação orçamentária e existência
de saldo.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 388.092,70

II! esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 598,80

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, Cl proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 140.055,85
'Saida Previsto na LDO? I Sim I Qtde.: 0 Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.395900 - Serviços de áudio, video e foto.
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Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null

D ireto ri a Geral
ark Sand'. Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 34/2018— DG

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo
Administrativo n° 34/2018 e à Dispensa de Licitação n° /2018, de um lado a CAMARA

11/ 
MUNICIPAL DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, com sede na Rua 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 NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO -
EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o n°. 20.843.121/0001-02, com sede na Avenida Paraná, n° 76,
sala 05, bairro Centro, Iibiporã — PR, neste ato representado pela senhora SUELEN
CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO, portadora do documento de identidade —
Registro Geral (RG) n° 05622009677, expedida pela SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n°. 040.943.589-94, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, dentro das disponibilidades da dotação
01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de dudio, video e foto 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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Contrato Administrativo n°. 2

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de crachás de identificação pessoal dos
funcionários da Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades
estabelecidas abaixo:

1.1 Serão adquiridos 100 (cem) crachás em cartões de PVC, modelo padrão com 5,5cm x
8,5 cm, com pontas arredondadas, impressão frente e verso;
1.1.1 A anverso do crachá será colorida, com layout definido pela Camara Municipal

de Londrina (modelo anexo), contendo o brasão, a inscrição "CAMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA" e "ESTADO DO PARANA", nome do
servidor/estagiário, indicação do departamento/assessoria/gabinete e foto nas
dimensões de 2,3 x 2,8 cm.

1.1.2 A quantidade de 100 crachás é estimada para um período de 12 meses, sendo
realizado os pedidos de acordo com a necessidade do requisitante.

1.1.3 As dimensões do crachá poderão variar em lmm para mais ou para menos.
1.1.4 0 verso conterá as informações pessoais do servidor ou estagiário, como nome,

matricula, data de admissão, documento de identidade, CPF e impressão do
código de barra para sua utilização junto ao relógio ponto instalado nas
dependências da Camara Municipal de Londrina.

1.1.5 A impressão deverá ser nítida, sem falhas, com informações e desenhos
delineados/uni formes.

1.1.6 0 material PVC deverá ser de fácil limpeza, superficie lisa, resistente e não
tóxico.

1.1.7 Na entrega dos pedidos deverá ser realizado teste de compatibilidade com o
relógio de ponto da Camara, ficando a cargo do contratado a substituição dos
crachás que contenham códigos de barra incompatíveis.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 595,00 (quinhentos e
noventa e cinco reais), considerando o valor unitário de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e
cinco centavos)

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos que a CONTRATADA terá para o
cumprimentos das obrigações acordadas.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

3 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 3 (três) meses, a contar da data de
entrega.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Contrato Administrativo n°. 3

4 0 Departamento de Recursos Humanos está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile.

5 A substituição de produto considerado defeituoso ou em desacordo ao especificado sera
efetuada em remessa única, com prazo de entrega não superior a 3 (três) dias úteis,
contados a partir da notificação por e-mail ou fac-símile da empresa.

CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E
ACEITAÇÃO

tio 6 A entrega do objeto se dará conforme as necessidades da CONTRATANTE, no período
de 1 (um) ano, que encaminhará as solicitações corn todas as informações básicas
necessárias (especificações e quantidades), por meio de e-mails ou fac-símile, e a nota
de empenho para as respectivas aquisições mensais sera enviada no começo de cada
mês, também por meio de e-mail ou fac-símile.

7 Os itens serão entregues em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da solicitação por e-mail ou fac-símile.

7.1 Nos pedidos com quantidade superior a 30 unidades o prazo poderá ser prorrogado
por igual período, desde que justificado pelo Contratado.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada identificação
e caracterização, contendo o quantitativo, para a conferência e o recebimento pelo
servidor responsável do Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal de
Londrina.

9 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana, CEP: 86015-
903, no Departamento de Recursos Humanos, no horário das 13 horas as 18 horas, de
segunda a sexta-feira.

9.1 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega;
9.2 A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

10 Servidor lotado no Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

10.10 "aceite" implica recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação. No local de entrega, o servidor designado fará o

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Contrato Administrativo n°. 4

recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a
data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

10.20 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Recursos Humanos em 15 (quinze) dias ateis a
partir do recebimento provisório.

