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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N° 54/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 27 de Setembro de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte 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 Câmara Municipal de Londrina..

ÇikLLL 
jJulia aragOta- antos

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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1. OBJETO

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

COMUNICAÇÃO INTERNA

Setor de Jornalismo/ASCOM/CML
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

TERMO DE REFERENCIA
LIVRO CAMINHOS DE LONDRINA — EDIÇÃO 2018
SERVIÇOS DE PROJETO GRÁFICO 
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• 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.

2. JUSTIFICATIVA

A Câmara de Vereadores de Londrina realizará no próximo mês de novembro a
tradicional sessão solene em homenagem aos familiares de pessoas já falecidas e
cujos nomes denominaram ruas, avenidas e áreas públicas da cidade de Londrina por
meio de projetos de lei apresentados pelos vereadores e prefeitos no período de janeiro
de 2016 a dezembro de 2017. Durante a solenidade serão homenageadas cerca de 60
famílias.

0 evento foi instituído há mais de 20 anos, por meio Decreto Legislativo n° 87 de 21 de
agosto de 1995 (http://www2.cml.prgov.br/cons/Ind/dlegs/1995/D0087.htm). A norma
municipal estabelece que durante a cerimônia os parentes dos homenageados devem

• receber uma réplica da placa que ocupa as áreas públicas do Município como também o
exemplar da publicação "Caminhos de Londrina".

A publicação apresenta o resumo da biografia de todos os cidadãos e cidadãs que
denominaram áreas e equipamentos públicos da cidade nos anos de 2016 e 2017,
localização da via ou logradouro, número e autor da lei que deu origem à denominação. A
publicação conta a história da cidade por meio daqueles que denominaram ruas e
logradouros públicos sendo distribuída aos familiares dos homenageados, integrantes do
Legislativo, escolas das redes Municipal e Estadual de Educação, Museu Padre Carlos
Weiss, bibliotecas públicas e de instituições de ensino de nível superior.

Ainda como resgate da história do Município, o livro "Caminhos de Londrina - Ruas,
pragas, avenidas e próprios púbicos do município de Londrina", edição 2018, deverá
registrar os nomes dos prefeitos que administraram Londrina bem como de todos os
eleitos para a Câmara de Vereadores desde 1934 até os dias atuais. A exemplo de
edições anteriores, a publicação apresenta também o Painel dos Presidentes do
Legislativo, a Galeria Mulheres no Poder e a relação dos prédios públicos que sediaram a
Câmara de Vereadores desde a sua criação.
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É uma publicação única no Município de Londrina, editada exclusivamente pela Câmara
de Vereadores e de significativo valor histórico e educativo-cultural, disponível também no
formato digital no site do Legislativo, endereço eletrônico www.cml.pr.gov.br.

NECESSIDADE DOS SERVIÇOS

Neste Termo de Referência trata-se da contratação dos serviços de "design gráfico" para
atuação - sob a coordenação do Setor de Jornalismo/Ascom da Câmara de Vereadores -
na fase anterior à impressão da publicação, com a responsabilidade de criar a identidade
visual do livro "Caminhos de Londrina, edição 2018".

Cabe lembrar que esta é uma atividade técnica especifica que exige expertise para o seu
desempenho e a Câmara de Vereadores não conta com profissionais da área, como
também não dispõe de equipamentos e softwares necessários ao desenvolvimento desta
atividade.

DO SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL

No segmento de design gráfico atuam profissionais (designers) com formação acadêmica
especifica para o desenvolvimento de projetos que exijam a criação de ordenamento
estético-formal entre texto e imagem, com o objetivo de comunicar visualmente e da
melhor forma possível um conceito, uma ideia, uma marca, um produto, um serviço.

Além de aplicado no desenvolvimento de materiais impressos, o conhecimento deste
profissional é amplamente difundido no meio digital. 0 curso de graduação em Design é
reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura e as diretrizes foram aprovadas pelo
Conselho Nacional de Educação. Em Londrina várias empresas atuam com foco nesta
área.

No caso especifico dos serviços que estão sendo contratados pela Câmara de
Vereadores, caberá ao designer a criação da identidade visual; a definição dos
parâmetros técnicos necessários para a correta impressão além da apresentação de PDF
interativo da publicação "Caminhos de Londrina", conforme descrito neste Termo de
Referência. 0 trabalho do designer vai permitir uma publicação visualmente alinhada ao

• mercado editorial e a valorização das publicações institucionais do Legislativo.

3. ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS

0 fornecedor dos serviços acima descritos receberá da Câmara Municipal de Londrina
todo o conteúdo editorial (texto completo para capa, miolo e fotos) da publicação
"Caminhos de Londrina, edição 2018" para realização dos serviços abaixo relacionados:

Livro impresso:
a. Desenvolvimento/apresentação do layout do projeto gráfico (capa/contracapa e

miolo);
b. Diagramação do miolo e editoração eletrônica da publicação;
c. Seleção, escaneamento e tratamento de imagens;
d. Revisão ortográfica;
e. Revisão de formato dos trabalhos diagramados;
f. Fechamento de arquivo para gráfica;
g. Acompanhamento da impressão



0OUJ4

S

Livro digital (PDF Interativo):
Acresça-se aos itens acima relacionados o seguinte:
a. Desenvolvimento de PDF INTERATIVO da publicação "Caminhos de Londrina-

Edição 2018" para disponibilização no site da Câmara de Vereadores. A publicação
deverá ser diagramada com recursos de média complexidade, incluindo sumário
navegável, organização das páginas em flippingbook e hyperlink clicável (até 10
links)

A edição 2016 da publicação "Caminhos de Londrina" está disponível para consulta
em http://www1.cml.pr.gov.br/cml/site/livros/2016/index.html#book/

A publicação impressa do livro "Caminhos de Londrina, edição 2018," apresentará
as seguintes características:

a. Formato geral: 170 x 230 mm no formato fechado e 340 x 230 mm no formato
aberto; 74 páginas (capa e miolo), com variação de 10% para mais ou para menos
na quantidade de páginas;
b. Formato capa: 347 x 230 mm;
c. Papel: a capa deverá ser impressa em Papel Supremo 300 g, 4x4 cores. 0 miolo
deverá ser impresso em papel reciclado 90 gramas, 1x1 cor para atender exigência
da Lei Municipal n°5.075/1992;
d. Acabamento: laminação com brilho na capa/contracapa e dorso colado;
e. Tiragem: 500 unidades.

