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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N°49/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 30 de Agosto de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Aquisição de botijões de gas liquefeito de petróleo
(GLP), com a respectiva instalação, para abastecimento da cantina da
Câmara Municipal de Londrina..

Julia SaragOca Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



C.I.n° 81/2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 23 de agosto de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Solicitação de dispensa de licitação

Prezado Gerente,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência para aquisição de

botijões de gás de cozinha.

Atenciosamente,

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

DE ACORDO:

- :,t1,15T-$" 74,
Bruna Fernandes Lonni

Gerente

Departamento de Administração Predial
kh- jcid1b.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

3

0 objeto deste Termo de Referencia é a contratação de empresa especializada no

fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botij6es de 13 kg, com respectiva
instalação, para abastecimento da cantina da Câmara Municipal de Londrina.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

A contratação é necessária em razão do consumo diário de café, chá e leite por servidores,
vereadores, vereadores mirins, funcionários terceirizados, convidados e imprensa.

SEÇÃO III — DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

1. 0 quantitativo anual estimado do objeto a ser contratado é de 60 botij6es de 13 kg;

2. Os botij6es deverão ter o selo do INMETRO, conforme Portaria n° 418/2010 e possuir
rótulo indicando prazo de validade legível e lacre com a marca da distribuidora;

3. Os botij6es não devem estar amassados, enferrujados ou com falhas na pintura;

4. 0 material utilizado para a fabricação dos vasilhames deverá obedecer a NBR 8460 do
INMETRO que dispõe sobre recipientes transportáveis de aço carbono de 2,5 a 3 mm de
espessura, pressão interna de 2 a 7 g/cm2, com plugue fusível para gases liquefeitos de
petróleo;

SEÇÃO IV — DA ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO

1. 0 Departamento de Administração Predial encaminhará Nota de Empenho por e-mail ou

yfrf
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fac simile a contratada sempre que precisar;

2. Os botij6es deverão ser solicitados por telefone ou e-mail, de segunda a sexta feira, das 8
horas ás 18 horas, com prazo máximo de 4 horas para o atendimento;

• 
3. 0 transporte dos botij6es ficará por conta da empresa contratada;

4. Após a instalação, funcionário da contratada deverá realizar o teste de vazamento;

5. 0 objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no termo de referência, devendo ser substituído no prazo máximo
de 3 horas, às custas da contratada;

6. Os botij6es que, após a entrega, forem detectados com defeitos ou vazamentos, deverão
ser trocados no prazo de 3 horas, contados a partir do horário da comunicação da
respectiva ocorrência;

• 
SEÇÃO V - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

1. A CONTRATADA obriga-se a:

1 Possuir cadastro como revendedor autorizado na Agência Nacional de Petróleo;

2 A contratada deverá atender a norma NPT 28/2015 do Corpo de Bombeiros do Paraná
(dispõe sobre manipulação, armazenamento, comercialização e utilização de gás
liquefeito de petróleo) e apresentar o certificado de regularidade;

3 Possuir balança certificada pelo INMETRO para que a contratante, a qualquer
momento, solicite a pesagem do botijão;

4 Recolher os botij6es vazios;
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5 A empresa deverá ser responsável por danos causados aos botijões de gás, mesmo

nas dependências da Câmara Municipal de Londrina, quando manuseados por seus

funcionários e providenciar a troca se necessário, os responsáveis pelas entregas

devem estar devidamente identificados com uniforme da Contratada;

6 A Contratada responderá integralmente e exclusivamente, pelos danos que causar a

terceiros, quer os provenientes da própria atividade a seu cargo, quer os resultantes

de atos ou fatos dos empregados;

7 Qualquer dano em materiais ou instalações físicas da Câmara, deverá ser

imediatamente reposto ou consertado pela Contratada, sem ônus para a Contratante;

8 A CONTRATADA obriga-se a reparar, corrigir ou substituir ás suas expensas, o objeto
deste contrato, quando verificarem vícios ou defeitos resultantes da execução ou dos
materiais empregados;

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

10 Manter contatos sempre por escrito com a CONTRATANTE, ressalvados os
entendimentos verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser
confirmados por escrito, no prazo de dois dias Citeis;

11 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 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

13 Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito de
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execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de má

execução dos serviços ou má qualidade de material;

14 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de

garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;

15 Empregar mão-de-obra habilitada e compatível com o grau de especialização de cada

serviço;

16 Obedecer aos prazos estabelecidos neste Termo de Referência para a conclusão dos

trabalhos.

SEÇÃO VI - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

1. A CONTRATANTE obriga-se a:

1.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade da execução dos serviços
com as especificações constantes no presente termo de referência, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;

1.2 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento do objeto, da quantidade e das condições de
execução dos serviços da CONTRATADA, por meio de servidor especialmente designado;

1.3 Diante do cumprimento das obrigações contratuais, efetuar o pagamento no prazo
previsto;

1.4 Manter 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 dias úteis; e
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1.5 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados pela

CONTRATADA.

SEÇÃO VII- DO PREÇO

1. A contratação será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por
base o levantamento de preços realizados na semana anterior à da contratação, publicado
pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço
www.anp.gov.br. 

2. Caso alguma circunstância decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última publicação
semanal será utilizada para determinar o preço a ser praticado.

3. Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos preços sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

4. 0 preço pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

5. Nos casos em que o preço obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,
deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

SEÇÃO VIII- CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

1. 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento, pelo
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servidor designado a atuar como fiscal da contratação, da Nota Fiscal/Fatura apresentada
pelo fornecedor com preço registrado em Ata.

2. No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer a Nota Fiscal/Fatura, com os
seguintes itens: nome da contratante, CNPJ, data, quantidade e valor por botijão.
recebimento definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações assumidas.

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-6 após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

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

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

7. A CONTRATANTE poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível
reparação.
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 23 de agosto de 2018.

Marina Akemi Higuti
Departamento de Administração Predial

DE ACORDO:

fir1mt.
Bruna Fernandes Lonni Hipólito

Gerente
Departamento de Administração Predial
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Assunto: Solicitação de orçamento - Botijao de gas de cozinha
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 28/08/2018 17:41
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: paralegogas@hotmail.com, grupo.sggas@hotmail.com, financeiro@catuaigas.com.br,
elter@lon.copagaz.com.br, ellygasltda@gmail.com, tupagas@sercomtel.com.br,
silvagas@sercomtel.com.br, lucianoraboni@hotmail.com, pontualdistribuidora@outlook.com,
sac@norgas.com.br, gasfacil@hotmail.com

Prezados, boa tarde.

1 0 .5,

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijões de gas de cozinha de 13 kg, com a
respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botijbes.

Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação
formação do preço, que sera feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos 
preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Parana, tendo por base o 
levantamento de preços realizados na semana anterior â da contratação, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço  www.anp.gov.br. (Seção VII do
documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o preço da
ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos demais
requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

•
Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - bot-ijâo de gás.pdf 163KB

1 de 1 04/09/2018 13:55



Re: Solicitação de orçamento - Bothão de gas de cozinha

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gas de cozinha
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 29/08/2018 15:12
Para: Pontual Distribuidora <pontualdistribuidora@outlook.com>

Boa tarde, Carlos Alberto.

Pode mandar para mim mesma o e-mail com o orçamento. Nós não temos um modelo de orçamento,
mas posso te explicar como vai funcionar a formação do preço.

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb está anexo neste e-mail), se a Camara
Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto, seria assim:

1. Entraríamos no site da ANP: http_liwww.anp.gov.br/preco/;
2. Campo "últimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.
4. A partir da média, calcularíamos o prego com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no

• exemplo).

•

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o prego da ANP.
Como eu havia mencionado no outro e-mail, o valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação
sera por dispensa de licitação e, assim, o maior desconto terá preferência para analise dos demais
requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 29/08/2018 09:57, Pontual Distribuidora escreveu:

Bom dia Julia, para qual e-mail mandarmos o orçamento, pode me mandar o modelo de
orçamento para mandarmos.

Atenciosamente,

Carlos Alberto.

1 de 2 04/09/2018 13:55



Re: Solicitação de orçamento - Botijao de gás de cozinha

12g
Pontual
DISTRIBUIDORA

3347-4700. 99661-6610

pontualdistribuidora

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviado: terça-feira, 28 de agosto de 2018 18:41:26
Assunto: Solicitação de orçamento - Botijáo de gas de cozinha

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijbes de gás de cozinha de 13 kg, com a
respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botijões.