10.30 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue às especificações e as qualificações dos materiais entregues, de
conformidade com o exigido neste Termo de Referência, no contrato e com o
constante da proposta de preços da CONTRATADA.

10.4Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

CLAUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA

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

CLAUSULA SEXTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos
consignados da dotação 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de dudio,
video e foto.

CLAUSULA SÉTIMA— DO PAGAMENTO

13 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA em até 5
(cinco) dias ateis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo
com as necessidades dos departamentos desta Casa.

14 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Recursos Humanos 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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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ContratoContrato Administrativo n°. 5

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 depósito
em conta-corrente, na agencia 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
bancaria 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:

21.1Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Administração, em estrita observância das especificações do termo de referencia e da
proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as
indicações da marca, tipo, procedência e prazo de garantia;

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

21.30 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

21.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

21.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

21.6Comunicar 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.

21.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 6

obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência.

21.8Ndo 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;

21.9Responsabilizar-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:

22.1Verificar 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;

22.2Acompanhar 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 A fiscalização do presente contrato sera exercida por representante da Camara
Municipal de Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de
execução do contrato e de tudo dará ciência ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio.

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

23.2Salvo alteração por meio de despacho do Diretor Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificada à Contratada, é designada como Fiscal do presente
contrato a servidora Andrea Cristina Cobbo, matricula n° 11414, lotado no
Departamento de Recursos Humanos.

24 Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2Verificar 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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR



Contrato Administrativo n°. .... 7

24.4 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

24.5Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique
qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo
para aplicação de penalidade.

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 6. 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;
29.2Multa;
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 Civico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 8

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:
33.10correncias do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.2 Ocorrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33.30corrências 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:
34.1De 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 50% (cinquenta
por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato.

35 A base de calculo 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.

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.

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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 9

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

43 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, 19 de julho de 2018.

AiIton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Contratante

Suelen Cristine Candido do Nascimento
Equipamentos Informatizados LTDA-ME

Contratada

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n° 103/2018

Data: 31 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 34/2018 — Dispensa de Licitação —
Crachás.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento por meio do Relatório de Dispensa de
Licitação (fls. 34 a 35), analisamos os documentos acostados e constatamos a necessidade de
atualização da Certidão de Regularidade do FGTS — CRF, constante da fl. 27.

Outrossim, sugerimos seja adequada a redação do item 6 da Cláusula Quarta do
Contrato Administrativo (fl. 39), para evidenciar que a quantidade mensal de crachás a ser solicitada
será variável.

Atenciosamente.

Celli ft7 e Alves 4.
Contador

De Acordo:

Silvio eira
Co ador em Exercicio
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CAIXA E.CONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20843121/0001-02
Razão Social: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONT
Endereço: AV PARANA 76 SALA 05 / CENTRO / IBIPORA / PR / 86200-000

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: 21/07/2018 a 19/08/2018

Certificação Número: 2018072106292303631140

Informação obtida em 01/08/2018, às 13:08:14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. /2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 34/2018— DG

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo
Administrativo n° 34/2018 e à Dispensa de Licitação n° /2018, de um lado a CÂMARA

41/ 
MUNICIPAL DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, com sede na Rua 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 (Ieral (RG) n°
3.419.976-0 SSP/PR e CPF n° 501.975.769-15;doravante denominada CONTRATANTE e, de
outro lado NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO -
EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o n°. 20.843.121/0001-02, com sede na Avenida Paraná, n° 76,
sala 05, bairro Centro, Iibiporã — PR, neste ato representado pela senhora SUELEN
CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO, portadora do documento de identidade —
Registro Geral (RG) n° 05622009677, expedida pela SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n°. 040.943.589-94, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, dentro das disponibilidades da dotação
0 l .010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de dudio, video e foto constante do
Orçamento - Programa vigente, e em consonância coin 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°. 2

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente contrato a aquisição de crachás de identificação pessoal dos
funcionários da Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades
estabelecidas abaixo:

1.1 Serão adquiridos 100 (cem) crachás em cartões de PVC, modelo padrão com 5,5cm x
8,5 cm, com pontas arredondadas, impressão frente e verso;
1.1.1 A anverso do crachá sera colorida, com layout definido pela Câmara Municipal

de Londrina (modelo anexo), contendo o brasão, a inscrição "CAMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA" e "ESTADO DO PARANA", nome do
servidor/estagiário, indicação do departamento/assessoria/gabinete e foto nas
dimensões de 2,3 x 2,8 cm.

11.2 A quantidade de 100 crachás é estimada para um período de 12 meses, sendo
realizado os pedidos de acordo com a necessidade do requisitante.