4.GARANTIA DA QUALIDADE TÉCNICA DO PRODUTO

0 fornecedor deverá apresentar comprovada experiência em editoração eletrônica de
livros impressos como também no formato digital (flippingbook) e apresentar portfolio com
três publicações semelhantes As características exigidas para a publicação "Caminhos de
Londrina — edição 2018", sendo pelo menos uma delas impressa nos últimos três anos.

A diagramação deverá ser feita em programa especifico de editoração eletrônica. Indica-
se o IN Design.

Antes da entrega final do produto o fornecedor deverá encaminhar uma prova da
111 capa/contracapa da publicação em papel e gramatura correspondentes ao projetado para

o livro.

5. PRAZOS

Após o recebimento da Nota de Empenho e da respectiva Ordem de Serviços com as
informações necessárias para a realização do trabalho, o prazo para a execução dos
serviços sett:

a. *Três (3) dias para apresentação de projeto gráfico/identidade visual das
publicações impressa e digital;

b. Dez dias para diagramação do miolo, revisão ortográfica de texto e apresentação
de arte-final da capa;

c. Três dias para fechamento de arquivo destinado A impressão offset;

d. Cinco dias para fechamento de arquivo destinado a publicação digital.
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*Caso o projeto gráfico não seja aceito pela Camara Municipal Londrina deverá ser
apresentada uma nova proposta no prazo máximo de 24 horas, contado a partir da
rejeição do projeto gráfico apresentado e assim sucessivamente até aprovação
final dos serviços.

6. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

As edições impressa (especifica para impressão) e digital (recursos interativos) da
publicação "Caminhos de Londrina — Edição 2018" deverão ser entregues em arquivos
individuais, no formato PDF, com cópia de segurança para cada uma das publicações.

7. FISCALIZAÇÃO

0 contrato de prestação de serviços sera fiscalizado pela Assessora Legislativa Ana Paula
Rodrigues Pinto, matricula 399, coordenadora do Setor de Jornalismo da Assessoria de
Comunicação da Câmara Municipal de Londrina.

Londrina, 10 de setembro de 2018.

Atenciosamente,

------Al;;Paula Rodrigues Pinto
Setor de Jornalismo/Ascom
Coordenação

•
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Assunto: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 27/09/2018 13:51
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: patricia@eggcomunicacao.com.br, bete@visualita.com.br, nayara@designodesign.corn.br,
joaoferreira@designodesign.com.br

Prezados, boa tarde.

Segue anexo documento solicitando cotação para serviços de projeto gráfico da Câmara
Municipal de Londrina.

Caso tenham interesse, favor nos enviar orçamento.

Qualquer dúvida, fico à disposição.

Atenciosamente,

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

Anexos:

Termo de Referência.pdf 1,9MB

1 de 1 27/09/2018 13:52
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Assunto: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Data: 27/09/2018 15:14
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: rodrigo@napse.com.br, leonardo@eggcomunicacao.com.br

Prezados, boa tarde.

Segue anexo documento solicitando cotação para serviços de projeto gráfico da Câmara
Municipal de Londrina.

Caso tenham interesse, favor nos enviar orçamento.

Qualquer dúvida, fico 6 disposição.

Atenciosamente,

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

Anexos:
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Termo de Referência.pdf 1,9MB

1 de 1 27/09/2018 15:15



Proposta Egg - Projeto Gráfico Livros Caminhos de Londrina

Assunto: Proposta Egg - Projeto Gráfico Livros Caminhos de Londrina
De: Barbara Bernardes <barbara@eggcomunicacao.com.br>
Data: 27/09/2018 16:45
Para: juliasantos@cml.pr.gov.br

Boa Tarde,

Em anexo a nossa proposta para análise.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

Att,

•

•

Anexos:

Proposta Egg - Câmara Municipal De Londrina_2018 Plan2.pdf

0 0 ij 8

131KB

1 de 1 27/09/2018 17:09



0 0 9

•

•

1 N

EGG DESIGN PUBLICIDAOE S/S LIDA,
CNPI: 02.009.047/0001-99 RUA CORNCLIO PROCÓPIC),11:3
ID AURORA CEP BEI060-420 LONDRINA PR FONE/FAX (43) 3347.61.81.

Egg Design & Publicidade S/S Ltda.

CNPJ: 02.009.947/0001-99 . Londrina. PR

Rua Cornélio Proc6pio, 113 . Cep: 86060-000

Fone/Fax: (43) 3347.6181

www.eggcomunicacao,carn.br

Cliente: Câmara Mun de Londrina

Institucional

Emissão: 27.09.18

Projeto Gráfico
Livro Caminhos de Londrina 2018

TOTAL

Total

R$ 8.600,00

R$ 8.600,00

Validade da proposta: Em acordo com Termo de Referência
Condição de Pagamento: Em acordo com Termo de Referência
Termo de Referência: 10 de Setembro de 2018 - Responsável: Ana Paula Rodrigues Pinto

Assinatura Agencia Assinatura Cliente
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Assunto: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: Visualitá - Elisabete Yunomae <bete@visualita.com.br>
Data: 01/10/2018 15:39
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
CC: Visualita - Cristina Thomé <cris@visualita.com.br>

Ola.

Julia

Segue nosso orçamento.

Ficamos no aguardo.

Obrigada.

Bete

Em 27/09/18 13:51, "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:

Prezados, boa tarde.

Segue anexo documento solicitando cotação para serviços de projeto
gráfico da Câmara Municipal de Londrina.

Caso tenham interesse, favor nos enviar orçamento.

Qualquer dúvida, fico 6 disposição.

Atenciosamente,

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

Anexos:

Livro Caminhos de Londrina.pdf

0 0 0 1 0

109KB

1 de 1 01/10/2018 15:43



fonetfax: 43. 3324-8118

rua souza naves, 75 sala61

edifício jose garcia villar

cep 86010-160 londrina pr

visualitOvisualita.com.br

yunommae & tome planejamento visual ltda app.

cnpj 81.877.656/0001-99

ASSUNTO

LIVRO CAMINHOS DE LONDRINA. EDIÇÃO 2018
SERVIÇO DE PROJETO GRÁFICO

0 0 0 1117

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

I. SERVIÇOS

LIVRO IMPRESSO:
- Formato geral: 170X230 mm no formato fechado e 340X230 mm no formato aberto, sendo

no mínimo 74 páginas (capa e miolo);
Desenvolvimento/apresentação do layout do projeto gráfico )capa/contracapa e miolol;

- Diagramação do miolo e editoração eletrônica da publicação;
- Seleção, escaneamento e tratamento de imagens;
- Revisão ortográfica;
- Revisão de formato dos trabalhos diagramados;

Fechamento de arquivo para gráfica;
Acompanhamento da impressão offset.