¡ Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação
formação do prego, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o 
levantamento de preços realizados na semana anterior ã da contratação, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço  www.anp.gov.br. (Seção

, VII do documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o
prego da ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos
demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

36lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

, Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - bot-ijão de gás.pdf 163 KB

2 de 2 04/09/2018 13:55
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Boa tarde Julia, obrigado pela cotação segue em anexo nosso orçamento.

Qualquer dúvida sobre o orçamento sigo a disposição.

Atenciosamente,

Carlos Alberto.

Pontuai
DISTRIBUIDORA

4 3 3 47-4700 99661-6610

pan Id istribuidora@outlookcorn

13 g

1 de 1 04/09/2018 15:11
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LILTRAG
QQI_AA MI USA Vi TRAGA!

Pontual
DIS RIB U DORA

Proposta Comercial Câmara Municipal de Londrina
Rua Gov. Parigot de Souza, 145 Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX: 3374-1324 / 3374-1265 - Londrina - PR

juliasantos@cml.pr.gov.br

F-M0ii: andersonabe@cml,pr,gov,br

Contato: Júlia Santos /Anderson

Através desta proposta, a Pontual Distribuidora oferece ao Camara
Municipal de Londrina valores especiais para aquisição de Gas Envasado
Pr3kg.

GAS ENVASADO

P 13kg....,.,., ..... .... .................. R$ Valor médio da ANP - 2 %

Além dos valores especiais, estamos oferecendo os serviços de
assistência técnica 24 horas pela central da Ultra gaz e o comodato dos
botijões P13kg.

L/676/7è0
Pontual DMIribuidora - Carlos A A de Oliveira ME

20.459.249/0001-77cNPJ: 20.459.249/0001-77
I.E: 90695570-98
CARLOS A. A. DE

OLIVEIRA - ME
LAzaro Zarrenhof, 790

Sar c'enando - CEP: 86,040-350
347-4700 LONDRINA - PR mi

Fones: (43) 3347-4700 / 9661-66

Londrina, 01 de Setembro de 2018..

(Tien) 05

Rua Lázaro Zamenhof, 790 - Jd San Fernando - CIEP 86040-350 - Londrina - PR
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Assunto: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gas
De: Mie Tatekawa <kero_gas@hotmail.com>
Data: 04/09/2018 16:30
Para: "juliasantos@cml.pr.gov.br" <juliasantos@cml.prgov.br>
CC: Sonia lwata <expresso_gas@hotmail.com>

Boa tarde!
segue abaixo o orçamento do botijão de 13 kgs:

valor unitário inicial: 69,77
percentual de desconto: 3%

VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO: R$ 67,67

Atenciosamente,

Mie Tatekawa
Erimar Comercio de Gas Ltda
433356-2157

 Mensagem original  
De : Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 04/09/2018 14:18 (GMT-03:00)
Para: expresso_gas@hotmail.com
Assunto: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botifies de gas

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijões de gas de cozinha de 13 kg, com a
respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botijiies.
Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação
formação do prego, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos 
preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Parana, tendo por base o
levantamento de preços realizados na semana anterior â da contratação, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br. (Seção VII do
documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o preço da
ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos demais
requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

1 de 2 04/09/2018 16:47



Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijdes de gás

_
Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

•

•

2 de 2 04/09/2018 16:47
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Assunto: RES: Solicitaçào de orçamento - Botijão de gás de cozinha
De: Paralegogas Paralego <paralegogas@hotmail.com>
Data: 06/09/2018 16:37
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Julia, boa tarde.

Segue anexo conforme solicitado.

Favor confirmar recebimento.

De: Julia Saragoça Santos [mailto:juliasantos@cml.pr.gov.brl
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2018 17:41
Assunto: Solicitação de orçamento - Botirão de gas de cozinha

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijeies de gás de cozinha de 13 kg, com a respectiva
instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser contratado é de 60
botijões.

- 17t

Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação à formação do
preço, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos preços do GLP
praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o levantamento de preços realizados
na semana anterior à da contratação, publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e
Biocombustiveis — ANP, no endereço  www.anp.g_ov.br. (Seção VII do documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o preço da ANP que
sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por dispensa de
licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos demais requisitos para
contratação.

• Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JUlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Orçamento P 13.jpg

1 de 3 10/09/2018 13:14
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Paralego Gas
CNPJ:03622903/0001-00

Londrina,03 de Setembro de 2018

ORÇAMENTO

Em atenção a vossa solicitação segue abaixo nossos valores, condições de
pagamentos e prazos

RAZÃO SOCIAL : C. A. PARALEGO
ENDEREÇO: Avenicia Harry Prochet , 155 - Bairro : JO Granville - Londrina - PR

CNPJ : 03622903 / 0001 - 00
INNCR. ESTADUAL: 90206007-37

VALIDADE : 30 Dias
VALOR CtLINDRO P 13 = = RS 68,00

Forma de Pagamento: A prazo
Telefone de Contato: 43-3342-7720

PRAZO DE ENTREGA : 15 a 30 minutos

Atenciosamen e,

Av. Harry Prochet, 1155 - Granyifie
CEP 86047-040 LONDRINA PR

j 2190'.1/101-k..,
SFA?ellNi1.1-TRANSPORTE,;COMtiCi0

DISTIIIBUVODE aiks110,
AV. HARRY PROCHET.

CP.AW111-aPriiit147-0,
1,0tHMENA 

Feax, 433342-7720
p ralegogas@hotmail,com
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Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>93?header=print

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 10/09/2018 15:08
Para: Paralegogas Paralego <paralegogas@hotmail.com>

Prezados, boa tarde!

Acuso recebimento do e-mail. No entanto, informo que a composição do preço será feita de acordo
com a aplicação do desconto registrado sobre a média dos preços do GLP praticados no município de
Londrina.

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb está anexo neste e-mail), se a Câmara
Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto, seria assim:

1. Entraríamos no site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/;
2. Campo "últimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e "GLV";
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.

io 4. A partir da média, calcularíamos o prego com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no
exemplo).

•

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o preço da ANP.
0 valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação será por dispensa de licitação e, assim, o
maior desconto terá preferência para análise dos demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Jnlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 06/09/2018 16:37, Paralegogas Paralego escreveu:

Julia, boa tarde.

Segue anexo conforme solicitado.

Favor confirmar recebimento.

De: Julia Saragoça Santos [mailto:juliasantos@cml.prgov.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2018 17:41
Assunto: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijeles de gás de cozinha de 13 kg, com a respectiva
instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser contratado é de 60
botijões.
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•

•

Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação à formação
do prey), que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos preços do GrP 
praticados no Município de Londrinat no Estado do Paraná, tendo por base o levantamento de preços 
realizados na semana anterior à da contratação, publicado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço  www.arip.g_ov.br. (Seção VII do documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o preço da
ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por dispensa
de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos demais requisitos
para contratação.

Qualquer dúvida, fico A. disposição.

Atenciosamente,

JUlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - botijão de gas.pdf 163KB
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ENC: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gás

Assunto: [NC: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gás
De: financeiro@catuaigas.com.br
Data: 11/09/2018 17:27
Para: "juliasantos@cml.prgov.br" <juliasantos@cml.prgov.br>

SEGUE ABAIXO....

De: financeiro@catuaigas.com.br
Enviada: 2018/09/04 15:38:25
Para: juliasantos@cml.prgov.br
Assunto: RE: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gás

Boa tarde, só vendemos mediante pagamento a vista e ou boleto bancário, esta forma, nãoIll conseguiremos atende-los.

De: "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviada: 2018/09/04 14:06:18
Para: financeiro@catuaigas.com.br
Assunto: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gás

Cleide, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijões de gás de cozinha de 13 kg, com a
respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botifões.

Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação

41/ formação do preço, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos 
preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o 
levantamento de preços realizados na semana anterior â da contratação, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anmov.br. (Seção VII do
documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o prego da
ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos demais
requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

021
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ENC: Orçamento - Camara Municipal de Londrina - Botijões de gas

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

•

•
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Re: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijões de gás imap://192.168.1.2:143/fetch>UID>/Sent>102?header=print

Assunto: Re: Orçamento - Camara Municipal de Londrina - Botijões de gas
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 11/09/2018 18:00
Para: Mie Tatekawa <kero_gas@hotmail.com>

Mie, boa tarde!