1 1.3 As dimensões do crachá poderão variar em lmm para mais ou puma menos.
1 1.4 0 verso conterá as informações pessoais do servidor ou estagiário, como nome,

matricula, data de admissão, documento de identidade, CPF e impressão do
código de barra para sua utilização junto ao relógio ponto instalado nas
dependências da Camara Municipal de Londrina.

1 1.5 A impressão deverá ser nítida, sem falhas, com informações e desenhos
del ineados/uniformes.

1.1.6 0 material PVC deverá ser de fácil limpeza, superfície lisa, resistente e não
tóxico.

1.1.7 Na entrega dos pedidos deverá ser realizado teste de compatibilidade com o
relógio de ponto da Camara, ficando a cargo do contratado a substituição dos
crachás que contenham códigos de barra incompatíveis.

CLAUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 595,00 (quinhentos e
noventa e cinco reais), considerando o valor unitário de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e
cinco centavos)

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos que a CONTRATADA terá para o
cumprimentos das obrigações acordadas.

CLAUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

3 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 3 (três) meses, a contar da data de
entrega.

Rua Goy. Parigoi de Souza, 145
Centro Civic() Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 3

4 0 Departamento de Recursos Humanos está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile.

5 A substituição de produto considerado defeituoso ou em desacordo ao especificado sera
efetuada em remessa única, com prazo de entrega não superior a 3 (três) dias úteis,
contados a partir da notificação por e-mail ou fac-símile da empresa.

CLAUSULA QUARTA — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E
ACEITAÇÃO

6 A entrega do objeto se dará conforme as necessidades da CONTRATANTE, no período
de 1 (um) ano, que encaminhará as solicitações com todas as informações básicas
necessárias (especificações e quantidades), por meio de e-mails ou fac-símile, e a nota
de empenho para as respectivas aquisições mensais sera enviada no começo de cada
mês, também por meio de e-mail ou fac-símile.

6.1 A entrega do objeto será conforme as necessidades da CONTRATANTE, podendo
ser parcelada, sem periodicidade definida e a quantidade poderá ser variável,
obedecida a estimativa total para o período de 1 (um) ano.

7 Os itens serão entregues em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da solicitação por e-mail ou fac-símile.

7.1 Nos pedidos com quantidade superior a 30 unidades o prazo poderá ser prorrogado
por igual período, desde que justificado pelo Contratado.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada identificação
e caracterização, contendo o quantitativo, para a conferência e o recebimento pelo
servidor responsável do Departamento de Recursos Humanos da Câmara Municipal de
Londrina.

9 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, CEP: 86015-
903, no Departamento de Recursos Humanos, no horário das 13 horas as 18 horas, de
segunda a sexta-feira.

9.1 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega;
9.2 A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

10 Servidor lotado no Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR
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Contrato Administrativo n°. 4

10.10 "aceite" implica recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação. No local de entrega, o servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a
data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

10.20 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Recursos Humanos em 15 (quinze) dias úteis a
partir do recebimento provisório.

10.30 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue às especificações e as qualificações dos materiais entregues, de
conformidade com o exigido neste Termo de Referência, no contrato e com o
constante da proposta de preços da CONTRATADA.

10.4Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA

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

CLÁUSULA SEXTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

12 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos
consignados da dotação 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de dudio,
video e foto.

CLÁUSULA SÉTIMA— DO PAGAMENTO

13 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA em até 5
(cinco) dias ateis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo
corn as necessidades dos departamentos desta Casa.

14 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Recursos Humanos 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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Contrato Administrativo n°. 5

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
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:
21.1Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela

Administração, 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;

21.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

21.30 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

21.4 Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

21.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato as reclamações;

21.6Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Contrato Administrativo n°. 6

antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

21.71\1ão 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.

21.81\lão 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;

21.9Responsabilizar-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:
22.1Verificar 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;

22.2Acompanhar 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 A fiscalização do presente contrato sera exercida por representante da Camara
Municipal de Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de
execução do contrato e de tudo (lard ciência ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio.

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

23.2Salvo alteração por meio de despacho do Diretor Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificada à Contratada, é designada como Fiscal do presente
contrato a servidora Andrea Cristina Cobbo, matricula n° 11414, lotado no
Departamento de Recursos Humanos.

24 Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
24.1Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2 Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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.
24.5Notificar por escrito o Departamento de Suprimentos e Patrimônio caso identifique

qualquer irregularidade para eventual instauração de procedimento administrativo
para aplicação de penalidade.

