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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 51/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° /2017

AU T UAC A 0

Aos 01 de dezembro de 2017, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitação com despacho e documentaC tados na sequência.

..-o-• ---
Fe ipe W tang Paim

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

•



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n° 20/2017 — Cerimonial
De: Assessoria de Comunicação — Cerimonial
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Solicitação de Carteiras de Identificação aos vereadores

Londrina, 18 de agosto de 2017.

Prezados Senhores,

Por solicitação da Presidência desta Casa, solicito abertura de Licitação para a

aquisição de carteiras de identificação para os vereadores. Segue em anexo o Termo

de Referência.

Certa de vossa compreensão.

Atenciosamente,

Ortencia Mélo
Cerimonial

Rua Gov. Gov. Parigot de Souza, 145, Caiçaras — Londrina — Pr — CEP: 86015-903
Telefone: (43) 3374-1300 — www.cml.pr.gov.br
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
DO OBJETO
1 0 objeto do presente Termo de Referência é a aquisição de carteira de identificação

para os vereadores da Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e quanti-
dades estabelecidas abaixo:

1.1 Serão adquiridas 30 (trinta) carteiras de identificação 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 da carteira 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 parlamentar, indicação do cargo (vereador), legislatura, foto nas
dimensões de 2,3 x 2,8 cm, assinatura do titular e indicação territorial de
validez (no caso, válida em todo o território nacional).

1.1.2 0 verso conterá as informações pessoais do vereador, como exercício
de mandato eletivo, documento de identidade, CPF, nome do pai, nome da
mãe, data de nascimento e naturalidade, assinatura do titular e indicação
territorial de validez (no caso, válida em todo o território nacional).

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

1.1.4 0 material PVC deverá ser de fácil limpeza, superficie lisa, resistente, não
toxico.

JUSTIFICATIVA
2 0 objeto deste Termo de Referência atenderá as necessidades de identificação dos

vereadores, de acordo com o layout elaborado que inclui foto para a adequada
identificação pessoal e funcional.
2.1 É de suma relevância o documento o qual confirma a identidade dos

parlamentares, seja perante pessoa fisica ou jurídica, em qualquer area externa
Camara Municipal.

2.2 No que se refere à quantidade: são 19 (dezenove) parlamentares, portanto, esse é o
número de carteiras necessárias; todavia, solicitamos 11 (onze) unidades extras, para
substituição em possível caso de perda, dano irreparável ou troca de vereador.

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.

4 0 Departamento de Cerimonial 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.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

6 Inicialmente solicitaremos 19 (dezenove) unidades, sendo que, esses itens deverão ser
entregues em prazo não superior a 14 (quatorze) dias úteis, contados a partir da
solicitação e apresentação do empenho. 0 pedido e a entrega das demais se dará
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conforme as necessidades da CONTRATANTE, conforme já justificado (2.2), no período
de 1 (um) ano, que encaminhará a solicitação com todas as informações básicas
necessárias (especificações e quantidades), por meio de e-mail ou fac-símile,
conjuntamente com a nota de empenho para a respectiva aquisição.

7 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 Cerimonial da Camara Municipal de Londrina.

8 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 Cerimonial, no horário das 13 horas as 19 horas, de
segunda a sexta-feira.

9 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega;
• 10 A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

•

11 Servidora lotada no Departamento de Cerimonial da Camara Municipal de Londrina
poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

11.1 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, a servidora designada fará o
recebimento dos materiais limitando-se a verificar a sua conformidade corn 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;

11.2 0 recebimento definitivo poderá ser expresso ou tácito, sera tácito na falta de
manifestação do Departamento de Cerimonial em 15 (quinze) dias úteis a partir do
recebimento provisório.

11.3 0 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 do licitante vencedor.

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

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

12 A Contratada obriga-se a:

12.1 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;

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

12.3 0 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas expensas,
no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, o produto com avarias ou defeitos;

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

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

12.6 Comunicar d. 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.

12.7 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.

12.8 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;

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

OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

13 A Contratante obriga-se a:

13.1 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;

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

13.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

14 0 pagamento do objeto deste contrato sera 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.

15 0 pagamento somente sera efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Cerimonial da Camara Municipal de Londrina, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

16 0 recebimento definitivo fica condicionado a. verificação da conformidade da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CON I RATADA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

18 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante g55
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depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

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

Município de Londrina, 19 de outubro de 2017.

•
)'11 

Rebeca F. Ramos
Cerimonial

De acordo, rtenci Melo

Chefe do Cerimonial

•



18/10/2017 mail (1010x638)

CÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

CÂMARA MUNICIPAL
DE LONDRINA
Estado do Paraná

Mario Hitoshi Neto Takahashi j
Vereador j 17a Legislatura 

As5in tura crTitular

VALIDA EM TODO TERRITóRIO NACIONAL

•

0

https://webmail.cml.prgov.br.11443/mail/?_task=mailkframed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=274&_part=2&_frame=-18,_extwin=1 1/1



18/10/2017 mail (1010x638)

CÉDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL

17a Legislatura 1  2017/2020 
C Pr R000.000.000-00 j  0.000.000-0 

NOME DO PAI

Mario Hitoshi Neto Takahashi J
ONIF DA ',114

Mario Hitoshi Neto Takahashi j
DATA NASC

00/00/0000
NATURALIDADF

Londrina/PR

Presidente..datThm11a de Vereadores

VALIDA EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL

https://webmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task=mail& _framed=1&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=274&_part=3&_frame=1&_extwin=1 1/1



6427.970701
Controle de Ponto e A c.-eso

Londrina, 17 de novembro de 2017.

A/C: Felipe Werlang

Cidade: Londrina — PR

Prezado(a) Senhor(a)

Projeto: Crachás

Proposta 892/2017

• 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 a disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários através de
nosso telefone ou e-mails.

Atenciosamente,

Sarah Carvalho I Gráfico

Unidade Londrina.: 43 3032-6176
Unidade Maringá.: 44 3026-6861

• Unidade Curitiba .: 41 3026-0030

E-mail : graficoPgprdigital.com.br
Visite nosso Site: www.qprdigital.com.br

GPRDigital® - Unidade Londrina
Av Robert Koch, 1330

CEP 86038-350
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Eggig#10
Controle de Ponto e Acesso

Modelos de Crachás

ELECTRONICS
R ',ARIANS

JULIA MARQUES
Andfistn Adm Adm.4tvft

ADM !Actininistlatm,

41, 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 impressão em ambos os lados. Produzidos em PVC.

GPRDigital0 - Unidade Londrina
Av Robert Koch, 1330

CEP 86038-350
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Egovirtal
Controle de Ponta e Acesso

Cordão p/ Crachá 1,1 X 80 cm / Jacaré
Cordão Texturizado 100% Poliéster / Personalizado em uma cor (branca) nas 2 faces
Acabamento metálico: fixador e prendedor modelo Jacaré.

INVESTIMENTO:

Carteiras de identificação em PVC frente e
verso colorido sem furo.

30
unidades

Não nos responsabilizamos pelas fotos ou colhimento de dados.

R$ 6,00 R$ 180,00

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

Planilha

Condição de Pagamento: 30 dias.

Validade da Proposta:
10 (Dez) 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



Assunto

De

Para

Data

RES: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador
GPRDigital - Gráfico <grafico@gprdigital.com.br>
'Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>

22.11.2017 14:58

• Camara Londrina Crachas 22.11.17.pdf (-304 KB)

Oi Felipe, tudo bem? Segue novamente a proposta. Era 56 pra mudar a descrição ne?

Obrigada,

Recesso setor Gráfico: pedidos de crachás até dia 27/11. Retornamos dia 26/12.
Sarah Carvalho 1 Depto Gráfico
Novo endereço: Av. Robert Koch, 1330.

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

 Mensagem original 

IIIDe: Felipe [mailto:felioepaim@cml.or.gov.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2017 16:59
Para: graficoftordieital.com.br 
Assunto: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador

Prezados,

Solicitamos cotação para a confecção de Carteira de Identificação de Vereador, conforme documento anexo.
Desde logo, muito obrigado!

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

•

CAIL



‘Ct —taillopiVisiconc.mmia_uunoun.sttic.m.a.

Londrina, 22 de Novembro de 2017

Proposta 221117A

A
Câmara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimônio
Londrina - PR

Att. Sr. Felipe Werlang Paim
Fone 3374-1265

Ref.: Serviços de impressão em PVC colorido

Seq Composição dos Produtos e Serviços
001 Confecção de 30 carteirinhas coloridas dupla face em PVC com dados variáveis 450,00
002 Total dos serviços 450,00
003 Impostos sobre serviços NFEs 27,00
004 Total dos serviços e impostos à vista 477,00
005 R$ 477,00 — (Quatrocentos e Setenta e Sete Reais)

A validade desta proposta = 30dd.
Prazo de execução e entrega a 24h comercial após a autorização.
Pagamento bancário até 28dd com crédito em cc no Banco do Brasil.
Agencia 5047-4 Conta 6.571-4 Walkervision

Estamos a disposição para dirimir quaisquer dúvidas pelos telefones:

(43) 3327-5270 - Cel.: 99995-8847 Whats
ou walker@walkervision.com.br

Atenciosamente,

Walker Francisco Cavallaro
Gerente Comercial

WalkerVision Tecnologia e Serviços. — Rua Irati,38 — Jardim Araucárias — CEP 86060-540 — Londrina — Pr.
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Assunto
De

Para

Data

RE: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador
Walkervision Tecnologia <walkervision@hotmail.com>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>, walker@walkervision.com.br
<walker@walkervision.com.br>
22.11.2017 16:26

Webniail - CNIL

Walkervision Tecnologia compartilhou um arquivo do OneDrive com voce. Para visualizá-lo, clique no link abaixo.