Recebi o seu orçamento. No entanto, informo que a composição do prego não sera fixa como repassado
no seu orçamento, pois sendo o contrato de 1 ano, o prego sera de acordo com a aplicação do desconto
que a empresa der sobre a média dos preços do GLP praticados em Londrina (que consta no site da
ANP). Essa média é atualizada semanalmente e, por isso, é uma forma mais adequada para composição
do prego para o período todo do contrato.

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb esta anexo neste e-mail), se a Camara
Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto orçado pelo
fornecedor, seria assim:

ID 1. Entraríamos no site da ANP: http_i/www.anmov.br/preco/;
2. Campo "Ultimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.
4. A partir da média, calcularíamos o preço com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no
exemplo).

•

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o preço da ANP.
0 valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação sera por dispensa de licitação e, assim, o
maior desconto terá preferência para análise dos demais requisitos para contratação.

Portanto, fico no aguardo de um novo orçamento, caso haja interesse.

Qualquer dúvida, fico a disposição.

Atenciosamente,

JOlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 04/09/2018 16:30, Mie Tatekawa escreveu:

Boa tarde!
segue abaixo o orçamento do botijão de 13 kgs:

valor unitário inicial: 69,77
percentual de desconto: 3%

VALOR UNITÁRIO COM DESCONTO: R$ 67,67
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Re: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijiies de gás imap://192.168.1.2:143/fetch>U1D>/Sent>102?header=print

•

Atenciosamente,

Mie Tatekawa
1 Erimar Comercio de Gas Ltda

433356-2157

 Mensagem original  
De : Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml,pr,gov.br>
Data: 04/09/2018 14:18 (GMT-03:00)
Para: expresso_gas@hotnnail.com 
Assunto: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijiões de gás

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botiji5es de gás de cozinha de 13 kg, com a
respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botijdes.
Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação
formação do prego, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média
dos preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o 
levantamento de preços realizados na semana anterior à da contratação, publicado pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço www.anp.gov.br. (Seção
VII do documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o
prego da ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos
demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Termo de Referência - botijào de gás.pdf 163KB
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Assunto: RE: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botifies de gás
De: Mie Tatekawa <kero_gas@hotmail.com>
Data: 12/09/2018 10:29
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Bom dia Julia!
Orçamento de GLP
percentual de desconto de 3% sobre a média dos valores

Atenciosamente,

Mie Tatekawa
Erimar Comercio de Gas Ltda
433356-2157

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviado: terça-feira, 11 de setembro de 2018 18:00
Para: Mie Tatekawa
Assunto: Re: Orçamento - Câmara Municipal de Londrina - Botijiffies de gas

Mie, boa tarde!

Recebi o seu orçamento. No entanto, informo que a composição do preço não será fixa como repassado
no seu orçamento, pois sendo o contrato de 1 ano, o preço será de acordo com a aplicação do desconto
que a empresa der sobre a média dos preços do GLP praticados em Londrina (que consta no site da
ANP). Essa média é atualizada semanalmente e, por isso, é uma forma mais adequada para composição
do preço para o período todo do contrato.

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb está anexo neste e-mail), se a Câmara
Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto orçado pelo
fornecedor, seria assim:

1. Entraríamos no site da ANP: http://www.anp.gov.br/precoi;
2. Campo "últimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e "GLV";
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.
4. A partir da média, calcularíamos o preço com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no
exemplo).

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o preço da ANP.
0 valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação será por dispensa de licitação e, assim, o
maior desconto terá preferência para análise dos demais requisitos para contratação.

Portanto, fico no aguardo de um novo orçamento, caso haja interesse.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

DOlia Saragoça Santos

0%5 s/
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RE: Solicitação de orçamento - Botijão de gas de cozinha

00026
Assunto: RE: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha
De: Paralegogas Paralego <paralegogas@hotmail.com>
Data: 27/09/2018 16:49
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>

Julia, boa tarde.

Conforme conversamos nosso desconto sera de 5% no preço médio.

?? disposi????o,
??
??
JOS?? ROBERTO ALFIERI??JR.
??
PARALEGO G??S

Av. Harry Prochet , 1155
Granville,?? LONDRINA - PR
43- 3342-7720

De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Enviado: segunda-feira, 10 de setembro de 2018 16:08
Para: Paralegogas Paralego
Assunto: Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha

Prezados, boa tarde!

Acuso recebimento do e-mail. No entanto, informo que a composição do prego será feita de acordo
com a aplicação do desconto registrado sobre a média dos pregos do GLP praticados no município de
Londrina.

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb está anexo neste e-mail), se a Câmara
Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto, seria assim:•
1. Entraríamos no site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/;
2. Campo "últimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.
4. A partir da média, calcularíamos o prego com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no
exemplo).

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o preço da ANP.
0 valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação sera por dispensa de licitação e, assim, o
maior desconto terá preferência para análise dos demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JUlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

1 de 2 27/09/2018 17:00



28/09/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
03.622.903/0001-00
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
27/01/2000

NOME EMPRESARIAL
C. A. PARALEGO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
A C GAS

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
47.84-9-00 - Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
Não informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
213-5 - EMPRESARIO (INDIVIDUAL)

LOGRADOURO
AV HARRY PROCHET

NUMERO
1155

COMPLEMENTO

CEP
86.047-040

BAIRRO/DISTRITO
GREEN VILLE

MUNICÍPIO
LONDRINA

UP
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
25/02/2001

lit MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instru0o Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 28/09/2018 as 15:56:03 (data e hora de Brasilia). Pagina 1/1
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28/09/2018

•

•

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: C. A. PARALEGO
CNPJ: 03.622.903/0001-00

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se 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 23:51:07 do dia 14/09/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/03/2019.
Código de controle da certidão: D27C.3246.B9B7.5602
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

0 0 8 t
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018789812-36

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.622.903/0001-00
Nome: C A PARALEGO

00029

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

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

Valida até 26/01/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (28/09/2018 16'31.58)
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g

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1138099 / 2018
Válida por 120 (cento e vinte) dias a contar da data da expedição

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

C A PARALEGO
CPF/CNPJ: 03.622.903/0001-00

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

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

Londrina, 28 de setembro de 2018

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

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

Código Validador
8Xn2Ma6PtOXM

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

00030 t
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: C. A. PARALEGO
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 03.622.903/0001-00

Certidão n°: 159280712/2018
Expedição: 28/09/2018, As 16:36:06
Validade: 26/03/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

• Certifica-se que C . A. PARALEGO
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

03.622.903/0001-00, 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, agencias 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 previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

t)úv:iclas e suge stôes cridt@tst br



28/09/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

CAI A
YÃA ECONDACCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

03622903/0001-00
SPARRINHA TRANSP COM DIST GAS LTDA
A C GAS
AV HARRY PROCHET 1155 / JARDIM SAO JORGE / LONDRINA / PR / 86047-040

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

0 presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/09/2018 a 21/10/2018

Certificação Número: 2018092210052101223404

Informação obtida em 28/09/2018, às 16:35:42.

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

0003?

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1



0033f

probidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (28/09/2018 As 16:36) 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° 03.622.903/0001-00.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cn¡jus.br
através do número de controle: 5BAE.82D8.1603.E416

•

rado em: 28/09/2018 as 16:36:56 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



28/09/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor  

0 0 (k

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 03622903000100

Período publicaGao : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

*HUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNPJ: 03622903000100!

até

até

até

tikaor I

https://servicos.tce.prgov.britcepr/municipal/ail/ConsultarlmpedidosWeb.aspx 1/1



Re: Solicitação de orçamento - Botijão de Os de cozinha

Assunto: Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gás de cozinha
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 28/09/2018 17:08
Para: Paralegogas Paralego <paralegogas@hotmail.com>

José Roberto, boa tarde.

00035*

0 seu orçamento foi o de menor valor e, para darmos continuidade ao processo de contratação, preciso
que você me envie a cópia autenticada do contrato social da empresa e suas alterações. Para facilitar,
vocês podem trazer o original do contrato social aqui na Câmara Municipal de Londrina que eu tiro
cópia e autentico os documentos.

Ainda, vou precisar que as declarações  em anexo sejam preenchidas, impressas e assinadas pelo
representante legal.

Segue o endereço para a entrega dos documentos:

• CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A/C: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Rua Governador Parigot de Souza, 145
Bairro Caiçaras
Londrina/PR - CEP 86015-903

Meu horário de trabalho é das 13h ás 19h, sendo preferível que vocês entreguem os documentos
durante esse período.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 27/09/2018 16:49, Paralegogas Paralego escreveu:

Julia, boa tarde

Conforme conversamos nosso desconto sera de 5% no prego médio.