LIVRO DIGITAL (PDF Interativo):
- Desenvolvimento de PDF INTERATIVO da publicação "Caminhos de Londrina - Edição 2018'

para disponibilização no site da Camara de Vereadores. A publicação deverá ser
diagramada com recursos de média complexidade, incluindo sumário navegável,
organização das páginas em flippingbook e hyperlink clicável (até 10 links).

1. INVESTIMENTO

valor total   R$ 6.350,00

WWW.VISUALITA.COM.BR

L0NDRINA,01 DE SETEMBRO DE 2018
ATENCIOSAMENTE,

ELISABETE YUNOMAE
VISUALITA (ASA DE DESIGN



RES: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Camara Municipal d...
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Assunto: RES: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: <nayara@designodesign.com.br>
Data: 09/10/2018 16:41
Para: 'Julia Saragoça Santos' <juliasantos@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Juliana, tudo bem?

Segue em anexo a proposta para o projeto Caminhos de Londrina edição 2018.

Caso precise de algo estou 6 disposição.

Att,

 Mensagem original 
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.pr.gov.br>
Enviada em: quinta-feira, 27 de setembro de 2018 13:52
Para: destinatarios-nao-revelados:
Assunto: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Camara Municipal de Londrina

Prezados, boa tarde.

Segue anexo documento solicitando cotação para serviços de projeto gráfico da Camara
Municipal de Londrina.

Caso tenham interesse, favor nos enviar orçamento.

Qualquer dúvida, fico â disposição.

Atenciosamente,

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

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

Anexos:

proposta camara municipal.pdf 173KB

1 de 1 09/10/2018 17:16



Câmara Municipal de Londrina
A/C: Ana Paula Rodrigues
Londrina — PR
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DESIGNO

Londrina, 08 de Outubro de 2018

"Toda a empresa precisa diferenciar-se de seus concorrentes
para obter uma fatia maior no mercado.

Toda a empresa também tem a necessidade de ser diferente".

AhhA Designo Design, atua no mercado brasileiro hi mais de 15 anos, com a missão de levar a seus parceiros, através do design,gp vantagens competitivas nos mercados em que atuam. Através do direcionamento do design como uma importante ferramenta
estratégica, a Designo Design coloca a disposição de seus parceiros uma equipe altamente qualificada, para que as
necessidades e desejos de cada um de nossos parceiros, seja atendida através da criação de produtos e serviços competitivos,
de qualidade e que representem os valores da empresa junto aos seus potenciais clientes.

Nosso compromisso vai alem do que apenas oferecer serviços. Nosso foco e trazer soluções que garantam competitividade a
nossos clientes. Para isso atuamos em um ambiente multidisciplinar focados em conhecer nossos futuros parceiros através de
pesquisas de mercado, de produto, de tendências e assim apresentar soluções integradas de desgin, comunicação e marketing.

0 design como ferramenta competitiva so é reconhecido como diferencial quando se comunica de forma eficiente com seu
público final. Traçar esse elo entre seus produtos e seus clientes e o nosso desafio.

Neste objetivo vimos apresentar nossa proposta para prestação de serviços a esta empresa com o compromisso de oferecer
serviços de qualidade e tempo de resposta compatíveis com as suas expectativas. Abaixo segue a descrição dos serviços para o
projeto de CAMINHOS DE LONDRINA EDIÇÃO 2018.

Serviços

DESENVOLVIMENTO/APRESENTAÇÃO DO LAYOUT DO PROJETO GRÁFICO (CAPA/CONTRACAPA E MIOLO)

Valor

Serviços

R$2.500,00

DIAGRAMAÇÃO DO MIOLO E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA DA PUBLICAÇÃO

Valor

Serviços

NEHRING 8. FERREIRA LIDA

RUA JOAO GILBERTO SANTOS 425
JD. TUCANO LONDRINA PR

FONE(43) 3341 9809 CEP 86040 110

WWW.DESIGNODESIGN.COM.BR

R$ 2.500,00

DESIGNO
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DESIGNO

SELEÇÃO, ESCANEAMENTO E TRATAMENTO DE IMAGENS

Valor

Serviços

R$ 1.000,00

REVISÃO ORTOGRÁFICA E REVISÃO DE FORMATO DOS TRABALHOS DIAGRAMADOS

Valor

Serviços

R$1.800,00

FECHAMENTO DE ARQUIVO FINAL PARA GRÁFICA E ACOMPANHAMENTO DA IMPRESSÃO

410Valor

Serviços

R$ 1.000,00

DESENVOLVIMENTO DE PDF INTERATIVO "CAMINHOS DE LONDRINA EDIÇÃO 2018"

Valor

VALOR TOTAL:

Carga horária
Prazo de execução

ep Valor total dos serviços

Plinio Nehring Ferreira
DESIGNO DESIGN

R$ 1.00,00

160 horas
21dias úteis
R$ 9.800,00

NEHRING & FERREIRA LIDA

RUA JOÃO GILBERTO SANTOS 425
JD. TUCANO LONDRINA PR

FONE(4313341 9809 CEP 86040 110

WWW.DESIGNODESiGN.COM.BR

DESIGNO



• Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2640/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: 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.

Justificativa: A Câmara Municipal de Londrina realizará no mês de novembro a tradicional sessão solene em
homenagem aos familiares de pessoas já falecidas e cujos nomes denominaram ruas, avenidas e
áreas públicas. Durante a cerimônia, os parentesao Em: 02/10/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Valor: 0,00

Data:

Fornecedor:

Obs: 0 valor estimado da contratação é de R$ 9.800,00. Ao Departamento Financeiro para informar a classificação da
dotação orçamentária e existência de saldo no orçamento de 2018.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 0,00
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 229.321,05

"esp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, Cl disp. de licitação (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 4.091,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? Sim Qtde.: 0 I Valor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.396302 - Impressos para divulgação de serviços, obras e campanhas.
.i

,..--
/

)
-4----D077:

Em: 02/10/2018

,dc-eenFrtopREIrin4aina9crseoriroo.5

Despesa Autorizada: Aguardando Em: 2018-10-02 00:00:
-

Obs:

-'Diretoria Geral_,Ki.
Mark andr Sorprezo de Almeida - Matricula 817
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA
DA UNIÃO

Nome: YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA
CNPJ: 81.877.656/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União (DAU) junto
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

A aceitação desta certidão está condicionada 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 15:43:34 do dia 29/07/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida ate 25/01/2019.
Codigo de controle da certidão: 152A.F631.9500.4A3D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018850180-29

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 81.877.656/0001-99
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

00017(g/

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

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

Valida até 06/02/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1 de 1
Emitido via Internet Pública (09/10/2018 18.29'10)



09/10/2018 .: Site Oficial da Cidade de Londrina :: Prefeitura do Município de Londrina :.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1142009 / 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:

YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP
CPF/CNPJ: 81.877.656/0001-99

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, 09 de outubro 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. 3° do Decreto N°640/2015.