C5mara ML-22-1117A.dot

Olá, boa tarde !

Anexo nossa preoposta

Atenciosamente,

Walker
WalkerVision
99995-8847

De: Felipe delipepaim@cml.prgov.br>
Enviado: quarta-feira, 22 de novembro de 2017 16:51

dikPara: walker@walkervision.com.br
WAssunto: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador

Prezados,

Solicitamos cotação para a confecção de Carteira de Identificação de
Vereador, conforme documento anexo.
Desde logo, muito obrigado!

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

•



• ik CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C Felipe

•

NONACA
SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

ORua: Eduardo Benjamin Hosken, 200 Londrina
043.3026.1326 3324.7919 @418817.9234
O falecom@nonaca.com.br O nonaccLcomiw

ES:PEY:;•Le,1

(ip

Londrina, 30 de Novembro de 2017.
(Orçamento válido por 15 dias.)

Ref. Orçamento para CRACHÁ EM PVC LAMINADO
Dimensões: 8,6 x 5,4 cm

(Acompanha prendedor jacaré)

Conforme solicitado apresentamos orçamento:

Frente e Verso Colorido
30 Unidades

• 14, 10,00 a unidade

Valor para Segunda Via / Pedidos avulsos posteriores
11,0 10,00 a unidade

Prazo de Entrega: 03 dias úteis
Forma de Pagamento: Boleto ou Depósito Bancário

(Boleto: Para la Compra, sujeito à aprovação de crédito / Valor acima de R$ 60,00)

Atenciosamente,
(43) 3324-7919 / 3026-1326



FtES: 1,1iv& Arte ern PSD
Nonaca - Falecom <falecom@nonaca.com.br>

'Felipe <felipepaim@cml.prgov.br>

30.11.2017 17:00

• CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.doc (-213 KB)

Boa tarde Felipe,
Segue em anexo orçamento

tell - C1L

Quanta as artes, está tudo certo com o arquivo da frente ...
Porem, o arquivo do verso está em formato "fechado", precisaremos do mesmo em formato "aberto" para podermos manusear o mesmo

Estamos a disposição para o caso de eventuais duvidas ...

*** Estaremos em ferias coletivas de 23/12/2017 a 07/01/2018, retornando as atividades em 08/01/2018 ***

Att
Diego Suzumura
Nonaca Crachas

 Mensagem original 
De: Felipe [mailto:felioevaimOcml.or.éov.br]
Enviada em: quinta-feira, 30 de novembro de 2017 16:38
Para: falecomOnonaca,com.br 
Assunto: Fwd: Fwd: Arte em PSD

• Boa tarde!

•

Segue o arquivo solicitado para proceder a cotação.
Obrigado!

Felipe Werlang Paim
Suprimentos
(43) 3374-1324

  Mensagem original  
Assunto: Fwd: Fwd: Arte em PSD
Data: 30.11.2017 16:35
De: Cerimonial CML ccerimonialOcml.or.eov.br>
Para: felibevaimacml.or.gov.br

Mensagem encaminhada

ASSUNTO:
Fwd: Arte em PSD

DATA:
Thu, 30 Nov 2017 16:35:30 -0200

DE:
ortenciameloacmior.Bov.br

PARA:
cerimonialOcml.pr.gov.br

  Mensagem original  
Assunto: Arte em PSD
Data: 2017-11-24 14:23
De: Jeferson Inácio defersoninacio0cml.or.eov.br>
Para: Ortencia Melo <ortenciamelo@cml.or.eov.br>

Orténcia, segue arte em PSD da carteirinha proposta para os vereadores.
Este é o modelo. Para os demais vereadores, sera necessário fazer a edição uma a uma.

********************************

Jeferson Inácio
Departamento Multimidia
Assessoria de Comunicação
Camara Municipal de Londrina
(43) 3374-1230 - (43) 99615-1689
iefersoninacicacml.or.Rov.br



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

Este e-mail foi verificado quanto a virus pelo AVG.
htto:Pwww.avg.com

•



ATEC-PONTO 
ATEC PONTO COM. ASSIST TEC E EQUIP INFORM. EIRELI

COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE RELÓGIOS DE PONTO
CNPJ 11.398.383/0001-14 INSCR. 90517469-00

AVENIDA SAO JOÃO 1.872 - CEP 86036-030 — FONE/FAX: (0**43)3336-5439 —
LONDRINA — PR — financeiroAatecponto.com.br.

ORÇAMENTO
Londrina, 01 de Dezembro de 2017.
CARTA-PROPOSTA PARA FORNECIMENTO
Prezados (as) Senhores (as):
FELIPE WERLANG PAIM
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
DEP. SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO
(43) 3374-1265
felipepaim@cml.pr.gov.br
Conforme solicitado a ATEC-PONTO tem a satisfação de a resentar or000sta referente: crachas oersonalizados

Prazo de entrega Dia(s) 14 dias uteis após o
pedido. Prazo de Pagamento 30 dias epos emissão NF

Validade da Proposta 60 (sessenta) dias Data do orçamento 01/12/2017

Pessoa de contato MARLON DIEGO FERREIRA Telefones 43 — 3336-5439

côo.
MAT.

ITE
M

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO UN QTDE MARCA VALOR
UNITÁRIO

VALOR TOTAL

1 CRACHÁ PVC 76 mm DE ESPESSURA, DIMENSÕES 84 X 56 mm,
IMPRESSÃO COLORIDA DIGITAL FRENTE E VERSO, SUPERFICIE LISA, DE
FACIL LIMPEZA.

UN 30 ATECPONTO R$ 10,80 R$ 324,00

0 fornecimento dos crachás deverá ser realizado ao órgão publico, em até 14 ute's dias apos o envio dos pedidos e informações, cabendo 6
contratante enviar as fotos e as informações dos servidores, frete por contato da contratada.

Garantia: 90 dias.

O preço ofertado está expresso em moeda corrente nacional e nele inclui todos os tributos e custos diretos e indiretos incidentes, como impostos,
comissões, etc. — valores mantidos para a execução total do orçamento.

TOTAL R$ 324,00

• ri 1.398.383/0001-1711
ATEC PONTO COMÉRCIO ASSIST, TEC. E

EQUIPS, INFORMATIZADOS LTDA.-ME
Avenida São João, 1872

Cj. Antares - CEP 86036-030

LONDRINA„,77+R--,

ATECPONTO. COM. ASSIST. TEC. E EQUIP. INF. LTDA
RESPONSAVEL DA EMPRESA: JOSE ARIBALDO

CARGO: GERENTE COMERCIAL

Dados Bancários: ATECPONTO COMERCIO ASSISTENCIA TECNICA E EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS LTDA,
Banco 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, Agencia 0394, Conta corrente 1009-8, Operação 003.



Assunto

De

Para

Copia

Data

FtES: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador
Financeiro <financeiro@atecponto.com.br>

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

Sac Atec-Ponto <sac@atecponto.com.br>

01.12.2017 15:12

• CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA CRACHAS PERSONALIZADOS.pdf (-387 KB)

Boa Tarde Felipe - 43 3374-1327

Mil desculpas pela demora, segue em anexo orçamento de crachas, muito obrigado

Fico a disposição para qualquer eventual duvida e agradeço desde iá.

Wehmail - CM I,

DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO ESTAREMOS PASSANDO POR MANUTENÇÕES E TROCA DE NOSSO SISTEMA DE TELEFONE E PABX, PRECISANDO DE SUPORTE
TECNICO, MANUTENÇÃO E SUPRIMENTOS COMO BOBINAS, FITAS, NO BREAKS, BATERIAS E PEÇAS PARA RELOGIOS DE PONTO, CONTROLE DE ACESSO,
CATRACAS, CANCELAS, CRACHAS E CORDÕES POR GENTILEZA ENTRE EM CONTATO ATRAVES DO NOSSO SITE - BASTA CLICAR EM "AREA DO CLIENTE", IRA
ABRIR UM FICHARIO PARA SEU ATENDIMENTO HTTP://WWW.ATECPONTO.COM.BR/CONTATO.PHP -
ESTAMOS PRONTOS PARA TE ATENDER 43 3336-5439 - WHATSAPP 43 9 9804-3394 DO SUPORTE TECNICO.

MAIS UMA DICA INTERESSANTE:
BAIXE 0 MANUAL DO SEU SISTEMA DE TRATAMENTO DE PONTO NOS LINKS ABAIXO, TE AJUDA A TIRAR TODAS AS DUVIDAS:
ATECSFOTWARE: htto://www.atecoonto.com.br/getFile/eDownload/68/Manual Atecsoft Versao 1.2.odf

111) ATEC-PONTO TRABALHA COM VARIAS SOLUÇÕES PARA EMPRESAS VENDA E ASSISTENCIA TECNICA:
RELOGIOS DE PONTO
CATRACAS
CANCELAS
BIOMETRIA
CAMERAS DE VIGILANCIA
CRACHAS PERSONALIZADOS E CORDÕES

SECULLUM 4: htto://www.atecoonto.com.brigetFi1e/eDownload/73/Manual Software Ponto 4 - Secullum - Comoleto.odf

Por gentileza confirmar o recebimento deste email.