?? disposi????o,
??
??
JOS?? ROBERTO ALFIERI??JR.
??
PARALEGO G??S
Av. Harry Prochet , 1155
Granville,?? LONDRINA - PR

1 de 3 28/09/2018 17:15



Re: Solicitação de orçamento - Botijão de gas de cozinha

43- 3342-7720

I De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 10 de setembro de 2018 16:08

' Para: Paralegogas Paralego
1 Assunto: Re: Solicitação de orçamento - Bot-ijão de gas de cozinha

Prezados, boa tarde!

Acuso recebimento do e-mail. No entanto, informo que a composição do preço será feita de
acordo com a aplicação do desconto registrado sobre a média dos preços do GLP praticados no
município de Londrina.

00'0;16

Pela regra disposta no Termo de Referência que te enviei (que tb está anexo neste e-mail), se a
Câmara Municipal de Londrina fosse realizar um pedido hoje, por exemplo, com 5% de desconto,
seria assim:

1. Entraríamos no site da ANP: http://www.anp.gov.br/preco/;
2. Campo "últimas coletas", escolheríamos o município de "Londrina" e "GLV";
3. Obteríamos a planilha dos valores de Londrina e calcularíamos a média.
4. A partir da média, calcularíamos o prego com o desconto proposto pelo fornecedor (5%, no
exemplo).

Dessa forma, o orçamento deve ser apresentado com o percentual de desconto sobre o preço da
ANP. 0 valor do desconto pode ser zero, porém, a contratação será por dispensa de licitação e,
assim, o maior desconto terá preferência para análise dos demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

JUlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Câmara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Em 06/09/2018 16:37, Para legogas Paralego escreveu:

Julia, boa tarde.

Segue anexo conforme solicitado.

Favor confirmar recebimento.

De: Julia Saragoça Santos [mailto:juliasantos@cml.pr.gov.br]
Enviada em: terça-feira, 28 de agosto de 2018 17:41
Assunto: Solicitação de orçamento - Bot-ipo de gás de cozinha

Prezados, boa tarde.

A Câmara Municipal de Londrina pretende adquirir botijOes de Os de cozinha de 13 kg, com a

2 de 3 28/09/2018 17:15



Re: Solicitação de orçamento - Botijdo de gás de cozinha

respectiva instalação, para o abastecimento de sua cantina. 0 quantitativo anual estimado a ser
contratado é de 60 botijões.
Segue documento anexo contendo as informações da contratação, especialmente com relação
formação do preço, que será feita de acordo com aplicação do desconto registrado sobre a média dos
preços do GLP praticados no Município de Londrina, no Estado do Paraná, tendo por base o 
levantamento de preços realizados na semana anterior à da contratação, publicado pela Agência
Nacional do Petróleo, Gds Natural e Biocombustiveis — ANP, no endereço  www.anp.gov.br. (Seção
VII do documento anexo).

Diante desse sistema de cálculo, solicitamos orçamento com percentual de desconto sobre o preço
da ANP que sua empresa poderia praticar para atender ao Termo de Referência anexo.

0 valor do desconto pode ser zero, porém, deve-se ressaltar que estamos tentando contratar por
dispensa de licitação e, assim, o maior desconto apresentado terá preferência para análise dos
demais requisitos para contratação.

Qualquer dúvida, fico h. disposição.

Atenciosamente,

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Camara Municipal de Londrina
Tel.: (43) 3374-1324

Anexos:

Declaração que não emprega menorodt 12,3KB

Declaração atendimento do item 3, seção V do TR.odt

•

11,0KB

3 7 (6/

3 de 3 28/09/2018 17:15



OU:18,kCâmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Requisição N°: 2637/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Móveis

Especificação: Contratação de empresa especializada no fornecimento de gas liquefeito de petráleo (GLP)
em botigies de 13 kg, com a respectiva instalação.

Justificativa: A contratação é necessária em razão do consumo diário de cafe, chá e leite por servidores,
vereadores, vereadores mirins, funcionários terceirizados, convidados e imprensa.

Em: 28/09/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: Ao Departamento Financeiro para 'nformar a classificação da dotação orçamentaria e a existência de saldo. 0 valor
estimado da contratação é de R$ 3.977,40.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 178.807,95
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

10)esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 2.509,85
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
"Saldo Previsto na LDO? 'Sim 1 Qtde.: 0 'Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.300400 - Gás e outros materiais engarrafados.

/
arbetari a. K ei,oHermes de F, 

a° "GDepaliert f'.2,,.nik,s '

)

Em: 01/10/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: 2018-10-01 00:00:

Contador -

Diretoria Geral
Mark ndro orprezo de Almeida - Matricula 817



000:19I/
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DO ITEM 3, DA SEÇÃO V DO TERMO

DE REFERÊNCIA

Eu, Carlos Alberto Paralego portador(a) da Cédula de Identidade RG n° 3.244.405-

9, inscrito(a) no CPF n° 486.923.019-49, na qualidade de Representante Legal da empresa C. A.

Paralego , pessoa jurídica inscrita no CNPJ n° 03.622.903/0001-00, DECLARO, sob as penas da

lei, que a empresa possui balança certificada pelo INMETRO para que a Contratante, a

qualquer momento, solicite a pesagem do botijao de Os, nos termos do item 3, da Seção V do

Termo de Referência.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

•
Londrina, 02 de Outubro de 2018.

• r os • • rto Paralego

PF: 486. 3.019-49

•



000 40

•

•

DECLARAÇÃO NEGATIVA DE TRABALHO INFANTO-JUVENIL

Eu, .Carlos Alberto Paralego, inscrita no(a) CPF/MF sob o n°. 486.923.019-49
na qualidade de Representante Legal da empresa C. A. Paralego, pessoa jurídica inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 03.622.903/0001-00 interessada em prestar serviços para a Camara Municipal de
Londrina, Estado do Parana, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal da empresa, menor de 18
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de
trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo 70 da Constituição
Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 02 de Outubro de 2018.

aralego
.923.019-49



Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria da Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Junta Comercial do Estado do Parana - JUCEPAR

REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO
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COMERCIO. TRANSPORTES E DISTRIBUICAO DE GLP.
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27/01,2000
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03622903000100
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JUNTA COMERCIAL
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AUTENTICAÇÃO

Ell II II II III II II
PR1160000186563

" Este (loco mo nto lot gorado no portal Emoresa Fácil Paraná

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 31/05/2016 14:14 SOB N 41108073541.
PROTOCOLO: 162958862 DE 24/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600565920. NIRE: 41108073541.
C. A. PARALEGO

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAI

CURITIBA, 31/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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PARALEGO
Selo flimsily 8vKDo 7k5p8 nRc12t, Controls 84Ay . 2OpPp
Consult* o sal° ern veverolunarpor .com .Or

Dou fé. Londrina, 04
Em Test°

aio de 201 14:46.36h

ggit 

da Verdade

(tai

VNM& --'Aii-011-1
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 31/05/2016 14:14 SOB N* 41108073541.
PROTOCOLO: 162958862 DE 24/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600565920. NIRE: 41108073541.
C. A. PARALEGO

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 31/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL N.° 5
TRANSFORMAÇÃO EM EMPRESÁRIO

SPARRINHA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA. — EPP.

CARLOS ALBERTO PARALEGO, brasileiro, natural de Bandeirantes, Estado do
Parana, nascido aos 11/10/1964, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
empresário, inscrito no CPF/MF sob o n.° 486.923.019-49, portador da C.I. n.°
3.244.405-9-SSP/PR, residente e domiciliado na Rua Tommaso Rotondo, n.° 150, casa
— Condomínio Royal Golf Residence, na cidade de Londrina, Estado do Parana, CEP.
86.055-490; único sócio da sociedade empresária limitada "SPARRINHA
TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GAS LTDA. — EPP.", com sede e
foro na cidade de Londrina, Estado do Parana, a Av. Harry Prochet, n,° 1155, Green
Ville, CEP. 86.047-040, corn seu contrato social primitivo arquivado na Junta Comercial
do Parana, sob o NIRE n°41204266118, em 27/01/2000, e última alteração de contrato
social arquivada sob o n.° 20160686652, em 18/04/2016, inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
03.622.903/0001-00, consoante a faculdade prevista no parágrafo único do artigo 1.033,
da Lei n.° 10.406/2002 (Código Civil), resolve:

CLAUSULA PRIMEIRA

Fica transformada esta Sociedade Limitada em Empresário, sob o nome
empresarial de: C. A. PARALEGO, com sub-rogação de todos os direitos e obrigações
pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA

0 acervo desta sociedade, no valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), passa
a constituir o capital do Empresário mencionado na cláusula anterior.