Código Validador
0S10NY7YKOXN

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

00018

http://www.londrina.prgov.br/index.php?option=com_wrapper&view=wraPPer&ftemid=2093 1/1
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RODER. JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 81.877.656/0001-99

Certidão n°: 160068926/2018
Expedição: 09/10/2018, As 18:31:32
Validade: 06/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
81.877.656/0001-99, 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 a identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

aCivida.s e suge 6es!



09/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

•

•

VOLTA*

CA I A
Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

81877656/0001-99
YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL SS LTDA
VISUALITA PROGRAMACAO VISUAL
R SENADOR SOUZA NAVES 75 SALA 61 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86010-160

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: 2018092206531461891287

Informação obtida em 09/10/2018, às 18:31:04.

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

000 20
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (09/10/2018 As 18:35) 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°81.877.656/0001-99.

•
Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: httpj/www.c_Raus.br
através do número de controle: 5BBD.1 F06.0A3C.6902

•

rado em: 09/10/2018 as 18:35:02 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



09/10/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
Fornecedor 

00022 ,s,

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 81877656000199

Período publicação : de

Data de Inicio Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

*HUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 81877656000199!

•

até

ate

até

Pssquisair

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



Re: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de...

023
Assunto: Re: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 11/10/2018 13:53
Para: Visualitá - Elisabete Yunomae <bete@visualita.com.br>

Bete, boa tarde!

Tentei contato por telefone, mas sem sucesso.

O orçamento de vocês foi o de menor valor e, para darmos continuidade ao processo de contratação,
preciso que você me envie a cópia do contrato social da empresa e suas alterações. Vou tentar verificar
a autenticidade do contrato social no site da Junta Comercial. No entanto, se eu não conseguir, te aviso
para a gente combinar de você me trazer o original aqui que eu tiro cópia e autentico para vocês.

Ainda, vou precisar que o representante legal da empresa preencha, assine e imprima a declaração
anexa. Após, que vocês entreguem essa declaração aqui na Câmara Municipal de Londrina.

• Segue o enderego:

•

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

Em 04/10/2018 16:35, Visualita - Elisabete Yunomae escreveu:

OK.

Então ficamos no aguardo!

Obrigada!

1 de 3 11/10/2018 14:14



Re: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de...

024s,

Em 04/10/18 16:33, "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:

Bete,

Quando obtivermos, pelo menos, 03 orçamentos, concluímos a fase de cotação.

Por essa razão, não há como se definir uma data, mas assim que tivermos
todos os orçamentos, entro em contato.

Atenciosamente,

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

Em 04/10/2018 14:37, Visualitá - Elisabete Yunomae escreveu:

> Ola.
> Tudo bem?

> Só para nosso cronograma quando vcs fecham a fase de cotação?

> Bete

> Em 01/10/18 15:47, "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.pr.gov.br> escreveu:

Obrigada, Bete.

Assim que concluirmos a fase de cotação, te dou um posicionamento.

Atenciosamente,

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

Em 01/10/2018 15:39, Visualitá - Elisabete Yunomae escreveu:

2 de 3 11/10/201814:14



Re: Cotação - Serviços de projeto gráfico - Câmara Municipal de...

> Ola.

> Julia

> Segue nosso orçamento.

> Ficamos no aguardo.

> Obrigada.

> Bete

> Em 27/09/18 13:51, "Julia Saragoça Santos" <juliasantos@cml.pr.gov.br>
escreveu:

Prezados, boa tarde.

Segue anexo documento solicitando cotação para serviços de projeto
gráfico da Câmara Municipal de Londrina.

Caso tenham interesse, favor nos enviar orçamento.

Qualquer dúvida, fico 6 disposição.

Atenciosamente,

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

Anexos*

Declaração que não emprega menor.odt 12,3KB

025f
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocopia confere
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ELISABETE YUNOMAE, brasileira, solteira, maior, do comércio, nascipla_pa dia 23
de setembro de 1961, natural da cidade de Tup5 — Sp, residente e d'Orriilfa— 'ha
cidade de Londrina — PR., a Rua Goias, n°1905, 8° andar, apartamentEtz:
centro, CEP 86020-840, portadora da Cédula de Identidade Civil R.G. n.°,p:1 , 6,2
expedida pela SSP/SP, e CPF n.° 036.428.578-84 e CRISTINA THOIVIgii'jj`r si 61,p,
solteira, maior, do comércio, nascida no dia 17 de maio de 1968, nattirOf cfa.:q i ad e,,
de Palmital — Sp., residente e domiciliada na cidade de Londrina — 1/r. la Rp`a;A"ara,
n.°1907 , apartamento n° 903, 9° andar, centro, CEP 86020-400, ' ortpdOrL d
Cédula de Identidade Civil R.G. n.° 7.933.616-5 expedida pela SSF. ' P eitPF_,:n.
110.747.338-19, únicas sócias componentes da empresa, que giri\„o2norne
empresarial de YUNOMMAE E TOMÉ PLANEJAMENTO VISUAL S/S LTDik-7:7 EPP,
CNPJ n.° 81.877.656/0001-99, com sede na cidade de Londrina — Pr a Rua Senador
Souza Naves, n°75, Sala 61, 6° Andar, centro, CEP 86010-160, tendo seu Contrato
Social arquivado no Cartório 2° Oficio Registro de Títulos e Documentos Pessoas
Jurídicas, apontado sob o n° 4401 do protocolo A.P.J. inscrito sob o n° 4675 do Livro
A-3 de pessoas Jurídicas em 01 de agosto de 1991 e Primeira Alteração Contratual
arquivado no Cartório 2° Oficio Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas,
apontado sob o n° 14829 do protocolo A.P.J. inscrito sob o n° 53574 do Livro A-3 de
pessoas Jurídicas em 05 de dezembro de 1994 e Segunda Alteração Contratual
arquivado no Cartório 2° Oficio Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas,
apontado sob o n° 6522 do protocolo A.P.J. inscrito sob o n° 4675/3 do Livro A-3 de
pessoas Jurídicas em 24 de junho de 1996 e Terceira Alteração Contratual arquivado
no Cartório 2° Oficio Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas, apontado
sob o n° 9997 do protocolo A.P.J. inscrito sob o n° 4675/4 do Livro A-3 de pessoas
Jurídicas transcrito as folhas 001 do Livro A-17 de Registro de Pessoas Jurídicas em
26 de setembro de 2001 e Quarta Alteração Contratual arquivado no Cartório 2°
Oficio Registro de Títulos e Documentos Pessoas Jurídicas, apontado sob o n°
11306 do protocolo A.P.J. inscrito sob o n°4675/5 do Livro A-3 de pessoas Jurídicas
em 12 de agosto de 2003, RESOLVEM modificar e consolidar seu Contrato Social
primitivo e alterações, conforme cláusulas e condições seguintes:

ii ÁUSULA PRIMEIRA:
deliberação unanime das sócias, a sociedade que tinha o nome empresarial de

YUNOMMAE E TOMÉ PLANEJAMENTO VISUAL S/S LTDA — EPP passa a girar sob. o
nome empresarial de YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA:
A administração da sociedade sera de uso individual e caberá as sócias ELISABETE
YUNOMAE e CRISTINA THOME, com poderes e atribuições de representação ativa e
passiva, judicial e extrajudicial, perante as repartições públicas federais, estaduais,
'municipais, inclusive autarquias, perante os estabelecimentos de crédito e instituições
financeiras, movimentar contas bancarias, emitindo, endossando e cobrando cheques e
emitir títulos cambiarios e comerciar e convencionar contratos de caução e empréstimos em
g I, a torizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das cotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das
sócias e ficando desta forma dispensadas de prestar caução.
PARÁGRAFO ONICO:Poderão as sócias nomearem e constituírem procuradores para
representá-las perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e
instituições financeiras.

MAE E TOMÉ PLANEJAMENTO VISUAL S/S L
CNPJ N.°81.877.656/0001-99

QUINTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA
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MMAE E TOMÉ PLANEJAMENTO VISUAL S/S LT
CNPJ N.°81.877.656/0001-99

QUINTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA

CLAUSULA TERCEIRA:
As sodas poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de 0'
observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA QUARTA:

ente,a0='P'

As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedipas de erce
atividade mercantil e a administração da sociedade, por lei especial, ou *41'n, virtue-.
condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vêle\ ainda, q'ue. -
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar de prevashc00ó, petaou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema finakceiro;>
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade.

CLAUSULA QUINTA:
0 capital social de R$ 2.000,00 (Dois mil reais), divididos em 200 (Duzentas) quotas no valor
nominal de R$ 10,00 (Dez reais), totalmente integralizado, e distribuídos para ELISABETE
YUNOMAE com 100 (Cem)) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) e a sócia
CRISTINA THOME, com 100 (Cem) quotas no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais), passaa ser de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 5.000 (Cinco mil) quotas, no valor
nominal de R$10,00 (Dez reais), sendo que a sócia ELISABETE YUNOMAE subscreve
mais 2.400 (Duas mil e quatrocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez Reais),
totalizando R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais), integralizadas neste ato e em moeda
corrente do pais; e a sócia CRISTINA THOME, subscreve mais 2.400 (Duas mil e
quatrocentas) quotas, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez Reais), totalizando R$ 25.000,00
(Vinte e cinco mil reais), integralizadas neste ato e em moeda corrente do pais.

CLAUSULA SEXTA:
As sócias não mais se reunirão, ao término de cada exercício social, para deliberar sobre as
contas do exercício, como Ines faculta o art. 70 da lei Complementar 123 de 14/12/2006.

CLAUSULA SÉTIMA:
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.° 2.031 daLei n.° 10.406/2002, as sócias RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar ocontrato social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condiçõescontidas no contrato primitivo e alterações que, adequando as disposições da referida Lei n.°
10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa a ter a seguinte redação:

CONTRATO CONSOLIDADO

ELISABETE YUNOMAE, brasileira, solteira, maior, do comércio, nascida no dia 23
de setembro de 1961, natural da cidade de Tupa — Sp, residente e domiciliada na
cidade de Londrina — PR., a Rua Goias, n°1905, 8° andar, apartamento n° 801,
centro, CEP 86020-840, portadora da Cédula de Identidade Civil R.G. n.° 13.136.202
expedida pela SSP/SP, e CPF n.° 036.428.578-84 e CRISTINA THOME, brasileira,
solteira, maior, do comércio, nascida no dia 17 de maio de 1968, natural da cidade
de Palmital — Sp., residente e domiciliada na cidade de Londrina — Pr., à Rua Para,
n.°903, centro, CEP 86020-400, portadora da Cédula de Identidade Civil R.G. n.°
7.933.616-5 expedida pela SSP/PR, e CPF n.° 110.747.338-19, RESOLVEM por este

2
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MMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL S/S L
CNPJ N.°81.877.656/0001-99

QUINTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA

01'
r • 0,9

instrumento particular de Contrato Social, constituir uma Sociedade Limitada',.
regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA:
A sociedade girará sob nome empresarial de YUNOMMAE E 70ME PLAISÇEAM.
VISUAL LTDA — EPP e tem sede e domicilio em Londrina-Pr., à Rua e ado4
Naves, n°75, Sala 61, 6° Andar, centro, CEP 86010-160.

s.

2 8

Co

CLÁUSULA SEGUNDA:
0 capital será de R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais), dividido em 5.000 (Cinco mil) quotas
no valor unitário de R$10,00 (Dez reais), integralizadas, neste ato, pelas sócias:
A sócia ELISABETE YUNOMAE, subscreve 2.500 (Duas mil e quinhentas ) quotas no valor
de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma totalizando R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) e a
sócia CRISTINA THOME subscreve 2.500 (Duas mil e quinhentas ) quotas no valor de R$
10,00 (Dez reais) cada uma totalizando R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais).
PARÁGRAFO LAICO As quotas de participação de cada sócia são totalmente
integralizadas em moeda corrente do pais.

CLAUSULA TERCEIRA:
0 objeto social da empresa será de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE
PLANEJAMENTO VISUAL.