Att

Marlon Diego
AtecPonto Controle de Ponto e Acesso
Londrina - PR - Brasil
Tel/Fax : 55-43-3336-5439 - 3325-6473
VISITE NOSSA LOJA VIRTUAL
www.atecoonto.com.br 
NOVO ENDEREÇO Z. AV. SAO JOÃO, 1.872
TRES QUADRAS NO NOSSO ANTIGO ENDEREÇO
DO LADO DIREITO DEPOIS DA IGREJA CATOLICA
CEP 86036-030

 Mensagem original 
De: Felipe (mailto:felionaimOcml.or.eov.br]
Enviada em: quinta-feira, 16 de novembro de 2017 17:09

11111Para: financeiroOatecoonto.com.br
Assunto: Cotação - Carteira de Identificação de Vereador

Prezados,

Solicitamos cotação para a confecção de Carteira de Identificação de Vereador, conforme documento anexo.
Desde logo, muito obrigado!

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

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



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2559/ 2017

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral
Aquisição de: Serviços
Especificação: Confecção de carteiras de identificação para vereadores, conforme Termo de Referência do

Cerimonial.

Justificativa: Para atender as necessidades de identificação dos vereadores, conforme Termo de Referência do
Cerimonial.

*Ern: 15/12/2017

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Obs:

, do orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 1 97.788,59
'..do orçamentaria p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) ,), 649,75
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 3 11.559,75
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? I Sim 1 Qtde.: 0 'Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001.339090304400 - M ial de Sinalização Visual

e Afins A
,-- •:,-4..c, 3 ,
t: ril ctryvu votAltv J-NAtlito -t-yv• i Sic- t I Rosangela opes StIvo

Em: 18/12/2017 3. _ 1c)? .5/,46 -ff? Depto. Financeiro

c ..-.;
Despesa Autorizada: Agua4ando 
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Obs: 1
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110 SERVEKMA
ATO DE CONSTITUIÇÃO DE NASCIMENTO COMERCIO E NOTARIAL.

MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI LONDRINA - PR

SUELEN CRISTINE CANDID° DO NASCIMENTO, nacionalida-Je-BrASILEIRA, -EMPI;ECARIA,_ _
Casada, regime de bens Comunhao Parcial, n° do CPF 040.943.589-94, docihento de identidade

05622009677, DETRAN, PR, com domicilio / residência a RUA CAFE FILHO, número 621,
bairro / distrito JARDIM AMELIA, município PINHAIS - PARANA, CEP 83.330-030 resolve
constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes

cláusulas:

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

Clausula Segunda - 0 objeto sera COMERCIO VAREJISTA DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS,

MATERIAIS DE 1NFORMATICA, CONTROLE DE PONTO E ACESSO, MANUTENÇÃO,
REPARAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MAQUINAS DE ESCRITÓRIO, 1NFORMATICA E DE
EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

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

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 14/07/2014 e seu prazo de duração 6
indeterminado.

Cláusula Quinta - 0 capital é R$ 72.400,00 (SETENTA e DOIS MIL e QUATROCENTOS reais),

totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do Pals.

Clausula Sexta - A administração 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.

Cláusula 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(em) 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, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro

nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou

a propriedade.

Clausula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura corno titular

de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINAarxiL0 INTEGRADOR: 11 PR220140015250j
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ATO DE CONSTITUIÇÃO DE NASCIMENTO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI

direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

•  

VI

•

.411 
ttl NASCIMENTó COMERCIO E MANUTENCAO DE ----

", t RONTOS DE ACESSO 7 EIRLT

141-0ed 
:

IBIPORA, 14 de J ?Lt.- /

SUELEN CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO
Titular/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

1
, AGENCIA REGIONAL DE LONDRINA
k CERTIFICO 0 REGISTRO EM. 28/07 / 2 0 1 4

1 `¡ SOB NÚMERO 41600136381
Protocolo: 14/422805-0, DE 18/07/2014
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ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICR07_141PRESA (%1E) 1 s.zrzygirmA
NOTAR 1.

ONDR/NA - PR

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

A empresa NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO EIRELI ,
estabelecida na (o) AVENIDA PARANA, 76, SALA: 05;, bairro CENTRO, IBIPORA, PR CEP:

*6.200-000, 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 § 4° do art. 30 da mencionada lei.

•

"
04,1,,m201ofrAlAok,ktoto,A1

IBIPORA - PR, 14 DE JULHO DE 2014.

ç .

SUELEN CRISTINE CANDID° DO NASCIMENTO - Titular/Administrador

—NA-------'. 7JUNTA C IACOMERCIALREGIONAL    D DO E P LA0RNA—DWAR 1 , : ,,,• .

lt1 CERTIFICO 0 REGISTRO EMI 28 /0'7/ 2019
SOB NÚMER01 20199228068
Protocolo: 14/422806-8, DE 18/07/2014 i !.s,

Empresa i 41 6 0013638 1 / '—r__ _—_. 
•

PONTOS 17:, ACESSO - EIRELI . SEBASTIA0 MOAtu+scitrcko COMERCIO E MANUTENC AO DE ---

SECRE.TARIO GERAL
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TABELIONATO DE NOTAS DE PINHAIS
RUA REPUBLICA DOMINICANA, 129 - PINHAIS - PR

4, TEL: (41) 3033-3000

jATb
1

7 .1./ s \ PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ ,/ .0 \
NASCIMENTO COMÉRCIOÇ-.4 Aci i pc erlini NASCIMENTO COMERCIO E

nt , D egada zA;),' MANUTENÇÃO DE PONTOS DE
/ ACESSO - EIRELI - ME EM FAVOR DE

SUZAN CRISTINE CANDIDO DA ROSA
NA FORMA ABAIXO:

fir,S:' .1,.

A:

S A I BA M, quantos este público
instrumento de procuração bastante virem, que aos sete dias do mês de
agosto do ano de dois mil e quinze (07/08/2015), neste Município e
Comarca de Pinhais, Estado do Parana, em Notaria, perante mim,
AUXILIAR DE CARTÓRIO, compareceu como Outorgante
NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE
ACESSO - EIRELI - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob n° 20.843.121/0001-02, com sede e foro na Avenida
Parana, n° 76, sala 05, Centro, em Ibiporã-Parana, com seu Ato de
Constituição primitivo arquivado na Junta Comercial do Estado do
Parana, sob n° 4160013638-1 (NIRE) em 28/07/2014, e ainda o
Enquadramento de Microémpresa arquivada na referida Junta Comercial,
sob n° 20144228068 em 28/07/2014, acompanhada da Certidão
Simplificada datada de 14/07/2015, documentos esses que ficam
arquivados nesta Serventia Notarial, sob ri° 007 do livro 125-C, neste ato
representada por sua Titular: SUELEN CRISTINE CANDIDO DO
NASCIMENTO, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de
Identidade RG n° 8.710.502-4-PR, inscrita no CPF/MF n° 040.943.589-94,
residente e domiciliada na Rua Café Filho, n° 521, Vila Amélia, neste
Município e Comarca; a presente reconhecida como a própria através dos
documentos ora apresentados. E, pela Outorgante, perante mim, me foi
dito que através deste público instrumento de procuração e na melhor
forma de direito, nomeia e constitue como sua bastante Procuradora
SUZAN CRISTINE CANDIDO DA ROSA, brasileira, casada, empresária,
portadora da Cédula de Identidade RG n° 6.845.831-5-PR, inscrita no
CPF/MF n° 026.152.619-75, residente e domiciliada na Rua Julio Estrela
Moreira, 110, Canaã, em Londrina-Paraná; a quem confere poderes
específicos, para gerir e administrar a empresa Outorgante; podendo
para tanto dita procuradora comprar e vender mercadorias, receber e
pagar quantias, dar e receber quitação, promover cobranças amigáveis e
judiciais; representar a Outorgante perante quaisquer Instituições
Financeiras ou Estabelecimentos Bancários, quer sejam Estaduais
ou Privados, inclusive, BACEN, Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica
Federal, Banco Bradesco S/A, Banco Itaii S/A, HSBC Bank Brasil S/A -
Banco Múltiplo, Banco Santander S/A, (inclusive agência Pinhais),
SICOOB, Sicred, Bancos Estaduais ou Privados em geral, em quaisquer
de suas agências e filiais, podendo: abrir, movimentar e fechar contas de
depósito, fazendo depósitos e retiradas, emitindo, assinando,
endossando e descontando cheques, saques, recibos ou outro
documento legal, solicitar extratos e saldos de contas, solicitar e retirar
cartões magnéticos, cadastrar e recadastrar senhas, retirar e assinar
requisição de talonarios, receber toda e qualquer importância devida a
empresa outorgante, por quaisquer títulos e origens, passando recibo1,RAdar quitação, emitir, endossar, avalizar, aceitar e descontar duplicata
mercantis, cambiais, notas promissórias, assinando border6s d
cobrança ou caucionar esses títulos para lastrear operações de créditcl,COrn
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assinar contratos ou cédulas de responsabilidade da empresa outorgant
como emitente em qualquer linha de financiamento ou emprés, rfó
bancário, mesmo em outras moedas; retirar títulos de cartórios, fazer
ocorrências de cobrança, baixando, concedendo abatimentos,
prorrogando, solicitando protestos, executando, cobrando juros de mora,
mover ações de qualquer natureza, transigir, desistir, interpor recursos
legais, fazer acordos; autorizar débitos em conta corrente, autorizar as
transferências de pagamentos por qualquer meio, inclusive via internet,
assinar correspondências, fazer aplicações financeiras a qualquer prazo,
seja em fundos, mercado aberto, poupança, ações, ouro-metal,
RDB-CDB, com rendimentos pré e/ou pós-fixados ou de flutuação de
mercado, assinando todos os documentos necessários para essas
exclusivas aplicações; admitir e demitir funcionários, estabelecendo-lhes
ordenados e atribuições, bem como assinar suas carteiras de trabalho;
representar a Outorgante perante Repartições Públicas Federais,
Estaduais, Municipais e Autárquicas, nelas requerendo, alegando,
promovendo e assinando o que necessário for; representa-la perante o
INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, Orgaos do Imposto de Renda,
requerendo, alegando, promovendo e,assinando quaisquer documentos,
inclusive certidões de regularidade fiscal; representa-la junto a Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos; podendo' retirar correspondências e
mercadorias endereçadas a Outorgante ; 'representar a Outorgante em
qualquer Juizo, Instância ou Tribunal, inclusive na Justiça do Trabalho e
Conselho de Contribuintes; representar a outorgante em quaisquer
modalidades de Licitações. junto a quaisquer Repartições Públicas,
Municipais, Estaduais, Federais, Autárquicas ou em qualquer outro órgão,
podendo para tanto dita procuradora requerer inscrições, apresentar
propostas, oferecer preços: assistir a abertura das propostas, nomear
representantes, apresentar protestos, reclamações e recursos contra
qualquer irregularidade, oferecer vantagens e descontos, prestar cauções
e levantá-las, receber as respectivas importâncias e dar quitação, assinar
contratos, bem como praticar quaisquer atos e tornar as demais
providências necessárias para que a outorgante esteja dentro das
exigências legais; podendo constituir advogados para o foro em geral
e outorgar-lhes os poderes contidos na cláusula "Ad Judicia, Et
Extra e Ad Negotia"; receber citações e/ou intimações Judiciais ou
extrajudiciais; constituir procuradores com poderes específicos; requerer
e alegar o que for, fazer declarações de créditos; praticar todos os atos
previstos no contrato social e de competência da Outorgante; enfim
praticar todos os demais atos necessários para o bom e fiel cumprimento
do presente mandato, mesmo que aqui não expressamente
mencionados, o que dará tudo por bom, firme e valioso, podendo
substabelecer. 0 presente instrumento é outorgado por prazo de
validade INDETERMINADO, ficando o ora procuradora sujeita a
prestação de contas de todos os atos que praticar na vigência deste
instrumento, quando pelo representada da outorgante solicitado for.
Eventuais correções somente serão levadas a efeito mediante a outorga
de novo instrumento. 0 presente instrumento está devidamente
protocolado nesta data, sob n° 02311/2015. Emitida Guia de Funrejus
TJ/PR n° 24000000000815325-0. E, de como assim me disse. digitei o
presente instrumento, que depois de lido e achado em tudo conforme, vai
devidamente assinado pela representante da outorgante, que dispensa a
presença e assinatura de testemunhas, conforme lhe faculta o atual
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TABELIONATO DE NOTAS DE PINHAIS
RUA REPUBLICA DOMINICANA, 129 - PINHAIS - PR
TEL: (41) 3033-3000

Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do
Paraná, tudo perante mim, DAYANA MARA GARBUIO, AUXILIAR DE
CARTÓRIO, que a digitei. Eu, VIVIANE MARIA GARCIA PAES MARTINI,
Tabeliã, a fiz digitar, conferi, dou fé, assino em público e raso.
Emolumentos R$ 64,23 - 384,62 VRC, Selo FUNARPEN R$ 0,69. (a.a) -
SUELEN CRISTINE CANDIDO DO NASCIMENTO, VIVIANE MARIA
GARCIA PAES MARTINI. TRASLADADA A SEGUIR. Confere com o seu
original ao qual me reporto e dou fé. Eu   "- MARILEI
MATIELLO, Escrevente Juramentada, a tra conferi, assino em
público e raso.

EM TESTEMUNHO DA VERDADE

Es revente Juramentada

,i114 ,
›,141-

• a

FUNARPEN — SELO DIGITAL N° SPOir. . DRA1t IS4Re, Controle: UTOYJ .
CJAF

Valide esse selo em http://funarpen.com.br 

Tkellonato de Notas
Exclusivo para

Autenticação de ir
FMV6 69

, piNkre, mplibrAA il)0111F1
COW ELIE COM ORIGINAL0 RE ilAild0 É VERDADE E PPOU

LONDRINA • PARANÁ
/

15 DEZ. 200

M4nia Peterlini
,,ente Delegada
eslley Willer Silva

'Escrevente Autorizado

-

CAMA
A p

com o

Lo

,da

IZ
t-en11::

_To

,tedirff-.4
)e Ida ,)*-v

MUNICIPAL PE LONDRINA
eser.te fotocópia confere

(n--

,:....-nharinng Pain
Dept de suprimentgse, Funglonário Responsável



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-EIRELI
CNPJ: 20.843.121/0001-02 IE: 90672099-04
Endereço: AV PARANÁ 76, SALA 05 Bairro: CENTRO
CEP: 86200-000 Cidade: IBIPORÃ Estado: PR
Telefone: (43) 3026-6176
E-mail: comercialgprdiqital.com.br

A CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

NASCIMENTO COM. E MANUTENÇÃO DE PONSTOS 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 ã sua habilitação.

•

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( )

Londrina, 13 de Dezembro de 2017.

SUZAN C !STINE 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 AqS
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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 - ME
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 a
exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n0 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; e

2. não constam inscrições em Divida Ativa da União 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 A situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n2 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014.
Emitida As 10:50:36 do dia 23/11/2017 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 22/05/2018.
Código de controle da certidão: 2B84.F3AA.964D.104E
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•
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PARANÁ
GOVERNO GO ESTADO

Secreterie Feuende

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 017300613-00

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 de41, natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

•

Válida até 31/03/2018 - Fornecimento Gratuito

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

v-,1 •

Pagina 1 de 1
Emindo via Internet Pública (01/12/2017 16:37:35)
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Prefeitura Municipal de Ibiponi
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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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 VALIDADE
ATE 29/01/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

CERTIFICAMOS QUE A PRESENTE CERTIDÃO
COM EFEITO DE NEGATIVA, TENDO EM
EXIGIBILIDADE ESTEJA SUSPENSA.
DÉBITOS MOBILIARIOS E IMOBILIARIOS.

ESTA SENDO EXPEDIDA DE FORMA POSITIVA
VISTA A EXISTÊNCIA DE CRÉDITOS CUJA

Ibipord, 15 de Dezembro de 2017
Positiva com efeito de negativa N°: 8875/2017 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:

C2HHF2QET2C442XUP5
FINALIDADE: Licitação

RAZÃO SOCIAL: NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO -EIRELI
• CONTROLE

101965 

CNPJ/CPF jINSCRIÇA0

20.843.121/0001-02

ESTADUAL

90672099-04

ALVARÁ

16
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AV. PARANÁ, 76 - CENTRO CEP: 86200000 Ibiporã - PR 
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO - EIRELI
- ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.843.121/0001-02
Certidão n°: 141118255/2017
Expedição: 01/12/2017, As 16:43:40
Validade: 29/05/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONTOS DE ACESSO -
EIRELI - ME (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 A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

11/ Internet (http://www.tst. j us . br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

20843121/0001-02
NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENCAO DE PONT
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: 29/11/2017 a 28/12/2017

Certificação Número: 2017112909224311378262

Informação obtida em 01/12/2017, às 16:42:52.

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

•
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TCEPR
Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Número documento 20843121000102

Período publicag5o : de até

Data de Inicio impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

INENHUM ITEM ENCONTRADO!

•
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até

Pesquisar



mp obidade Ad ims ativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (01/12/2017 às 16:50) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 20.843.121/0001-02.

e
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: htt .//www cn s br
através do número de controle: 5A21.A462.7162.1210

•

Gerado em: 01/12/2017 as 16:50:10 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 51/2017-DG
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° 
OBJETO: Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Carteiras de identificação para vereadores.

Trata-se de contratação de carteiras de identificação para vereadores,

solicitada pelo Departamento Cerimonial, conforme especificações e justificativas

apresentadas no Termo de Referencia-TR (fls. 02-08 dos autos).

41Ik Após pesquisa de mercado, chegou-se ao seguinte resultado:

GPR DIGITAL WALKER
VISION

NONACA
CRACHÁS

ATECPONTO

30 Carteiras de identificaçdo para
vereadores (Valor Total)

R$ 180,00 R$ 477,00 R$ 300,00 R$ 324,00

Assim, obteve-se melhor proposta da empresa GPR DIGITAL, razão social

NASCIMENTO COMERCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO EIRELI,

inscrita no CNPJ sob o n° 20.843.121/0001-02.

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

a) Contrato social (fls. 21-22); b) Certidão Negativa Municipal, Estadual e

Federal incluindo débitos previdencidrios (fls. 28-30); c) Certidão negativa de débitos

trabalhistas e do FGTS (fls. 31-32); d) Declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl.