Para tanto, firma nesta mesma data, em documento separado, a solicitação de
sua inscrição como empresário, mediante formulário de Requerimento de Empresário.

AM=
UNTA COMEROAL

DO PARANA

Londrina/PR., 29 de abril de 2016.

\

LB53-T15 PARA EGO

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 31/05/2016 14:14 SOB N° 20162937369.
PROTOCOLO: 162937369 DE 24/05/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11600565938. NIRE: 41108073541.
SPARRINHA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 31/05/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE
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SPARRINHA TRANSPORTE, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS LTDA
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



03/10/2018 Empresa Fácil Parana

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

• PROTOCOLO: 162958862, 162937369
• DATA DO PROTOCOLO: 19/05/2016
• NUMERO DE REGISTRO: 41108073541
• ARQUIVAMENTO: 20162958862, 162937369
• EMPRESA: C. A. PARALEGO

Contrato (https://www.empresafacil.prgov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fMTQ2NDcxNDM40F8xNjI5MzczNjkucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP1615535436)

00045

Requerimento do Empresário (https://www.empresafacil.prgov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-
eletronico/arquivo/UmVxdWVyaW1lbnRvX2RvX0VtcHJIc2FyaW9fMTC)2NDcxNDQ50F8xNjI5NTg4NjlucGRm/download/2/pessoa/13715/co_protocolo/PRP16155

http://www.empresafacil.pr.gov.br/lista-de-documentos/?protocolo=PRP1615535436 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo - DG N°. 49/2018

Dispensa de Licitação n°. /2018.

OBJETO: Aquisição e instalação de Os (GLP) em botijiles de 13kg para abastecimento

da cantina da Câmara Municipal de Londrina.

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência (fl.

02-05), devidamente fundamentado, para a aquisição de gás (GLP) em botijaes de 13kg para a

Câmara Municipal de Londrina.

0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio, por sua vez, procedeu a

pesquisa de mercado, chegando-se aos seguintes valores:

PONTUAL
DISTRIBUIDORA

(fl. 14)
KERO GÁS

(fl. 25)
PARALEGO GÁS

(fl. 26)

Desconto sobre
o valor médio
do GLP na
ANP

2% 3% 5%

Dentre os orçamentos, verifica-se que o menor preço foi apresentado pela empresa
C. A PARALEGO, inscrita no CNPJ n°. 03.622.903/0001-00, que apresentou o desconto de

5% (cinto por cento) sobre o valor médio do GLP publicado pela Agência Nacional do

Petróleo, Gás Natural e Biocombustiveis — ANP.

Diante disso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a reunido

dos seguintes documentos:

a) Requisição com as informações de classificação, existência de dotação
,

orçamentária e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl. 23);

b) Comprovante de inscrição e de situação cadastral — Receita Federal (fl. 27);

c) Certidão positiva com efeitos de negativa federal (fl. 28)

d) Certidões negativas de débitos estadual e municipal (fls. 29 e 30);
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e) Certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 31);

f) Certificado de regularidade do FGTS (f1.32);

g) Certidão negativa de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa

e inelegibilidade (fl. 33) e consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR (fl.

34);

39); e

h) Declaração de atendimento do item 3, da seção V do Termo de Referência (fl.

i) Declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 40).

Além disso, foi juntado ao processo a Alteração Contratual n° 5 (fls. 43-44), além

do Requerimento de Empresário (fl. 41), os quais tiveram sua autenticidade verificada junto

ao site da Junta Comercial do Paraná (fl. 45).

Isto posto, encaminhamos à Controladoria para controle preventivo e A. Assessoria
Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

De acordo:

tLiz Fe an• i" roraes Maren a
Departament de Suprimentos e Patr ônio

Londrina/PR, 04 de outubro de 2018.

S aragoLc s
Departamento de Suprimentos e Patrimônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 149/2018

Data: 09 de outubro de 2018

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

00048 st

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 49/2018 — Dispensa de Licitação -
aquisição de botigoes de GLP 13 Kg para a cantina da CML.

Prezado Gerente,

Através do Relatório de Dispensa de Licitação, do Departamento de
Suprimentos e Patrimônio — DSP (fls. 46/47), é solicitado para que esta Controladoria proceda
à análise prévia do processo em referência.

Analisando os autos do referido processo (fls. 1 a 47), anotamos alguns
pontos, os quais passamos a comentar e, recomendamos que sejam feitos os ajustes e
complementações, como segue:

1) Termo de Referência:

Pelo objeto estima-se a aquisição de 60 botijões de GLP de 13 Kg, cada, que
serão solicitados por e-mail na medida das necessidades, emitindo-se na oportunidade de cada
pedido, para tanto, a competente Nota de Empenho (fls. 3 e 4).

Salientamos ainda que não está previsto no Termo de Referência, sanções e
penalidades para a contratada caso essa não atenda adequadamente às solicitações de
fornecimentos do objeto.

Para se precaver, na eventualidade de falhas no atendimento por parte da
empresa contratada e, em virtude da existência de obrigações futuras, entendemos que é
recomendável a celebração de um contrato administrativo em que seja resguardado a CML de
que a mesma não venha a sofrer transtornos ou prejuízos.

2) Da falta de informação do Fiscal e Gestor do Contrato

Recomendamos que, deverá ser informado no processo administrativo o
nome dos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato, nos termos da Portaria n.°
137/2013.
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

3) Certificados para funcionamento:

0 0 u 4 9 -k

No Termo de Referência (fl. 4), consta como obrigação da contratada que
essa deverá possuir os seguintes certificações atualizadas, ainda não juntadas aos autos:

Certificado de que está cadastrado como revendedor autorizado na Agência Nacional
de Petróleo (item 1);

Certificado de vistoria e regularidade do Corpo de Bambeiros (item 2).

Por fim, uma vez tomada as providências recomendadas, não obstamos o
normal prosseguimento do feito devendo o processo ser encaminhado A. Assessoria Jurídica da
Casa para parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

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

Atenciosamente,

De Acordo: 09/10/2018:

Silvio 7a) Meira
Gerente Controladoria

ile racio
Contado

He s tos
Corytrolador



10/10/2018 CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO PONTO DE REVENDA DE GLP

CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO
PONTO DE REVENDA DE GLP

kl,

00050

Razão Social

CNPJ

Número de Autorização

Número Despacho

Data da Publicação 20/09/2010 :

SPARRINHA TRANSP. COM DISTR DE GAS LTDA

03.622.903/0001-00

GLP/PRO201835

ANP N°1502

20/09/2010

Endereço AV HARRY PROCHET - 1155 -
GRANVILLE - LONDRINA - PR

A Agência Nacional do Petróleo, Gas Natural e Biocombustiveis, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 8°, inciso XV da
Lei 9.478, de 06 de agosto de 1997, CERTIFICA que, nesta data, a empresa acima mencionada encontra-se autorizada a
exercer a atividade de revenda de gas liquefeito de petrôleo — GLP, nos termos da Resolução ANP n° 51, de 02 de dezembro de
2016.

Emitido as 14:51:46 horas do dia 10/10/2018 (data e horário de Brasilia).

Código de controle do certificado: B380.117F.7FE6.E6B2

Este certificado é valido por 03 meses contados a partir de sua emissão, não prevalecendo sobre certificados emitidos
posteriormente.