CLÁUSULA QUARTA:
A sociedade iniciou suas atividades em 01 de agosto de 1991, e seu prazo de duração é
indeterminado.

CLÁUSULA QUINTA:
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o
consentimento das sócias, a que fica assegurado, em igualdade de condições e preço,
direito de preferência para sua aquisição se posta e venda, formalizando, se realiza a
cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA:
A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor da suas quotas, mas todas respondem
solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SÉTIMA:
A administração da sociedade será de uso individual e caberá as sócias ELISABETE
YUNOMAE e CRISTINA THOME, com poderes e atribuições de representação ativa e
passiva, judicial e extrajudicial, perante as repartições públicas federais, estaduais,
municipais, inclusive autarquias, perante os estabelecimentos de crédito e instituições
financeiras, movimentar contas bancárias, emitindo, endossando e cobrando cheques e
emitir títulos cambiários e comerciar e convencionar contratos de caução e empréstimos em
geral, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer das cotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização das
sócias e ficando desta forma dispensadas de prestar caução.
PARÁGRAFO ÚNICO:Poderão as sócias nomearem e constituírem procuradores para
representá-las perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias e
instituições financeiras.

3 a 4
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

corn o

Londrina,  t 

ALI-, a c-, 
Fünclonárlo i*skonsável

Ji CAS (PC •)
MAE E TOMÉ PLANEJAMENTO VISUAL S/S LTD,

CNPJ N.°81.877.656/0001-99
QUINTA ALTERAÇÃO CONSOLIDADA

CLAUSULA OITAVA:
Ao término de cada exercício social, 31 de dezembro, as administradoras prestar4 C
justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, cip',',.:a
patrimonial e do balanço econômico, cabendo as sócias, na proporção de suas/qUot6
lucros ou perdas apurados. f

CLAUSULA NONA: \.,
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependênciaN00.1azér
qualquer outro tipo de alteração, mediante alteração contratual assinada pelas sócias.ZL.

CLAUSULA DÉCIMA:
(\ As sócias poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de pro - labore,

observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA:
Falecendo ou interditado qualquer sócia, a sociedade continuará suas atividades com os
herdeiros e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou das sócias
remanescentes, o valor haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial
da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
PARAGRAFO ONICO: 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a suas sócias.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA:
As administradoras declaram, sob as penas da lei, de que não estão impedidas de exercer
atividade mercantil e a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime familiar de prevaricação, peita
ou suborno, concussão, peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro
nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé
pública ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA:
As sócias declaram, sob pena da Lei, que a empresa se encontra de acordo com o que
prevê a Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006

CLAUSULA DÉCIMA UARTA:
Fica eleito foro da Cida ondrina — Pr., para o exercício e o cumprimento dos direitos e
obrigações resu ntes ntrato.
E por t j os e das, lavram datam e assinam o presente instrumento, em
quatro d gual rma, obrigam-se fielmente por si e por seus herdeiros acumpr dos mos.

ABET YUNOM E

!YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL,LTDA

Londrina, 16 4e 1\/1.. rgo de 2009

, I

CRISTINA THOME

J. JUNTA COMERCIAL DO PARANÁCERTIFICO O REGISTRO EM. 02 / 04 /2009SOB NÚMERO: 41206443734
Protocolo: 09/118144-5, DE 19/03/2009 / /------- -

LUIZ CARLOS SALVARO
SECRETARIO GERAL

F:1
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0,1
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DECLARAÇÃO NEGATIVA DE TRABALHO
INFANTO-JUVENIL

Eu, ELISABETE YUNOMAE, inscrita no CPF/MF sob o n° 036.428.578-84,
na qualidade de Representante Legal da empresa YUNOMMAE E TOMÉ
PLANEJAMENTO VISUAL LTDA, Pessoa Jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o
n° 81.877.656/0001-99, interessada em prestar serviços para a Câmara Municipal de
Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento As determinações da Lei 8.666, de 21
de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não lid, no quadro de
pessoal da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de
aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Londrina, 11 de outubro de 2018

ET BETE N I) MAE
036.428.57 84

C30 <s,
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Termo

Processo Administrativo — DG N°. 54/2018
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.

Informo que, nesta data, a empresa YUNOMMAE E TOME

PLANEJAMENTO VISAL LTDA. (VISUALITA) apresentou os livros impressos e o

portfolio com três publicações semelhantes as características exigidas para a publicação

"Caminhos de Londrina — edição 2018", sendo pelo menos uma delas impressa nos últimos

três anos, restando comprovada a experiência exigida no item 4 do Termo de Referência de
fls. 02-05 destes autos.

Londrina, 16 de outubro de 2018.

Ana Paula Rodrigues Pinto
Setor de Jornalismo/ Ascom

031 ts.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo - DG N°. 54/2018

Dispensa de Licitação n°. /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.

A Assessoria de Comunicação — Setor de Jornalismo enviou Termo de

Referência (fl. 02-05), devidamente fundamentado, para a 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.

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

pesquisa de mercado, chegando-se aos seguintes valores:

EGG DESIGN
(fl. 09)

VISUALIT:k
(fl. 11)

DESIGNO
(fl. 13)

Valor total do
Projeto Gráfico

,

R$ 8.600,00 R$ 6.350,00 R$ 9.800,00

Dentre os orçamentos, verifica-se que o menor preço foi apresentado pela empresa

YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP (VISUALITik), inscrita

no CNPJ n°. 81.877.656/0001-99, que apresentou o valor total de R$ 6.350,00 (seis mil e

trezentos e cinquenta reais) para o desenvolvimento de projeto gráfico.

Diante disso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio reuniu os seguintes

documentos para a contratação da empresa acima referida:

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

orçamentária e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl. 15);

b) Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal (fls. 16-18);

032 t
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c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 19);

d) Certificado de regularidade do FGTS (fl. 20);

e) Certidão negativa de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa
e inelegibilidade (fl. 21) e consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR (fl.
22);

f) Cópia autenticada da quinta alteração consolidada (fls. 26-29); e

g) Declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 30).

Além disso, foi anexado aos autos o Termo de fl. 31 em que o Departamento
solicitante informa que a empresa YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL
LTDA EPP (VISUALITÀ) atende o requisito exigido no item 4 do Termo de Referência de
fls. 02-05.

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

De acordo:

Londrina/PR, 16 de outubro de 2018.

lia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

i

rn o M ra s Ma en a
Departamento Suprimentos e Patri ônio
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Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 152/2018

Data: 18 de outubro de 2018

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 54/2018 — Dispensa de Licitação —
Contratação de empresa para o projeto gráfico "Caminhos de Londrina".