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 corn 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 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.

CLÁUSULA 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 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

Rua Gov. l'arigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

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:
33.10corrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.20corrências 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:
34.1De 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;
34.2De 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;

34.3De 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 50% (cinquenta
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.

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. 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 o Contratante o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo
qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do
objeto 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 sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

43 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, 19 de julho de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Contratante

Suelen Cristine Candido do Nascimento
Equipamentos Informatizados LTDA-ME

Contratada

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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CI n° 181/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico - Aquisição de crachás

Londrina, 02 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o processo administrativo n°. 34/2018 de dispensa de

licitação para confecção de crachás para parecer, nos termos do art. 38, parágrafo único da Lei

8.666/1993.

Por oportuno, informo que, em virtude da análise da Controladoria de fl. 46,

foi atualizada a Certidão de Regularidade do FGTS (fl. 47) e inserido o item 6.1 na minuta de

contrato administrativo (fls. 47-56).

De acordo:

Lutz Fern
Departamen

Atenciosamente,

At4.,
Adriana Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

do Moraes Mar caz
de Suprimentos e Patr ônio

40--D



5.8A

41) Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: consulta sobre dispensa de licitação para aquisição de crachás

de identificação pessoal dos servidores da Camara de Vereadores.

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

0. empresa Nascimento Comércio e Manutenção de Pontos de Acesso — Eireli,

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) documentação das empresas interessadas;

c) orçamentos das empresas interessadas;

d) 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.

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:



:OMNI

Ccimara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

"Art. 24. É 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 só vez;"

Encaminhado o processo à Controladoria da Casa, aquele setor destacou a

necessidade de atualização da certidão de regularidade fiscal do FGTS e adequação redacional do

item 6 da cláusula 4 do contrato administrativo.

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

reparos necessários.

3. Pelo expos o, opinamos favoravelmente à dispensa de licitação, com base

no art. 24, II, da Lei 8.666/93 e bem com à minuta do contrato administrativo.

E o parec r, /8/2018.

Paulo Ancli a da Silva

OAB 19.285 — PR.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG n° 34/2018

Dispensa de Licitação n° 12/2018 — Objeto: Contratação de empresa para confecção de

crachás para servidores da CML.

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:

NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO

CNPJ n°20.843.121/0001-02
Descrição Valor total

Contratação de empresa para confecção de 100 (cem) crachás, conforme Termo de
Referência.

R$ 595,00

Londrina, 14 de agosto de 2018.

Ailton da Silva es

Presidente
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 14/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 12/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 34/2018— DG

Pelo presente instrumento de contrato, vinculado ao Processo
Administrativo n° 34/2018 e a Dispensa de Licitação n° 12/2018, de um lado a CAMARA

1110 
MUNICIPAL DE LONDRINA, órgão legislativo municipal, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, com sede na Rua 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 NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO -
EIRELI , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
do Ministério da Fazenda sob o n°. 20.843.121/0001-02, com sede na Avenida Parana, n° 76,
sala 05, bairro Centro, Ibipord — PR, neste ato representado pela senhora SUELEN CRISTINE
CANDIDO DO NASCIMENTO, portadora do documento de identidade — Registro Geral
(RG) n° 05622009677, expedida pela SSP/PR, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do
Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob n°. 040.943.589-94, doravante denominada
simplesmente CONTRATADA, dentro das disponibilidades da dotação
01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de audio, video e foto 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 aquisição de crachás de identificação pessoal dos
funcionários da Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades
estabelecidas abaixo:

1.1 Serão adquiridos 100 (cem) crachás em cartões de PVC, modelo padrão corn 5,5cm x
8,5 cm, com pontas arredondadas, impressão frente e verso;
1.1.1 A anverso do crachá sera colorida, com layout definido pela Camara Municipal

de Londrina (modelo anexo), contendo o brasão, a inscrição "CAMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA" e "ESTADO DO PARANA", nome do
servidor/estagiário, indicação do departamento/assessoria/gabinete e foto nas
dimensões de 2,3 x 2,8 cm.

1.1.2 A quantidade de 100 crachás é estimada para um período de 12 meses, sendo
realizado os pedidos de acordo com a necessidade do requisitante.

1.1.3 As dimensões do crachá poderão variar em 1 mm para mais ou para menos.
1.1.4 0 verso conterá as informações pessoais do servidor ou estagiário, como nome,

matricula, data de admissão, documento de identidade, CPF e impressão do
código de barra para sua utilização junto ao relógio ponto instalado nas
dependências da Camara Municipal de Londrina.