Tanto a veracidade das informações quanto a condição de Ponto de Revenda de GLP Autorizado deverão ser verificadas pela
internet, no site da ANP:www.anp.gov.br 

https://revendaglp.anp.gov.br/CertificadoPreviewasp 1/1



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

ESTADO DO PARANÁ

POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ

CORPO DE BOMBEIROS

3GB - SPCIP REGIONAL

CVE - CERTIFICADO DE VISTORIA EM ESTABELECIMENTO
3.1.01.17.0000855176-93

O Serviço de Prevenção Contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paran, vj1ou o
estabelecimento ocupado por C. A. PARALEGO , certificando que a execução das medidas de sega1* contra
incêndio e pânico estão de acordo com as normas:

Localização:
AV HARRY PROCHET, 1155 - JD GREENVILE
CENTRO
86.047-040 LONDRINA - PR

<NYAç'
Inscrição Imobiliária: Indicação Fiscal:

Ramo Atividade Econômica (de acordo corn CNAE)

4784/9-00 - COMÉRCIO VAREJISTA DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLE

• Este documento não gera direito a liberação para exercício da atividad4 "ica junto a outros orgãos, cabendo ao
interessado cumprir a legislação especifica de cada orgdo.
• A certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alter oe as condições observadas no momento da
vistoria, tais como ampliações, mudanças de ocupação, entre outras.
• 0 Corpo de Bombeiros poderá fiscalizar o estabelecimento a qualqMjrpo

Area Ocupada: 176,00 m2 Ç. ',Jade de Público:

Projeto NIB: 73/2007 au o NIB:

Ocupação: M-2 - LÍQUIDO OU GAS INFLAMAVEN ,i, OMBUSTIVEIS

Uso de GLP liberado: REVENDA CLASSE IV
Medidas de Segurança: ACESSO DE VIATUR EDIFICAÇÃO E AREAS DE RISCO, EXTINTORES,
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA, SAiDAS 1 . - ERGÊNCIA E SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA.
Nota:

A assi ur

VALIDADEADO DIOCUMENTO: 28 de Novembro de 2018

a408dc4a.8b338d26.65d0d163.1a6e09cc-2

A autenticidade devera ser confirmada no endereço
www.prevfogo.pr.gov.br

LONDRINA, PR, 3 de Outubro de 2018

IMP0RT:01TE
documentos expedidos por meio eletrônico, através doStatema Prevfogo, fica dispensada nos termos da NPT 001/2011.

DADO RENATO LUIZ RIGOBELLO JUNIOR
Serviço de Prevenção

CAPITAO RENE AUGUSTO BORTOLASSI DE OLIVEIRA
Chefia do Serviço de Prevenção

a4O8do4a.8b338d26.6540d163.1a6e09cc-2 Pagina 1 de 1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo — DG N°. 49/2018

Objeto: Aquisição de botijiies de GLP 13 Kg para a cantina da Camara Municipal de

Londrina.

Em atenção ao artigo 7°, § 1° do Ato da Mesa n°. 11/2013, designo a

servidora Lilian Matsubara Denobi Vieira, matricula 11018, para a Gestão do presente
Contrato.

Londrina, 10 de outubro de 2018.

Luz Ferrpdo Moraes a en az
Departamento Suprimentos e Patri ônio
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo — DG N°. 49/2018

Objeto: Aquisição de botijties de GLP 13 Kg para a cantina da Camara Municipal de
Londrina.

Em atenção ao artigo 1°, parágrafo único da Portaria n°. 137/2013, designo a
servidora Marina Akemi Higuti, matricula 1795, para a Fiscalização do presente Contrato.

Londrina, 10 de outubro de 2018.

Bruna Fernandes Lonni Hipólito
Departamento de Administração Predial

•
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CI n°283/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer — Processo Administrativo n°. 49/2018 — Dispensa de Licitação —Aquisição
de botijaes de gás liquefeito 13 Kg para a cantina da Câmara Municipal de Londrina.

Londrina, 17 de outubro de 2018.

Prezados,

Atendidas as sugestões da Controladoria na CI n°. 149/2018 (fls. 48-49),
seguem os autos em epígrafe para parecer.

Por oportuno, anexou-se ao processo a minuta do contrato em fls. 54-57
para análise e aprovação, conforme parágrafo único do artigo 38, da Lei 8.666/1993.

De acordo:

L iz erna

Atenciosamente,

Julia aragoçã-SIItos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

o Mora s are Claz
Departamento d Suprimentos e Patrimônio
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Câmara Municipal de Londrina

Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA 

ASSUNTO: Dispensa de Licitação —Aquisição e Instalação de Gás de Cozinha (GLP)
INTERESSADO: Diretoria Geral / Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Por meio da Cl 283/2018, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio consulta esta
AssTssoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de Referência e fls. 3-9 oriundo do
Dep rtamento de Patrimônio conforme Cl 81/2018 (fl. 2), o qual pretende a aquisição de botifóes
de ás de cozinha por meio de dispensa de licitação, em razão do valor (o preço, segundo menor
org mento, fora orçado com desconto de 5% sobre o valor médio do botijão praticado no
Mu icipio de Londrna, com base em levantamento da ANP disponível no site
www.anp.gov.br/preco; tal valor, segundo consta de informação repassada ao Departamento
Fin nceiro na Requisição n. 2637/2018, juntada à fl. 38, atinge exatos R$ 3.977,40 anuais, de
on4 se pode considerar o preço de R$ 66,29 por !Doti* de 13 kg, se dividirmos R$ 3.977,40 por
60).

Acompanha então o PA - DG 49/2018, que instrumentaliza o Processo de Dispensa de
Lici ação n. 14/2016, além dos orçamentos (da empresa indicada como fornecedora, a Paralego
Gá - Sparrinha, e de outras duas empresas), também a documentação requisitada à empresa
Sp rrinha Transporte, Comércio e Distribuição Ltda, indicada para a prestação do serviço,
esp cificada na relação de fls. 46/47.

0 processo foi encaminhado á Controladoria da Casa para controle prévio interno,
ocasião em que este órgão apontou necessidade de ajustes no Termo de Referência para
previsão de penalidades, apresentação do nome dos responsáveis pela fiscalização e
obrigatoriedade de apresentação de certificados da ANP e Corpo de Bombeiros. Tais sugestões
da Controladoria foram acatadas e inseridas no processo, segundo Cl 149/2018.

É o Relatório.
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

PARECER

1. Tem-se que a dispensa se daria por conta do valor do contrato (R$ 3.977,40 anuais, já
considerando o prego da empresa indicada, a melhor colocada com certidões hábeis); com efeito,
um dos casos em que a contratação por dispensa é possivell, ocorre nos casos em que o valor do
contrato não ultrapasse o valor determinado na Lei de Licitações.

Nos termos da Lei 8.666/93, um dos casos em que a contratação por dispensa é
• possível, ocorre, segundo o inciso li do artigo 24 da Lei 8.666/93, nos casos em que o valor do

contrato não ultrapasse 10% do limite previsto na alínea "a" do inciso II do artigo 23, por muito
tempo fixado em R$ 80.000,00 (de sorte que o limite para a contratação por dispensa de serviços
e produtos que não fossem de engenharia, seria de R$ 8.000,00).

Ocorre que em 18 de junho de 2018, foi editado o Decreto n. 9.412 (com vigência a partir
de 18 de julho de 2018), que veio atualizar os valores estabelecidos nos incisos I e II do artigo 23
da Lei de Licitações, nestes termos:

"Ad. 1° Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, ficam atualizados nos seguintes termos:

I - para obras e setvigos de engenharia:
a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais);
b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e

II - para compras e serviços não incluidos no inciso I:

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);
b) na modalidade tomada de pregos - até R$ 1 430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil reais)."

Assim, o limite art. 24, II, da Lei 8666/93 passou a ser de R$ 17.600,00 anuais (ou seja,
por exercício financeiro), de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem entrarmos no
mérito dos orçamentos apresentados, dado que colhidos e analisados pelo Departamento
competente.

"0 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto superior à vantagemdireta aferivel pela Administração, decidindo o legislador. à vista do interesse público, pela prevaléncia do segundo", ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.
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2. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso Ill)
justificativa do prego, ou seja, demonstração de que os pregos estão compatíveis com a realidade
de mercado: no caso, há porém especificidade a ser considerada, dado que os preços praticados
no mercado estão previstos no site da Agência Nacional de Petróleo, com aplicação de percentual
de desconto. Isto nos parece que satisfaz a exigência legal, dado que o preço individual do botijào
mostra-se sempre, dentro desta lógica, dentro da média de mercado — sem entrarmos, claro, na
análise numérica dos pregos, o que não é questão jurídica, salvo se houver disparidade evidente,
o que não conseguimos vislumbrar.

3. Em relação documentação apresentada, temos que esta atende aos incisos I, II e V do
artigo 27 da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida, especialmente após o
atendimento às exigências da Controladoria no seu parecer de controle interno prévio.

4. Os termos da minuta de contrato de fls. 54/57 atendem às exigências minimas do
artigo 55 da Lei de Licitações, destacando-se a obrigação de prática do prego mais baixo que a
média caso praticado pela contratada (item 17) e a ausência de cláusula que permita prorrogação
do contrato (a Cláusula Sexta da minuta contratual somente prevê a vigência por 12 meses), o
que deverá ser respeitado ao final do prazo.