Prezado Gerente,

Através do Relatório de Dispensa de Licitação — DSP, (fls. 32/33) é
solicitado para que esta Controladoria proceda à análise prévia do processo em epígrafe.

Analisando os autos anotamos efetuamos as seguintes recomendações:

1) Da falta de informação do Gestor do Contrato

Recomendamos que, deverá ser informado no processo administrativo o
nome do responsável pela gestão do contrato, nos termos da Portaria n.° 137/2013.

2) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF:

0 referido certificado (fl.20) está com a validade vincenda em 21/10/2018,
no caso de a contratação não tiver ainda sido homologada até aquela data, recomendamos que
seja obtido um novo certificado anexando o mesmo nos autos desse processo.

3) Limite para Dispensa de Licitação

Embora não conste do processo o enquadramento da dispensa desejada, em
virtude do valor entendemos tratar-se de Dispensa com base no Inc. II, art. 24, da Lei
8.666/93, cujo valor máximo para aquisição por exercício, de acordo com o estabelecido no
Decreto Federal n.° 9.412/2018, passou a ser de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos
reais).

0 Departamento Financeiro, na requisição sob n.° 2640/2018 (fl. 15)
informou que no exercício foram gastos através de licitação, para o respectivo elemento de
despesa, o montante de R$ 4.091,00 (quatro mil e noventa e um reais).]

034 f
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Constatamos, ainda, que no exercício foi efetuada uma licitação (Pregão n.°
03/2018) cujo valor estimado para a contratação foi de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e
cinquenta reais).

Desta forma verifica-se que somando-se todas as aquisições com as
possíveis contratações mesmo assim não se alcança o limite previsto para a modalidade de
Dispensa pretendida.

Entretanto, visando aperfeiçoar o planejamento da Administração e evitar
possíveis fracionamentos de objetos, reiteramos a necessidade de implementação do
calendário de compras, previsto no art. 10, do Ato da Mesa 11/2013.

Por fim, uma vez tomada as providências recomendadas, inclusive obtida a
manifestação da assessoria Jurídica da Casa com relação ao item 3, acima,ndo obstamos o
normal prosseguimento do feito.

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: 18/10/2018:

Silvi Pal a Meira
Gerente da ontroladoria

ntos
rolador
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Despacho

Processo Administrativo — DG N°. 54/2018

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.

Em atenção ao artigo 70, § 1° do Ato da Mesa n°. 11/2013, designo a

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

Contrato.

Londrina, 19 de outubro de 2018.

Luiz Fe 
1

ndo oraes aren az
Departamento e Suprimentos e Pat imônio
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19/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

AR

CAI A
CAIXA ECON6WCA FEDERAL.

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81877656/0001-99
Razão Social: YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL SS LTDA
Nome Fantasia:visuALITA PROGRAMACAO VISUAL
Endereço: R SENADOR SOUZA NAVES 75 SALA 61 / CENTRO / LONDRINA / PR /

86010-160

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: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101108455880381188

Informação obtida em 19/10/2018, às 14:15:03.

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

G37t
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Orçamento - Projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina

e

Assunto: Orçamento - Projeto gráfico - Camara Municipal de Londrina
De: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
Data: 23/10/2018 14:29
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: patricia@eggcomunicacao.com.br, leonardo@eggcomunicacao.com.br, bete@visualita.com.br,
nayara@designodesign.com.br, joaoferreira@designodesign.com.br

Prezados, boa tarde.

Como é de conhecimento, a Câmara Municipal de Londrina pretende contratar os serviços de
projeto gráfico para a publicação do "Caminhos de Londrina", edição 2018.

Tendo em vista o orçamento que nos foi enviado anteriormente e considerando que a Câmara
pretende contratar o objeto dentro do limite para dispensa de licitação, solicito, caso haja
interesse, o envio da proposta com desconto para que possamos reavaliar os preços.

Informo, para tanto, que o eventual preço deve ser enviado até às 19h do dia 24/10/2018.

Atenciosamente,

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

0381/
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Proposta orçamento Visualità - desconto

•

Assunto: Proposta orçamento Visualità - desconto
De: Visualitá - Financeiro <financeiro@visualita.com.br>
Data: 23/10/2018 15:51
Para: Julia Saragoça Santos <juliasantos@cml.prgov.br>
CC: Visualitá - Elisabete Yunomae <bete@visualita.com.br>, Visualitá - Cristina Thomé
<cris@visualita.com.br>

Olá Júlia,

Segue nossa proposta de orçamento com desconto, conforme solicitado.

Qualquer dúvida, por favor, entre em contato.

Atenciosamente,

image001 png

• - Anexos:

6.
Kim (Maria Cristina Yunomae)

ti l 3324 81 ]8
't

Livro Caminhos de Londrina (desconto).pdf 106KB

• image001.png 14,5KB
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0 4 0 ,g/
fone/fax: 43. 3324-8118

rua souza naves, 75 sala61

edit cio jowé garcia villar

cep 86010-160 londrina pr

visualit@visualita.com.br

yunommae & tome planejamento visual lida app.

cripj 81.877.656/0001-99

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

ASSUNTO

LIVRO CAMINHOS DE LONDRINA- EDIÇÃO 2018
SERVIÇO DE PROJETO GRÁFICO

I. SERVIÇOS

LIVRO IMPRESSO:
Formato geral: 170X230 mm no formato fechado e 340X230 mm no formato aberto, sendo
no mínimo 74 páginas (capa e miolo);
Desenvolvimento/apresentação do layout do projeto gráfico (capa/contracapa e miolo);

- Diagramação do miolo e editoração eletrônica da publicação;
- Seleção, escaneamento e tratamento de imagens;
- Revisão ortográfica;
- Revisão de formato dos trabalhos diagramados;
- Fechamento de arquivo para gráfica;
- Acompanhamento da impress6o offset.

LIVRO DIGITAL (PDF Interativo):
- Desenvolvimento de PDF INTERATIVO da publicação "Caminhos de Londrina - Edição 2018"

para disponibilização no site da Câmara de Vereadores. A publicação deverá ser
diagramada com recursos de média complexidade, incluindo sumário navegável,
organização das páginas em flippingbook e hyperlink clicável (até 10 links).