10 27); e) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante ao TCE/PR e ao CNJ (fls. 33-34);

f) Informação orçamentária com a respectiva autorização da Diretoria (fl. 20).

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

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

Londrina, 19 de dezembro de 2017.

pe Werlan Paim
Depart ento de Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 002/2018

Data: 08 de janeiro de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 51/2017 — Dispensa de Licitação -
Aquisição de Carteiras de Identificação para Vereadores (Crachás).

Prezado Gerente,

Conforme solicitado através do Relatório de Dispensa de Licitação emitido
por esse departamento (fl. 35), efetuamos a análise prévia do processo em epígrafe (fls. 01 a
35) e realizamos as seguintes recomendações:

1) Do objeto
Foram definidas as medidas precisas da altura e largura da Carteira de

Identificação, porém, não foi delimitada a medida da espessura, o que pode acarretar em
diferenciação nos preços obtidos.

Geralmente nos casos de medidas são previstas pequenas variações para
aceitação do objeto. As variações devem ser estabelecidas no Termo de Referência caso seja
de interesse da Administração, do contrário, não será possível o recebimento do objeto quando
as medidas forem diferentes da estabelecida.

2) Da substituição do instrumento contratual:
Constata-se que o objeto será entregue de forma parcelada, sendo prevista a

quantidade total de 30 (trinta) carteiras de identificação, porém, 19 (dezenove) serão
solicitadas imediatamente e o restante, durante o período de 01 (um) ano, de acordo com a
necessidade da Administração.

Sugerimos, portanto, que se formalize contrato, devido à existência de
obrigação futura, de modo a garantir a execução do objeto durante todo o período pretendido.

3) Da Dotação Orçamentária
0 processo de dispensa de licitação foi encaminhado ao final do exercício de

2017, por isso a verificação da dotação orçamentária (fl. 20) foi realizada com base naquele
exercício financeiro.

Tendo em vista que a aquisição ocorrerá no exercício de 2018, deverá ser
verificado novamente a dotação orçamentária junto ao Departamento Financeiro.



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

4) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF:
Constatamos que o certificado da empresa a ser contratada já expirou em

28/12/2017 (fl. 32). Esta Controladoria logrou êxito na emissão de novo certificado, que
comprova a regularidade da empresa (anexo), devendo o mesmo ser juntado aos autos.

Esta Controladoria entende que as questões relativas à Carteira de
Identificação devem estar atreladas ao Departamento de Recursos Humanos, tendo em vista
este ser o responsável pela verificação e controle da documentação e cadastro de todo pessoal
desta Casa, inclusive dos Vereadores, motivo pelo qual o Termo de Referência deverá ser
submetido ao mesmo para sugestões e aprimoramentos, caso necessário, devendo ser
providenciada as alterações necessárias no que tange aos responsáveis pela solicitação e

• 
fiscalização da execução objeto.

Por fim, sugerimos que seja providenciado lei/regulamento acerca das
características da Carteira de Identificação e os critérios para a sua expedição, prevendo,
ainda, questões tais como: extravio, afastamento, uso indevido, prazo para devolução ao
término do mandato, etc.

•

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

Em face dos apontamentos acima elencados, se denota que contrariamente
às sugestões anteriormente efetuadas, sejam: "inserirem na rotina dos processos licitatórios,
a conferência dos detalhes aqui apresentados (checklist) para que doravante tais falhas não
mais ocorram", não está ocorrendo por parte dessa unidade administrativa.

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

De Acordo:

Atenciosamente,

Silvio rn IvJeira
Gerente dAi Cóntroladoria

elc • # • s Santos
Controlador
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CAI A
CAIXA ECONÔMICA 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: 18/12/2017 a 16/01/2018

Certificação Número: 2017121807511970541207

Informação obtida em 08/01/2018, às 17:20:18.

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

1 de 1 08/01/2018 17:20



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

RESOLUÇÃO N° 121 DE 16 DE JULHO DE 2018

SÚMULA: Institui a Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores da Câmara
Municipal de Londrina.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO
DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE,
PROMULGO A SEGUINTE

RESOLUÇÃO:

Art. 1° Fica instituída a Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores
da Câmara Municipal de Londrina, para fins de identificação, sendo documento
individual e intransferível.

Art. 2° A Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores, terá sua
caracterização minima, com as seguintes informações:

I - na frente:
a. foto atualizada do titular;
b. nome, identificação da função e assinatura do titular da carteira;
c. período e número da legislatura;
d. número da matricula;
e. validade da carteira; e
f. reconhecimento em todo território nacional.

II - no verso:
a. nome e assinatura do Presidente da Câmara;
b. tipo sanguíneo;
c. número do RG, CPF e Titulo de Eleitor do titular;
d. filiação completa; e
e. data de nascimento.

Art. 3° A Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores terá sua
validade vinculada à respectiva legislatura, sendo obrigatória a devolução ao
Departamento de Recursos Humanos ao término de cada período ou quando da perda
ou suspensão do mandato eletivo, ou ainda, quando da cessação de qualquer forma do
exercício da vereança.

Art. 4° A despesa com a confecção da Carteira de Identidade Funcional
dos Vereadores será atendida por dotação própria constante das atividades legislativas
deste poder.



t4p
Câmara Municipal de Londrina

Estado do Parana

Art. 5° A má utilização da Carteira de Identidade Funcional dos
Vereadores ficará sujeita às sanções administrativas, civis e penais previstas na
legislação em vigor.

Art. 6° Na ocorrência de danificação, inutilização, extravio, furto ou roubo,
o titular deverá comunicar imediatamente o Departamento de Recursos Humanos, por
meio de requerimento com a apresentação do respectivo Boletim de Ocorrência, quando
couber.

Parágrafo único. Em caso de danificação, deverá a Carteira ser devolvida
ao Departamento de Recursos Humanos na forma em que se encontra.

Art. 7° É atribuição do Departamento de Recursos Humanos:

I - decidir sobre as demais características relativas a material, formato,
tamanho e mecanismos de segurança da Carteira de Identidade Funcional dos
Vereadores;

II - entregar as carteiras de identificação mediante protocolo, emitindo
termo de responsabilidade e retirada registrando a entrega do documento;

III - somente realizar a emissão de uma nova carteira de identificação
após atendido o previsto nos artigos 3° e 6° desta Resolução;

IV - receber e destruir as Carteiras de Identidade Funcional dos
Vereadores quando presentes os fatores previstos no artigo 3° desta Resolução.

Art. 8° Será competência da Mesa Executiva dirimir dúvidas originárias da
presente Resolução, bem como a emissão de atos normativos complementares que se
fizerem necessários à sua fiel execução.

Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Londrina, 16 de julho de 2018.

Vere d r Ailton Nantes
Presidente (em exercício)

Ref.
Projeto de Resolução n° 3/2018
Autoria: Mesa Executiva (Ailton da Silva Nantes, Filipe Barros Baptista de Toledo
Ribeiro, Eduardo Tominaga e Joao Martins de Souza).
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Vigência: 0 prazo de vigência do presente contrato sera de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser
rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, sem
necessidade de qualquer contraprestação.

Parágrafo único. Quaisquer eventos ocorridos ou serviços realizados em data posterior ao término da vigência deste Contrato, não serão
comissionados nem gerarão qualquer direito a CONTRATADA, por tratar-se de atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.

Data e Assinaturas: Londrina, 12/07/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Juegen Muller e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun),
(Sighatech Tecnologia Ltda — ME: Paulo Reckziegel).

CONTRATO N° 032/2018-01-TELECOM E CONTRATO N° 003/18-01-PART;

Processo Administrativo n° 032/2018-Telecom e Processo Administrativo n° 003/15-Part ;

Partes: Sercomtel S.A. — Telecomunicações e Clatec Tecnologia Eireli — Me;

Objeto: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SERCOMTEL contrata os serviços da CREDENCIADA para atendimento e
vendas e/ou prospecção de clientes, divulgação e comercialização de produtos e serviços, dirigida a pessoas jurídicas e físicas, que não pertençam
a carteira de clientes corporativos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na Especificação de Serviços n° 001/2018, Anexo
E, do Edital de Credenciamento Conjunto n° 001/2018, conforme Regra de Comissão de Valores, Anexo II, deste Contrato, compreendendo os
seguintes produtos/serviços:

• Telefonia Fixa (pré e pós-pago);
• Telefonia Move! Celular/Pessoal;
• Comercialização de serviços de Provedor e internet;
• E, demais Produtos/serviços que a SERCOMTEL disponibilizar, em sua area geográfica de atuação definida no Anexo I (Area Geográfica de

Atuação).
A area geográfica definida no Anexo I poderá ser ampliada pela SERCOMTEL, a seu exclusivo critério, mediante comunicação prévia a
CREDENCIADA. Em caso de redução da area geográfica, tal decisão deverá ser comunicada pela SERCOMTEL à CREDENCIADA.

Vigência: 4.1 0 prazo de vigência do presente contrato sera de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser
rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, bem como
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, a exclusivo critério da SERCOMTEL, até o limite permitido em Lei.

4.2. - Quaisquer eventos ocorridos ou serviços realizados em data posterior ao término da vigência deste Contrato, não serão comissionados nem
gerarão qualquer direito a CONTRATADA, por tratar-se de atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.

4.3 Na data da assinatura do contrato deste Credenciamento Conjunto n° 001/2018 fica automaticamente rescindido contrato de credenciamento
anterior a este que tenha o mesmo objeto.