5. Assim, opinamos pela possibilidade de for alização da dispensa no presente caso.

Carlos Alex ndrefRodngi_nas, Advogado CML, em 23 de outubro de 2018.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 49/2018

Dispensa de Licitação n° 15/2018

Objeto: Aquisição de Os liquefeito de petróleo (GLP) em botirties de 13 kg.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de

• Licitação para aquisição de Os liquefeito de petróleo (GLP) em botijiies de 13kg para a

Camara Municipal de Londrina.

No presente processo, a contratação ocorrerá com a empresa C. A Paralego,

inscrita no CNPJ sob o n° 03.622.903/0001-00, por valor equivalente A. aplicação do desconto

proposto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da média dos preços do GLP praticados no

Município de Londrina, tendo por base o levantamento de preços realizados na semana

anterior à da contratação, publicados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).

A aquisição é estimada em 60 (sessenta) botijeies no período de 12 (doze)

meses, sendo o valor total da contratação de R$ 3.977,40 (três mil, novecentos e setenta e sete

reais e quarenta centavos), calculado com base nos preços divulgados pela ANP para a cidade

de Londrina, Estado do Paraná, no interstício de 30/09/2018 a 06/10/2018.

•

id
Ailton da ilva Nantes

Presidente

Londrina, 24 de Outubro de 2018.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N°. 30/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 15/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 49/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÓES DE 13 KG

VALOR: R$ 3.977,40 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA
CENTAVOS)

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

Aos 29 de Outubro de 2018, 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 da Cédula de Identidade n° 3.419.976-
0 SSP/PR e inscrito no CPF sob o n°501.975.769-15, doravante denominada Contratante;

Em face da classificação das propostas apresentadas na Dispensa de
Licitação n° 15/2018, conforme Relatório de Dispensa de Licitação e Termo de Homologação
ratificados pelo Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Contratação de empresa especializada no fornecimento de
gds liquefeito de petróleo (GLP) em botiyies de 13kg, conforme especificaVies do Termo de
Referência, que passa a fazer parte integrante desta, tendo sido o referido preço oferecido pela
empresa C. A. PARALEGO, inscrita no CNPJ sob o n° 03.622.903/0001-00, com sede na Av.
Harry Prochet, n°. 1155, Green Ville, CEP 86.047-040, no Município de Londrina, neste ato
representada pelo Sr. Carlos Alberto Paralego, portador da Cédula de Identidade n°
3.244.405-9 SSP/PR e inscrito no CPF n° 486.923.019-49, cuja proposta foi classificada com
o melhor valor na pesquisa de mercado, doravante denominada Contratada, nos seguinter
termos:



Contrato Administrativo n° 30/2018

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

- 0 6 4 fr

2

1 0 objeto deste instrumento é a contratação de empresa especializada no fornecimento
de gas liquefeito de petróleo (GLP) em botijaes de 13kg, com a respectiva instalação,
para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência e na proposta.

CLÁUSULA SEGUNDA — DAS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

2 0 quantitativo anual estimado do objeto a ser contratado é de 60 botijaes de 13 kg.

3 Os botijões deverão ter o selo do INMETRO, conforme Portaria n° 418/2010 e possuir
rótulo indicando prazo de validade legível e lacre com a marca da distribuidora.

4 Os botijeies não devem estar amassados, enferrujados ou com falhas na pintura.

5 0 material utilizado para a fabricação dos vasilhames deverá obedecer a NBR 8460 do
INMETRO que dispõe sobre recipientes transportáveis de aço carbono de 2,5 a 3 mm
de espessura, pressão interna de 2 a 7 g/cm2, com plugue fusível para gases liquefeitos
de petróleo.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E
SUBSTITUIÇÃO DO OBJETO

6 Os botijejes deverão ser solicitados por telefone ou e-mail, de segunda a sexta-feira, das
8 horas as 18 horas, com prazo máximo de entrega de 4 (quatro) horas para o
atendimento.

7 0 transporte dos botijiies ficará por conta da empresa contratada.

8 Após a instalação, o funcionário da contratada deverá realizar o teste de vazamento.

9 0 objeto poderá ser rejeitado, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes no Termo de Referência, devendo ser substituído no prazo
máximo de 3 (três) horas, as custas da Contratada.

10 Os botijaes que, após a entrega, forem detectados com defeitos ou vazamentos, deverão
ser trocados no prazo de 3 (três) horas, contados a partir do horário da comunicação da
respectiva ocorrência.

CLÁUSULA QUARTA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA Dr
EMPENHO

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

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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11 A contratação sera realizada de acordo com as disposições do presente instrumento, no
Termo de Referência e sera formalizada por emissão de Nota de Empenho.

12 A Nota de Empenho deverá ser solicitada pelo Fiscal do Contrato.
12.10 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
12.20 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

13 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas para contratação.

CLAUSULA QUARTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DO CONTRATO
ADMINISTRATIVO

14 0 preço a ser pago por botijdo de 13 kg de GLP sera calculado mediante a aplicação do
desconto proposto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da média dos preços do GLP
praticados no Município de Londrina, Estado do Parana, tendo por base o levantamento
de preços realizados na semana anterior à da contratação, publicado pela Agência
Nacional de Petróleo (ANP).

15 Caso alguma circunstancia decorrente de caso fortuito ou força maior impeça a consulta
ou, ainda, por algum motivo não haja publicação de preços, a média da última
publicação semanal sera utilizada para determinar o preço a ser praticado.

16 Caso a última publicação semanal tenha sido publicada há mais de 30 dias, o
Departamento de Suprimentos e Patrimônio passará a elaborar cotação e determinará a
média dos preços sobre os quais o desconto deve incidir para contratações dos 30 dias
seguintes.

17 0 preço pelo qual a Contratante adquirirá o objeto do presente certame não pode ser
superior ao ofertado ao mercado pela Contratada.

18 Nos casos em que o preço obtido a partir do desconto registrado apresentar-se superior,
deverá ser utilizado o preço ofertado ao mercado, em detrimento do registrado.

19 0 presente instrumento possui valor total de R$ 3.977,40 (três mil, novecentos e setenta
e sete reais e quarenta centavos).

19.10 valor do presente instrumento foi calculado com base nos preços de GLP 
divulgados pela ANP para a cidade de Londrina, Estado do Parana, no 

interstício_

30/09/2018 a 06/10/2018.

CLAUSULA QUINTA — DO PAGAMENTO

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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20 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

21 A Nota Fiscal deverá acompanhar o produto no ato da entrega.

22 No ato do abastecimento a Contratada deverá fornecer a Nota Fiscal/Fatura, com os
seguintes itens: nome da contratante, CNPJ, data, quantidade e valor por botijão.
recebimento definitivo fica condicionado A verificação da conformidade da Nota Fiscal/
Fatura apresentada pela Contratada e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

23 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.

24 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.

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

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

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

CLAUSULA SEXTA — DA VIGÊNCIA

28 0 Contrato Administrativo terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA SÉTIMA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

29 As despesas com a execução do contrato decorrente do presente instrumento, correrão
conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001 e Natureza d
despesa: 3390.300400 — Gás e outros materiais engarrafados.

CLÁUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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30 A fiscalização da contratação será 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.

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

30.2A fiscalização do Contrato Administrativo sett feita pela gerência do setor
requisitante ou por outro funcionário por ela designado por escrito, caso em que
cópia do ato de designação deverá ser encaminhado ao Departamento de
Suprimentos e Patrimônio para todos os efeitos.

31 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
31.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
31.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.
31.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao

Departamento Financeiro.
31.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

33 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

34 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita As penalidades previstas na Lei 8.666/1993, observando-se o
direito ao contraditório e à ampla defesa.

35 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993, pela inexecução total ou parcial dele-m,
contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia, ficará sujeita As seguintes sanções:

35.1 Advertência.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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35.2Multa.
35.3 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
35.4Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que a licitante vencedora ressarcir a Administração pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
subitem anterior.