1.1.5 A impressão deverá ser nítida, sem falhas, com informações e desenhos
delineados/uniformes.

1.1.6 0 material PVC deverá ser de fácil limpeza, superfície lisa, resistente e não
tóxico.

1.1.7 Na entrega dos pedidos deverá ser realizado teste de compatibilidade com o
relógio de ponto da Camara, ficando a cargo do contratado a substituição dos
crachás que contenham códigos de barra incompatíveis.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO

2 0 valor total da execução do objeto deste contrato é de R$ 595,00 (quinhentos e
noventa e cinco reais), considerando o valor unitário de R$ 5,95 (cinco reais e noventa e
cinco centavos)

2.1 0 preço ajustado inclui todos os encargos que a CONTRATADA terá para o
cumprimentos das obrigações acordadas.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

3 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 3 (três) meses, a contar da data de
entrega.

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

Fone/FA X : 3374-1265 - Londri na - PR
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4 0 Departamento de Recursos Humanos está apto a declarar a constatação de vícios
ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos produtos
defeituosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile.

5 A substituição de produto considerado defeituoso ou em desacordo ao especificado sera
efetuada em remessa única, com prazo de entrega não superior a 3 (três) dias ateis,
contados a partir da notificação por e-mail ou fac-símile da empresa.

CLÁUSULA QUARTA — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E
ACEITAÇÃO

6 A entrega do objeto se (lard conforme as necessidades da CONTRATANTE, no período
de 1 (um) ano, que encaminhará as solicitações com todas as informações básicas
necessárias (especificações e quantidades), por meio de e-mails ou fac-símile, e a nota
de empenho para as respectivas aquisições mensais sera enviada no começo de cada
mês, também por meio de e-mail ou fac-símile.

6.1 A entrega do objeto sera conforme as necessidades da CONTRATANTE, podendo
ser parcelada, sem periodicidade definida e a quantidade poderá ser variável,
obedecida a estimativa total para o período de 1 (um) ano.

7 Os itens serão entregues em prazo não superior a 10 (dez) dias corridos, contados a
partir da solicitação por e-mail ou fac-símile.

7.1 Nos pedidos com quantidade superior a 30 unidades o prazo poderá ser prorrogado
por igual período, desde que justificado pelo Contratado.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a adequada identificação
e caracterização, contendo o quantitativo, para a conferência e o recebimento pelo
servidor responsável do Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal de
Londrina.

9 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Parana, CEP: 86015-
903, no Departamento de Recursos Humanos, no horário das 13 horas as 18 horas, de
segunda a sexta-feira.

9.1 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega;
9.2 A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

10 Servidor lotado no Departamento de Recursos Humanos da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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10.10 "aceite" implica recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade
do material com a especificação. No local de entrega, o servidor designado fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade com o
discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a
data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades observadas;

10.20 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, será tácito na falta de
manifestação do Departamento de Recursos Humanos em 15 (quinze) dias úteis a
partir do recebimento provisório.

10.30 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do
produto entregue as especificações e as qualificações dos materiais entregues, de
conformidade com o exigido neste Termo de Referência, no contrato e com o
constante da proposta de preços da CONTRATADA.

10.4Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

CLÁUSULA QUINTA — DA VIGÊNCIA

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

CLAUSULA SEXTA—DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12 As despesas com a execução deste Contrato serão atendidas com os recursos
consignados da dotação 01.010.01.031.0001.2.001.33.90.39.59.00 — Serviços de dudio,
video e foto.

CLÁUSULA SÉTIMA— DO PAGAMENTO

13 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA em até 5
(cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo
com as necessidades dos departamentos desta Casa.

14 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Recursos Humanos 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

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

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

21.1Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Administração, 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;

21.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

21.30 dever previsto no subitem anterior implica a obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas,
no prazo máximo de 3 (três) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

21.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

21.5 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem corno atendendo de imediato às reclamações;

21.6Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que

Rua Gov. Parigoi de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

21.71\1ão 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.

21.8Não 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;

21.9Responsabilizar-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:

22.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do termo de referência, para fins
de aceitação e recebimentos definitivos;

22.2Acompanhar 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 A fiscalização do presente contrato sera exercida por representante da Camara
Municipal de Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso de
execução do contrato e de tudo dará ciência ao Departamento de Suprimentos e
Patrimônio.