Data e Assinaturas: Londrina, 09/07/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jurgen Muller e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun),
Roberto Yukio Nishimura e Luiz Shiroma (Luiz Claudio Rezende — Clatec Tecnologia Eireli — ME).

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 121 DE 16 DE JULHO DE 2018

SÚMULA: Institui a Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores da Câmara Municipal de Londrina.

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, PRESIDENTE, PROMULGO A SEGUINTE
RESOLUÇÃO:

Art. 1° Fica instituida a Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores da Camara Municipal de Londrina, para fins de identificação, sendo
documento individual e intransferível.

Art. 2° A Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores, terá sua caracterização minima, com as seguintes informações:

I - na frente:

a. foto atualizada do titular;
b. nome, identificação da função e assinatura do titular da carteira;
c. período e número da legislatura;
d. número da matricula;
e. validade da carteira; e
f. reconhecimento em todo território nacional.

II - no verso:

a. nome e assinatura do Presidente da Camara;
b. tipo sanguineo;
c. número do RG, CPF e Titulo de Eleitor do titular;
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d. filiação completa; e
e. data de nascimento.
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Art. 3° A Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores terá sua validade vinculada a respectiva legislatura, sendo obrigatória a devolução ao
Departamento de Recursos Humanos ao término de cada período ou quando da perda ou suspensão do mandato eletivo, ou ainda, quando da
cessação de qualquer forma do exercício da vereança.

Art. 4° A despesa com a confecção da Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores sera atendida por dotação própria constante das
atividades legislativas deste poder.

Art. 5° A ma utilização da Carteira de Identidade Funcional dos Vereadores ficara sujeita as sanções administrativas, civis e penais previstas na
legislação em vigor.

Art. 6° Na ocorrência de danificação, inutilização, extravio, furto ou roubo, o titular deverá comunicar imediatamente o Departamento de Recursos
Humanos, por meio de requerimento com a apresentação do respectivo Boletim de Ocorrência, quando couber.

Parágrafo único. Em caso de danificação, devera a Carteira ser devolvida ao Departamento de Recursos Humanos na forma em que se encontra.

Art. 7° É atribuição do Departamento de Recursos Humanos:

I - decidir sobre as demais características relativas a material, formato, tamanho e mecanismos de segurança da Carteira de Identidade Funcional
dos Vereadores;
II - entregar as carteiras de identificação mediante protocolo, emitindo termo de responsabilidade e retirada registrando a entrega do documento;
III - somente realizar a emissão de uma nova carteira de identificação após atendido o previsto nos artigos 3° e 6° desta Resolução;
IV - receber e destruir as Carteiras de Identidade Funcional dos Vereadores quando presentes os fatores previstos no artigo 3° desta Resolução.

giArt. 8° Sera competência da Mesa Executiva dirimir dúvidas originarias da presente Resolução, bem como a emissão de atos normativos
complementares que se fizerem necessários á sua fiel execução.

Art. 9° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Londrina, 16 de julho de 2018. Vereador Ailton Nantes - Presidente (em exercício)

Ref.
Projeto de Resolução n°3/2018
Autoria: Mesa Executiva (Ailton da Silva Nantes, Filipe Barros Baptista de Toledo Ribeiro, Eduardo Tominaga e João Martins de Souza).

ERRATA
A LEI N° 12.724 DE 5 DE JULHO DE 2018, PUBLICADA NAS PAGINAS 1 E 2 DO JORNAL OFICIAL DO MUNIC1P10, EDIÇÃO N° 3.561 DE 9
DE JULHO DE 2018,

ONDE SE LE:

Art. 6° Do instrumento público de doação à Sanepar, deverão constar, entre outras, clausulas especiais, estabelecendo que:

o imóvel ficara vinculado à atividade da empresa e não poderá ser alienado a terceiros, sem autorização do Instituto de Desenvolvimento de
Londrina — Codel;

io as obras de implantação do Centro de Distribuição da Sanepar deverão ser concluidas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de
liberação da area para construção, sob pena de reversão do imóvel ao domínio do Executivo.

LEIA-SE:

Art. 6° Do instrumento público de doação à Sanepar, deverão constar, entre outras, cláusulas especiais, estabelecendo que:

I. o imóvel ficará vinculado à atividade da empresa e não poderá ser alienado a terceiros, sem autorização do Instituto de Desenvolvimento de
Londrina — Codel;

II. as obras de implantação do Centro de Distribuição da Sanepar deverão ser concluídas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data
de liberação da area para construção, sob pena de reversão do imóvel ao domínio do Executivo.

EXPEDIENTE
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO

Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita
Prefeito do Município — Marcelo Belinati Martins Secretário de Governo — Juarez Paulo Tridapalli
Jornalista Responsável — Carla Sehn Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

REDAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E IMPRESSÃO - Av. Duque de Caxias, 635- CEP 86.015-901 - Londrina-PR - Fone: (43) 3372-4013
Endereço Eletrônico: http://www.londrina.pr.gov.br/jornaloficial - E-mail: jornaloficial@londrina.pr.gov.br

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br
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CI n° 156/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Termo de Referência — Confecção de carteiras de identificação dos vereadores

Londrina, 19 julho de 2018.

Prezada Gerente,

Diante da manifestação da Controladoria, que atribui ao Recursos Humanos

a fiscalização do contrato para confecção de carteiras de identificação dos vereadores,

estamos encaminhando o Termo de Referência elaborado pelo Departamento Cerimonial, a

fim de análise e ratificação ou eventual alteração.

Contudo, caso haja alguma alteração na especificação do material solicitado,

a fase de cotação deverá ser reaberta, o que delongará o feito. Por outro lado, caso o referido

Termo seja ratificado, o processo estará na iminência de homologação.

Informamos, ainda, que o presente processo estava pendente aguardando a

regulamentação exigida no parecer de fls. 36-37, o que ensejou a Resolução n° 121/2018,

publicada no Jornal Oficial em 18/07/2018.

Atenciosamente

e ipe
Departamento de Su entos e Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA N° 52/2018 — DRH

Londrina, 02 de agosto de 2018.

Do: Departamento de Recursos Humanos
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Processo Administrativo DG N° 51/2017

Prezados:

Em resposta CI 156/2018, comunico que não há alteração a ser
feita no Termo de Referência encaminhado para análise deste departamento.

Sendo o que temos para o momento,

Atenciosamente,

16k_iii)Andréa Cri 613bo
Gerente do Departamento de Recursos Humanos

Rua Parigot de Souza, n° 145 — Jd. Petrópolis
Londrina — Paraná. - CEP 86015-903
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http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaSe...

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

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

Nome: 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 União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 09:15:45 do dia 24/07/2018 <hora e data de Brasilia>.
Valida até 20/01/2019.
Código de controle da certidão: 3A90.BA32.BOEO.E288
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

15/08/2018 14:58



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°018530265-00

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 de4) natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Valida até 13/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Púbitca (15/08/2018 14:31:15)



15/08/2018 Certidão

MUNICIPIO
CNPJ 76.244.961/0001-03

SECRETARIA
DEPARTAMENTO

FISCALIZAÇÃO

DE IBIPORA

MUNICIPAL DE FINANÇAS
DE TRIBUTAÇÃO E

CERTIDÃO NEGATIVA
N. 5778/2018

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 VALIDADE
ATÉ 03/09/2018, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QE5JT4424EEC

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

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

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

Ibipord, 20 de Julho de 2018

Emitido por: <.< Equiplano Público Web >>

http://transparencia.ibipora.prgov.br:8080/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=36410 1/2



15/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapeLasp

VOLTAR

CALinkA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20843121/0001-02
Razão Social: NASCIMENTO COMERCIO E MAN UTENCAO 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: 09/08/2018 a 07/09/2018

Certificação Número: 2018080906181661181495

Informação obtida em 15/08/2018, as 14:32:54.

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
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-
PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

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°: 156194853/2018
Expedição: 15/08/2018, As 14:33:24
Validade: 10/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

411 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 A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Dúvidas e su9est8es: cndt@tst.jus.br



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (15/08/2018 As 14:34) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n° 20.843.121/0001-02.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.crThjus.br
através do número de controle: 5B74.6424.BAA1.E468

•

Gerado em: 15/08/2018 as 14:34:28 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1



15/08/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor -----

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 20843121000102

Período publicac5o : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

Ilk NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 20843121000102!

•

até

até

até

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xx/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° xx/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°51/2017

OBJETO: CONFECÇÃO DE CARTOES DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
VALOR DO CONTRATO: RS 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS).
VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov. Parigot de Souza, 145,
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, neste ato representado 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 também denominada Contratante, em face da proposta
declarada vencedora no processo de contratação em epígrafe, devidamente homologado, nos
termos da Lei, resolve contratar a empresa NASCIMENTO COMERCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO — EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
20.843.121/0001-02, com sede na Av. Parana, n° 76, sala 05, Centro, Município de Ibiporã,
Estado do Parana, neste ato representada por seu representante, sra. SUZAN CRISTINE
CANDIDO DO NASCIMENTO, portadora do documento de identidade Registro Geral
(RG) n° 6.845.831-5-SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° 026.152.619-75, doravante denominada Contratada, nos
seguintes termos:

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1 Constitui objeto da presente contratação a confecção de cartões de identificação visual
para vereadores, conforme especificações, prazos e condições de execução estabelecidas
no Termo de Referencia (Anexo I), documento este que passa a ser parte integrante do
presente contrato, como se nele transcrito estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO, DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2 A contratação sera feita com base no preço constante na proposta comercial da
CONTRATADA, no valor unitário de R$ 6,00 (seis reais) e total de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) para 30 unidades.