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

37 Para efeito de glosa de faturas, considerar-se-á as seguintes hipóteses:
37.10corrências do tipo "A" : Recusar ou deixar de atender solicitação de fornecimento;
37.20corrências do tipo "B" : Deixar de cumprir os prazos preestabelecidos;
37.3 Ocorrências do tipo "C": Deixar de atender as especificações do objeto, mesmo

tendo fornecido o material;

38 A Contratada ficará sujeita ao pagamento de multa:
38.1De 30% (trinta por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir

ocorrências do tipo "A" — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;
38.2De 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de Empenho, a cada vez que existir

ocorrências do tipo "B", para cada dia de atraso, cumulativo até 25% (vinte e cinco
por cento) — devidamente verificadas pelo fiscal do contrato;

38.3De 10% (dez por cento), sobre o valor da nota de empenho, a cada vez que existir
ocorrências do tipo "C", para cada item desatendido, cumulativo até 50% (cinquenta
por cento), devidamente verificadas fiscal do contrato.

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

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

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

42 Comprovado o impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e
aceito pela Camara Municipal de Londrina, a Contratada ficará isento das penalidades
mencionadas.

43 A multa, aplicada após regular procedimento instaurado por despacho da Diretoria-
Geral, instruido pelo Departamento de Suprimentos e Patrimônio e julgado pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina, será cobrada administrativame
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deduzindo-se do valor de Faturas pendentes, e não sendo suficiente, o valor poderá ser
inscrito como Divida Ativa e cobrado judicialmente.

44 A instauração de procedimento para apuração de penalidade suspenderá o prazo para
pagamento de eventual fatura pendente.

45 Previamente à aplicação das multa previstas nos itens acima ou de qualquer outra
sanção, poderá a licitante apresentar defesa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado a
partir da data em que for notificada a respeito.

46 0 Fiscal do Contrato deverá informar ao Gestor dos Contratos da Camara Municipal de
Londrina a ocorrência de fatos que possam motivar a aplicação das sanções previstas
neste item.

CLAUSULA DEZ — DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

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

48 A 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.

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

CLÁUSULA ONZE — DA RESCISÃO CONTRATUAL

50 São motivos para a rescisão do presente Contrato as hipóteses previstas na legislação
correlata aos contratos administrativos, especialmente as previsões do art. 78 da Lei n°
8.666, de 1993.

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

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

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

53 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamen?
como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou impossível reparação.

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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54 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Termo de Referencia, a proposta e
quaisquer informações prestadas por escrito pelo Prestador.

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

CLAUSULA QUATORZE — DA PUBLICAÇÃO

56 incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato na no
Jornal Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do riles seguinte ao de sua
assinatura.

CLÁUSULA QUINZE — DO FORO

57 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

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

Londrina, 29 de Outubro de 2018.

Aiiton da Silva Nan es
Presidente da Camara Municipal de Londrina

CONTRATANTE

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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CÂMARA
JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 39/2018
Dispensa de Licitação n° 16/2018
Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Camara Municipal de Londrina.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com o
objeto, quantidade e valor descritos abaixo:

Descrição

ORTOPÉDICA LONDRINA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA.
CNPJ n°. 75.617.498/0001-35

• Aquisição de 01 (uma) cadeira de rodas, conforme especificações do Termo de Referência.

•

Londrina, 24 de Outubro de 2018. AiIton da Silva Nantes, Presidente.

Valor total

R$ 1.300,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°49/2018
Dispensa de Licitação n° 15/2018
Objeto: Aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP) em botijoes de 13 kg.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP) ern
botijóes de 13kg para a Camara Municipal de Londrina.

No presente processo, a contratação ocorrera com a empresa C. A Paralego, inscrita no CNPJ sob o n° 03.622.903/0001-00, por valor equivalente
aplicação do desconto proposto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da média dos preços do GLP praticados no Município de Londrina, tendo

por base o levantamento de pregos realizados na semana anterior a da contratação, publicados pela Agencia Nacional de Petróleo (ANP).
A aquisição é estimada em 60 (sessenta) botijóes no period() de 12 (doze) meses, sendo o valor total da contratação de R$ 3.977,40 (trés mil,
novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), calculado com base nos preços divulgados pela ANP para a cidade de Londrina, Estado do
Parana, no interstício de 30/09/2018 a 06/10/2018.

Londrina, 24 de Outubro de 2018. AiIton da Silva Nantes, Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n°50/2018
Dispensa de Licitação n° 18/2018
Objeto: Aquisição de placas "Arma não é brinquedo, dê abraços".

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com a
descrição e valor que seguem abaixo:

LUMILON LUMINOSOS LONDRINA LTDA.
CNPJ n°. 77.703.262/0001-47

Descrição

, Aquisigão de placas "Arma não é brinquedo, dê abraços".
L _ _

Londrina, 30 de Outubro de 2018. AiIton da Silva Nantes, Presidente.

Valor total

R$ 1.060,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

Processo Administrativo - DG n° 54/2018
Dispensa de Licitação n° 17/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada em design gráfico para desenvolvimento de projeto gráfico, arte-final, revisão ortográfica e
editoração eletrônica da publicação "Caminhos de Londrina", edição 2018, da Camara Municipal de Londrina.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para a contratação da seguinte empresa, de acordo com a
descrição e valor que seguem abaixo:
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YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP
CNPJ n°. 81.877.656/0001-99

Valor total

Contratação de empresa especializada em design gráfico para desenvolvimento de projeto gráfico, arte-final, revisão
ortográfica e editoração eletrônica da publicação "Caminhos de Londrina", edição 2018, da Câmara Municipal de Londrina.

Londrina, 30 de Outubro de 2018. Ailton da Silva Nantes, Presidente.

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n°30/2018 - Dispensa de Licitação n° 15/2018.
Contratante: Cámara Municipal de Londrina
Contratada: C. A. Paralego
CNPJ: 03.622.903/0001-00
Objeto: Aquisição de gas liquefeito de petroleo (GLP) em botijões de 13 kg.
Valor total: R$ 3.977,40 (três mil, novecentos e setenta e sete reais e quarenta centavos).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2018.

R$ 5.500,00

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n° 31/2018 - Dispensa de Licitação n° 16/2018.
Contratante: Câmara Municipal de Londrina
Contratada: Ortopédica Londrina Indústria e Comércio de Aparelhos Ortopédicos Ltda.
CNPJ: 75.617.498/0001-35
Objeto: Aquisição de uma cadeira de rodas para a Câmara Municipal de Londrina.
Valor total: R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais).
Vigência: 12 meses, contados a partir da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 29 de outubro de 2018.

CONSELHOS

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 020/2018

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes), considerando a Resolução 014/2017 e a decisão unânime de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 11/10/2017;

RESOLVE:

e Art. 1°. Retificar a Resolução 014/2017, publicada no Jornal Oficial 3.374, de 25/10/2017, páginas 33 a 48, que aprovou o Plano Municipal de
Políticas para as Pessoas Idosas, tendo em vista a não publicação de sua vigência.
Parágrafo único. Torne-se público que o Plano Municipal de Políticas para as Pessoas Idosas tem vigência de 2018 a 2021.

Art. 2°. Esta Resolução entra em vigor na presente data, com efeitos retroativos a 11 de outubro de 2017, revogadas as disposições em contrario.

Londrina, 31 de outubro de 2018. Luciana Ferreira Alvarez, Presidente do CMDI.

CIDREBAC - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA 0
DESENVOLVIMENTO REGIONAL DA BACIA DO RIBEIRÃO

CAFEZAL
EXTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° DP/CIDREBAC- 0001/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATORIO N° PAL/CIDREBAC-0002/2018.
Inciso II, do Art. 25 da Lei Federal n° 8.666/93.
OBJETO: Licenciamento Uso de Programas de Informática
VALOR: R$ 16.560,00 (dezesseis mil, quinhentos e sessenta reais)
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 meses
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ: 76.030.717/0001-48
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IMPRIMIk

CAI
CAIXA ECONÕM A FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03622903/0001-00
Razão Social: SPARRINHA TRANSP COM DIST GAS LTDA
Nome Fantasia:A c GAS
Endereço: AV HARRY PROCHET 1155 / JARDIM SAO JORGE / LONDRINA / PR /

86047-040

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: 30/10/2018 a 28/11/2018

Certificação Número: 2018103023475015658360

Informação obtida em 05/11/2018, às 17:01:23.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Cl n° 315/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Processo Administrativo - DG n° 49/2018 — Dispensa de Licitação n°. 15/2018 —
Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijaes de 13 kg.

Londrina, 01 de novembro de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando a cópia do Contrato Administrativo n° 30/2018 para

fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento Financeiro.

Atenciosamente,
f S

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

,
Lt64-anal Mora srMarendaz

Departamento d uprimentos e Patrimônio
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