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

23.2Salvo alteração por meio de despacho do Diretor Geral da Camara Municipal de
Londrina, devidamente notificada à Contratada, é designada como Fiscal do presente
contrato a servidora Andrea Cristina Cobbo, matricula n° 11414, lotado no
Departamento de Recursos Humanos.

24 Ao Fiscal do presente contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

24.1Solicitar empenho antes de solicitar o produto.
24.2Verificar e declarar regular cumprimento das obrigações contratuais pela

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

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 sell 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 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;
29.4Declaração 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

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

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:

33.10corrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
33.20corrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
33.30corrências 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:
34.1De 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;
34.2De 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 50% (cinquenta
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.

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. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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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 o Contratante o direito de rescindir unilateralmente este contrato ocorrendo
qualquer hipótese de cisão, fusão ou incorporação que possa prejudicar a execução do
objeto 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.

43 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, 17 de agosto de 2018.

/
Ailton 'a ilva Nan

Presidente da Camara Municipal de Londrina
Contratante

Suelen Cristine Candido do Nascimento
Equipamentos Informatizados LTDA-ME

Contratada

Rua Gov. Parigot de S0U72, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto
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EDITAL
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS PÚBLICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

CONCURSO PÚBLICO N° 1/2016
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° 4/2018

A Camara Municipal de Londrina - CML, Estado
atribuições legais, resolve

do Parana, por seu Presidente em Exercício, Vereador AiIton da Silva Nantes, usando de suas

CONVOCAR:

Marcela Campos de Mari, classificada em 1° lugar, no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de Jornalista, do quadro permanente da

Camara Municipal de Londrina, e Gabriela Fonseca Carvalho, classificada em 1° lugar, no Concurso Público para provimento do cargo efetivo de

Relações Públicas, do quadro permanente da Camara Municipal de Londrina, para apresentar-se ao Departamento de Recursos Humanos munido

da documentação necessária à admissão, no prazo máximo de dez dias úteis, contados da data de publicação no Jornal Oficial do Município de

Londrina, conforme dispõe o item 4 do Edital de Concurso Público n° 1/2016.

0 presente Edital estará disponível no endereço eletrônico da Cops/UEL: www.cops.uel.br, a partir das 17h do dia 23 de agosto de 2018.

Londrina, 22 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (Em Exercicio)

IDEXTRATO DE TERMO ADITIVO

ESPÉCIE: TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N°24/2017.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: EDITORA E GRÁFICA PARANÁ PRESS S/A, CNPJ n° 77.338.424/0001-95.

Objeto: prorrogação do contrato por mais 12 (doze) meses, a contar de 31 de agosto de 2018..

Valor do Aditivo: R$11.972,50 (onze mil novecentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Data da Assinatura: 17/08/2018.

EXTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

9 ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°14/2018 — DISPENSA DE LICITAÇÃO N°12/2018.

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO — EIRELI

CNPJ: 20.843.121/0001-02
Objeto: Aquisição de crachás de identificação pessoal.
Valor total: R$ 595,00 (quinhentos e noventa e cinco reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data da assinatura do contrato.

Data da Assinatura: 17 de agosto de 2018.

e CONSELHOS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N°06012018 — CMAS, DE 22 DE AGOSTO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a Inscrição da Casa de Maria.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL, no uso das atribuições que [he conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e

Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n°. 10.211, de 27

de abril de 2007, e considerando,

• Os artigos 3° e 9° da Lei Federal n°. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência Social e da outras

providências;

• 0 Decreto Federal n°. 6.308. de 14 de dezembro de 2007 que dispõe sobre as entidades e organizaçôes de assistência social de que trata o

artigo 3° da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e da outras providências;

• A Resolução CNAS n°. 109, de 11 de novembro de 2009, que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais;

• A Lei Federal n°. 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe Sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social.

• A Resolução CNAS n°. 16, de 05 de maio de 2010 que trata dos parâmetros nacionais para inscrição de entidade e organizações de

assistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios sociassistenciais no CMAS, alterada pela Resolução CNAS n°.

33/2010.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°220/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Processo Administrativo — N°34/2018

Londrina, 24 de agosto de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando cópia do contrato administrativo n° 34/2018-

Crachás, para a fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento

Financeiro.

Atenciosamente,

ith,g7-2
'driana Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
De acordo:

iz Fêr7tn o orãe Mare daz
Departa4 nto de Suprimentos e P rimônio

' ecebido em,2L1 /03/_,18
r

(1"dof/c)

Resp sável pelo recebimento