3 Nos valores acima estão incluidas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado.

4 0 pagamento sera efetuado em parcela única após disponibilização de acesso ao sistema
de acompanhamento e apresentação da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA.

5 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

5.1 A nota fiscal deverá ser apresentada concomitantemente á disponibilização do objeto.
5.2 0 recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

5.3 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.

5.4 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.

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

5.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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6 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

CLAUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

7 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente contratação, correrão
conta da Funcional: 01.010.01.031.0001.02001; dotação 3.3.90.90.30.4400 — Material de
sinalização visual e afins.

CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

8 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA

9 A CONTRATADA obriga-se a:
9.1 Executar os serviços nas condições estabelecidas contratualmente, de acordo com o

Termo de Referência e sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento do presente contrato;

9.2 Fornecer todo o material e mão de obra necessários para o fiel cumprimento das
obrigações;

9.3 Responsabilizar-se por eventuais vicios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.4 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante durante a execução
dos serviços;

9.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
9.6 Dar ciência a fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar na execução dos serviços, sem prejuízo de prévia
comunicação verbal, caso a situação exija imediata providencia;

9.7 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;

9.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação;

9.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas;

9.10Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°
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8.666, de 1993.

10 A CONTRATANTE obriga-se a:

10.1Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do contrato e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referência;

10.2Fornecer todas as informações necessárias a CONTRATADA para execução dos
serviços;

10.3Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.4Manter contatos sempre por escrito com a CONTRATADA, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser
confirmados por escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis;

10.5 Dar o recebimento definitivo, após o recebimento da nota fiscal da CONTRATADA,
desde que os serviços sejam realizados de acordo com as especificações contratuais;

10.6Pagar á CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11 A fiscalização da contratação sera exercida por representante da Camara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

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

11.2A fiscalização da presente contratação sera feita pela gerência do setor requisitante
ou por outro funcionário por ela designado por escrito.

12 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

12.1 Solicitar Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro;
12.2Somente solicitar o objeto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
12.3 Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CONTRATADA não o

tenha feito.
12.4Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios de consumo;
12.5 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro para pagamento;
12.6 Dar recebimento definitivo dos produtos ou serviços, após as verificações de

adequação da execução com os termos do presente contrato, inclusive com a
verificação de prazos, valores e quantidades;

12.7Notificar o Gestor do contrato caso identifique irregularidade passível de instauração
de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
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13 A fiscalização de que trata esta clausula 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.

CLAUSULA SÉTIMA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14 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.

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

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

15.2 Multa Moratória de até 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho pelo
não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato para a execução dos serviços,
referente ao item em mora;
15.2.1 Compensatória de até 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho,

pela execução dos serviços em desacordo com as obrigações dispostas neste
Contrato ou no Termo de Referência, referente ao item descumprido;

15.2.2 Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor da Nota de Empenho, pela
injustificada inexecucdo total dos serviços, hipótese que poderá ocasionar a
rescisão contratual, referente ao item descumprido.

15.3Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por até 2 (dois) anos.

15.4Declaração 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 sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

16 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

17 A entrega de objeto em desacordo ao Termo de Referência não descaracteriza a mora,
que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao
especificado pela Administração no Termo de Referência.

18 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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19 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

19.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação a decisão proferida, contudo não desobrigam a
Contratante de pro ferir resposta devidamente fundamentada.

20 Aplica-se analogicamente ao procedimento de penalização previsto no presente
contrato, o procedimento previsto na Lei n°9.784, de 1999.

21 Previamente a aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

22 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), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.

23 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

24 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo 1PCA-E (indice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA OITAVA — DAS ALTERAÇÕES

25 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

25.1A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

25.2As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLAUSULA NONA — DOS CASOS DE RESCISÃO

26 São motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

27 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

28 Em caso de rescisão deste contrato sera obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
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da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLAUSULA DEZ — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29 São partes integrantes do presente termo aditivo o seguinte anexo:
29.1Anexo I— Termo de Referencia.

30 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.

31 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

32 E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato Administrativo em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, para um só efeito.

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

CONTRATANTE

Londrina, xx de xxxxxxxx de 2018.

Suzan Cristine Cândido do Nascimento
Representeante legal

CONTRATADA
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CI n° 195/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer jurídico sobre procedimento de dispensa de licitação

Londrina, 15 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do processo administrativo n° 51/2017 para análise
e aprovação da assessoria jurídica, conforme relatório de fl. 35, inclusive sobre a minuta de
contrato autuada às fls. 52-55.

Em complemento, o departamento financeiro atualizou as informações para
o exercício de 2018 na Requisição de fl. 20.

Também constam as fls. 45-51 certidões atualizadas, haja vista a suspensão
do processo durante o trâmite da Resolução n° 121/2018 (fls. 39-42), solicitada pela

Controladoria no parecer de fls. 36-37.

Atenciosamente,

Departamento de Su
ell e Werla

m:
Paim
tos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: consulta sobre dispensa de licitação para confecção de cartões

de identificação individual para vereadores

Trata-se de solicitação de parecer sobre a viabilidade jurídica da contratação
* de empresa que confeccione cartões de identificação visual para vereadores, mediante dispensa de

licitação, nos termos do inc. II do art. 24 da Lei n° 8.666, de 1993.

•

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:

"Art. 24. t 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;"



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Encaminhado o processo à Controladoria da Casa, aquele setor recomendou:

a) formalização mediante contrato;

b) inclusão da dotação orçamentária para o exercício de 2018;

c) atualização do Certificado de Regularidade do FGTS — CRF;

d) necessidade de regulamentação da carteira de identificação.

Instruem o presente processo de contratação, dentre outros, o termo de

111 referência para contratação; a documentação da empresa interessada; orçamentos das empresas

interessadas; e certidões atualizadas.

Como o valor dos itens orçados não ultrapassa o limite da Lei de Licitações,

e considerando não se tratarem de parcela de um mesmo serviço, enquadra-se na hipótese em que a

Lei 8.666/93, no art. 24, II, dispensa a licitação.

Ademais, no tocante A instrução do procedimento em tela, registre-se que:

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

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

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

3. Pelo ex.. o, analisados os demais elementos do procedimento

administrativo, somos favoráveis tlisp nsa de licitação.

oLpare
/ 

20/8/2018.

Paulo Anchi eta da Silva

OAB 19.285 — PR.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG n° 51/2017
• Dispensa de Licitação n° 13/2018 — Objeto: Contratação de empresa para confecção de

carteiras de identificação pessoal dos vereadores.

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

Confecção de 30 (trinta) carteiras de identificação pessoal dos vereadores, conforme
Termo de Referência.

R$ 180,00

2(1_
AiltonCla. 

v
Si N ntes

Presidente

ondrina, 28 de agosto de 2018.
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 20/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 51/2017

OBJETO: CONFECÇÃO DE CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUAL
VALOR DO CONTRATO: R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS).
VALIDADE DO CONTRATO: 12 MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov. Parigot de Souza, 145,
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita no CNPJ sob o n°
78.316.064/0001-93, neste ato representado 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 também denominada Contratante, em face da proposta
declarada vencedora no processo de contratação em epígrafe, devidamente homologado, nos
termos da Lei, resolve contratar a empresa NASCIMENTO COMÉRCIO E
MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO — EIRELI - ME, inscrita no CNPJ sob o n°
20.843.121/0001-02, com sede na Av. Paraná, n° 76, sala 05, Centro, Município de Ibiporá,
Estado do Paraná, neste ato representada por seu representante, sra. SUZAN CRISTINE
CANDIDO DO NASCIMENTO, portadora do documento de identidade Registro Geral
(RG) n° 6.845.831-5-SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda (CPF/MF) sob o n° 026.152.619-75, doravante denominada Contratada, nos
seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO

1 Constitui objeto da presente contratação a confecção de cartões de identificação visual
para vereadores, conforme especificações, prazos e condições de execução estabelecidas
no Termo de Referência (Anexo I), documento este que passa a ser parte integrante do
presente contrato, como se nele transcrito estivesse.

CLÁUSULA SEGUNDA — DO PREÇO, DO VALOR TOTAL DO CONTRATO E DAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

2 A contratação será feita com base no prep constante na proposta comercial da
CONTRATADA, no valor unitário de R$ 6,00 (seis reais) e total de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais) para 30 unidades.

3 Nos valores acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas
decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração,
materiais de consumo, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto
contratado.

4 0 pagamento será efetuado em parcela única após disponibilização de acesso ao sistema
de acompanhamento e apresentação da Nota Fiscal por parte da CONTRATADA.

5 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como fiscal do presente contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA.

5.1 A nota fiscal deverá ser apresentada concomitantemente à disponibilização do objeto.
5.2 0 recebimento definitivo fica condicionado A. verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela CON I RATADA e do regular cumprimento das
obrigações assumidas neste contrato.

5.3 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 Onus para a
CONTRATANTE.

5.4 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.

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

5.6 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.
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6 A Administração Pública poderá motivadamente adotar providências acauteladoras,
inclusive retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil
ou impossível reparação.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7 As despesas decorrentes do fornecimento, objeto da presente contratação, correrão
conta da Funcional: 01.010.01.031.0001.02001; dotação 3.3.90.90.30.4400 — Material de
sinalização visual e afins.

• CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO

8 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CÂMARA
MUNICIPAL DE LONDRINA

9 A CONTRATADA obriga-se a:
9.1 Executar os serviços nas condições estabelecidas contratualmente, de acordo com o

Termo de Referencia e sua proposta, com os recursos necessários ao perfeito
cumprimento do presente contrato;

9.2 Fornecer todo o material e mão de obra necessários para o fiel cumprimento das
obrigações;

9.3 Responsabilizar-se por eventuais vícios e danos decorrentes da prestação dos
serviços, de acordo com as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor
(Lei n°8.078, de 11 de setembro de 1990);

9.4 Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante durante a execução
dos serviços;

9.5 Informar, na nota fiscal, o número do empenho ao qual se vincula;
9.6 Dar ciência à fiscal do contrato, imediatamente e por escrito, de qualquer

anormalidade que verificar na execução dos serviços, sem prejuízo de previa
comunicação verbal, caso a situação exija imediata providência;

9.7 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;

9.8 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação;

9.9 Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas;

9.10Arcar com o emus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto da licitação, exceto
quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

8.666, de 1993.

10 A CONTRATANTE obriga-se a:

10.1Proporcionar todas as condições para que a CONTRATADA possa desempenhar seus
serviços de acordo com as determinações do contrato e seus Anexos, especialmente
do Termo de Referência;

10.2Fornecer todas as informações necessárias A. CONTRATADA para execução dos
serviços;

10.3Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

10.4Manter contatos sempre por escrito com a CONTRATADA, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser
confirmados por escrito, no prazo de 3 (três) dias Ateis;

10.5 Dar o recebimento definitivo, após o recebimento da nota fiscal da CON1RATADA,
desde que os serviços sejam realizados de acordo com as especificações contratuais;

10.6Pagar à CONTRATADA o valor resultante da prestação do serviço, na forma do
contrato.

CLAUSULA SEXTA — DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

11 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de
Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,
quando necessário, dará ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas
cabíveis.

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

11.2A fiscalização da presente contratação será feita pela gerência do setor requisitante
ou por outro funcionário por ela designado por escrito.

12 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
12.1 Solicitar Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro;
12.2 Somente solicitar o objeto mediante a apresentação de Nota de Empenho.
12.3Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a CON1RATADA não o

tenha feito.
12.4 Controlar os quantitativos do objeto e emitir relatórios de consumo;
12.5 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro para pagamento;
12.6 Dar recebimento definitivo dos produtos ou serviços, após as verificações de

adequação da execução com os termos do presente contrato, inclusive com a
verificação de prazos, valores e quantidades;

12.7Notificar o Gestor do contrato caso identifique irregularidade passível de instauração
de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.
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13 A fiscalização de que trata esta clausula 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.

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

14 Se CONTRATADA descumprir quaisquer das clausulas 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.

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

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

15.2 Multa Moratória de ate 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho pelo
não cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato para a execução dos serviços,
referente ao item em mora;
15.2.1 Compensatória de até 10% (dez por cento) do valor da Nota de Empenho,

pela execução dos serviços em desacordo com as obrigações dispostas neste
Contrato ou no Termo de Referencia, referente ao item descumprido;

15.2.2 Compensatória de 30% (trinta por cento) do valor da Nota de Empenho, pela
injustificada inexecução total dos serviços, hipótese que poderá ocasionar a
rescisão contratual, referente ao item descumprido.

15.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Camara Municipal de Londrina por ate 2 (dois) anos.

15.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em
geral, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou ate que sej a
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea
anterior.

16 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

17 A entrega de objeto em desacordo ao Termo de Referência não descaracteriza a mora,
que continuará sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao
especificado pela Administração no Termo de Referência.

18 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado A.
Administração, observado o principio da proporcionalidade.
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19 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho
do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina.

19.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobrigam a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

20 Aplica-se analogicamente ao procedimento de penalização previsto no presente
contrato, o procedimento previsto na Lei n° 9.784, de 1999.

21 Previamente A. aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.

22 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), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será
registrado em cadastro correspondente.

23 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

24 A importância relativa ao valor da multa será corrigida pelo IPCA-E (Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLÁUSULA OITAVA — DAS ALTERAÇÕES

25 Eventuais alterações contratuais reger-se-do pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666,
de 1993.

25.1A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação.

25.2As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder
o limite de 25% (vinte e cinco por cento).

CLÁUSULA NONA — DOS CASOS DE RESCISÃO

26 São motivos para a rescisão do presente contrato, no que couberem, os enumerados nos
arts. 77 e 78 da Lei n° 8.666/93.

27 Os casos da rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, assegurado o
contraditório e a ampla defesa.

28 Em caso de rescisão deste contrato será obedecido ao que estabelecem os arts. 79 e 80
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da Lei n° 8.666/93, no que couberem.

CLÁUSULA DEZ — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

29 Sao partes integrantes do presente termo aditivo o seguinte anexo:

29.1Anexo I — Termo de Referência.

30 Regem este contrato a Lei n° 8666/93, com as alterações nela introduzidas, suas
próprias cláusulas e as constantes da proposta e, nos casos omissos, os preceitos de
direito público, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.

31 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

32 E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado conforme,
as partes a seguir firmam o presente Contrato Administrativo em 02 (duas) vias, de igual
teor e forma, para um só efeito.

Londrina, 30 de agosto de 2018.

vfk
Ailton da Silva gan s Suzan Cristin1e Cândido do Nascimento

Presidente da Camara Municipal de Londrina Representeante legal
CON 1 RATANTE CONTRATADA

(L,i,,a/



/ Yet(//7/Zrz 2474,1ey/.74a
eitalaa Yecazei

CI n°236/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Recursos Humanos
Assunto: Processo Administrativo - DG n° 51/2017 — Dispensa de Licitação — Confecção de
carteiras de identificação pessoal dos vereadores.

Londrina, 11 de setembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando a cópia do Contrato Administrativo n° 20/2018 para
fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro.

Atenciosamente,

Julia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

,/=-12_._Luiz -no° orae arelidaz
Departamen de Suprimentos e atrimônio
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Em acolhimento as razões táticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n° 001/2018, adotando-as como motivação, aplico ao
representado multa no valor de R$ 20.833,33 (vinte mil oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), conforme Art.56, inc. I e Art.57
ambos da Lei Federal 8.078/1990 devendo o valor ser recolhido em favor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos
determinados pelos Artigos 22 e 23 do Decreto Municipal 436/07 c/c Art. 20 da Lei Municipal n° 9.291/03.

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

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon-Ld

DECISÃO N°75, DE 04 DE SETEMBRO DE 2018

Processo Administrativo n°26/2018
Fornecedor/Representado: TIM CELULAR S.A.
Assunto: Pratica infrativa/Aplicação de sanção.

Em acolhimento as razões faticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n°002/2018, julgo INSUBSISTENTE o processo administrativo.

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

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon-Ld

DECISÃO N°76, DE 06 DE SETEMBRO DE 2018

Processo Administrativo n° 168/2018
Fornecedor/Representado: TIM CELULAR S.A.
Assunto: Pratica infrativa/Aplicação de sanção.

Em acolhimento as razões táticas e técnicas consubstanciadas no Auto de Infração n°004/2018, julgo INSUBSISTENTE o processo administrativo.

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

Gustavo Corulli Richa - Coordenador Executivo Procon-Ld

SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES

EXTRATO
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 045/16 - Processo Administrativo n° 045/2016;

PARTES: SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES e RADIANTE ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

OBJETO: Constitui objeto deste instrumento, a prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 (doze) meses, com inicio em 15.08.2018 e
término em 14.08.2019.

DO PREÇO Pela prestação dos serviços, objeto deste contrato, a SERCOMTEL pagara a CONTRATADA o valor unitário de R$ 15,90 (quinze reais
e noventa centavos) por unidade de pagamento — "UP" para a Classe "L", o valor unitario de R$ 16,90 (dezesseis reais e noventa centavos) por
unidade de pagamento — "UP" para a Classe "C", o valor unitário de R$ 19,43 (dezenove reais e quarenta e três centavos) por unidade de
pagamento — "UP" para a Classe "B", e o valor unitário de R$ 17,20 (dezessete reais e vinte centavos) por unidade de pagamento — "UP" para a
Classe "G", multiplicado pelo respectivo coeficiente descrito na clausula primeira do contrato primitivo, bem como o atendimento aos parágrafos de
§1° ao §7°, cujos valores deverão ser reajustados conforme índice descrito na cláusula sexta no § 2° do contrato primitivo, conforme
correspondência da empresa RADIANTE, datada de 10/05/2018, em anexo ao Processo Administrativo.

DATA E ASSINATURA: Londrina, 14/08/2018 — Hans Jürgen Müller e Flavio Luiz Borsato (SERCOMTEL); Hélio Bampi (RADIANTE).

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS
EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO N°20/2018 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 13/2018.
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: NASCIMENTO COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PONTOS DE ACESSO EIRELI ME
CNPJ: 20.843.121/0001-02
Objeto: Contratação de empresa para confecção de carteiras de identificação pessoal dos vereadores.
Valor total: R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
Vigência: 12 meses, a contar de sua publicação.
Data da Assinatura: 30 de agosto de 2018.