1. INVESTIMENTO

valor total   R$ 5.500,00

WWW.YISUALITA.COM.BR

LONDRINA, 23 DE OUTUBRO DE 2018
ATENCIOSAMENTE,

ELISABETE YUNOMAE
VISUALITIL CASA DE DESIGN



Fwd: Orçamento - Projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina

Assunto: Fwd: Orçamento - Projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
De: Barbara Bernardes <barbara@eggcomunicacao.com.br>
Data: 24/10/2018 16:33
Para: juliasantos@cml.prgov.br

Olá Julia, boa tarde!

Em anexo a proposta financeira junto ao termo de referência (solicitação de
orçamento) para formalizarmos esse email.

Qualquer dúvida estou à disposição,

Att,

Barbara
•
  Forwarded message 
From: Julia Saragoça Santos <lyliasantos@cml.prgov.br>
Date: ter, 23 de out de 2018 às 14:29
Subject: Orçamento - Projeto gráfico - Câmara Municipal de Londrina
To:

Prezados, boa tarde.

Como é de conhecimento, a Câmara Municipal de Londrina pretende
contratar os serviços de projeto gráfico para a publicação do "Caminhos
de Londrina", edição 2018.

Tendo em vista o orçamento que nos foi enviado anteriormente e

• considerando que a Câmara pretende contratar o objeto dentro do limite
para dispensa de licitação, solicito, caso haja interesse, o envio da
proposta com desconto para que possamos reavaliar os preços.

Informo, para tanto, que o eventual preço deve ser enviado até às 19h do
dia 24/10/2018.

Atenciosamente,

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

041 f
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Fwd: Orçamento - Projeto gráfico - Camara Municipal de Londrina

Anexos:

Proposta Egg - Câmara Municipal De Londrina_2018_2_24 Plan2.pdf

Termo de Referência.pdf

•

•

I 2 de 2

O42 1,

132KB

1,9MB

24/10/2018 17:42



•

•

EGG DESIGN fi PUBLIC IDADE 5/S LIDA,
ENPF 02 009.947/0001-99 RUA CORNWO PROCOPIC, 11$
g.) AURORA F PS6000-120 LONDRINA PR EDNEY/FAX (43) :K34 .  018

Egg Design & Publicidade S/S Ltda.

CNPJ: 02.009.947/0001-99 . Londrina. PR

Rua Cornélio Procópio, 113 . Cep: 86060-000

Fone/Fax: (43) 3347.6181

www.eggcornuoicacao.com.br

Cliente:Câmara Municipal

de Londrina

Livro Caminhos de Londrina

Emissão: 24.10.18

Diagramagão e criação layout para Livro:
Caminhos de Londrina - 2018
Conforme briefing anexo junto a essa proposta

Validade da proposta:15 dias
Condição de Pagamento: Conforme Condições estipuladas em edital.

Assinatura Agência Assinatura Cliente

TOTAL

Total

R$ 8.200,00

R$ 8.200,00

0 4 3 S/
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO COMPLEMENTAR DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo - DG N°. 54/2018

Dispensa de Licitação n°. /2018

Objeto: Dispensa de licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 -

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.

A Assessoria de Comunicação — Setor de Jornalismo enviou Termo de

Referência (fl. 02-05) para a 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.

Este Departamento de Suprimentos e Patrimônio procedeu a pesquisa de

mercado e, após uma primeira cotação, foi oportunizado o envio de uma nova proposta com

desconto aos fornecedores que já haviam mandado orçamento.

Das três empresas que haviam apresentado orçamento, apenas duas

enviaram nova proposta, chegando-se aos seguintes valores com desconto:

VISUALITÀ
(fl. 40)

EGG DESIGN
(fl. 43)

Valor total do
Projeto Gráfico R$ 5.500,00 R$ 8.200,00

Dentre os orçamentos, verifica-se que o menor preço foi apresentado pela empresa

YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP (VISUALITÀ), inscrita

no CNPJ n°. 81.877.656/0001-99, que apresentou o valor total com desconto de R$ 5.500,00

(cinco mil e quinhentos reais) para o desenvolvimento de projeto gráfico.

Diante disso, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio reuniu os seguintes

documentos para a contratação da empresa acima referida:

044



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

orçamentária e assinatura da Diretoria-Geral desta Casa (fl. 15);

b) Certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal (fls. 16-18);

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas (fl. 19);

d) Certificado de regularidade do FGTS (fl. 37);

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

e inelegibilidade (fl. 21) e consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR (fl.

22);

O Cópia autenticada da quinta alteração consolidada (fls. 26-29); e

g) Declaração negativa de trabalho infanto-juvenil (fl. 30).

Além disso, foi anexado aos autos o Termo de fl. 31 em que o Departamento

solicitante informa que a empresa YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL

LTDA EPP (VISUALITÀ) atende o requisito exigido no item 4 do Termo de Referência de

fls. 02-05.

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

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

Londrina/PR, 25 de outubro de 2018.

Júlia Saragoça Santos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Luiz Fergndo oraes direndaz
Departamento We Suprimentos e Patri ônio



Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 155/2018

Data: 25 de outubro de 2018

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

046

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 54/2018 — Dispensa de Licitação —
Contratação de empresa para o projeto gráfico "Caminhos de Londrina".

Prezado Gerente,

Através do Relatório Complementar de Dispensa de Licitação — DSP, (fls.
44/45) é solicitado para que esta Controladoria proceda à análise prévia do processo em
epígrafe.

Nesse relatório complementar, constatamos que foram atendidas nossas
recomendações constantes do nosso parecer anterior (fls. 34/35), para tanto tendo sido
juntados novos documentos as fls. 36 a 43, mostrando inclusive com esses que foram feitas
novas cotações de pregos em que resultou preço menor da empresa que já tinha sido escolhida
(Visualità), com novo valor de R$ 5.500,00.

Assim sendo, não obstamos o normal prosseguimento da contratação,
devendo os autos do processo ser encaminhado para Assessoria Jurídica da Casa para parecer
dessa.

Atenciosamente,

De Acordo: 25/10/2018:

Silvio a eira
Gerente ontroladoria

Ads Santos
Co trolador
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CI n°299/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Parecer - Processo Administrativo n° 54/2018 — Dispensa de Licitação, com
fundamento no art. 24, II, da Lei 8.666/1993 — 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.

Londrina, 25 de outubro de 2018.

Prezados,

Após a análise prévia da Controladoria desta Casa em fl. 46, encaminhamos

os autos para parecer jurídico.

De aydo:

Atenciosamente,
„jk,c.oça,

Jália S agoça'garit
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

ern o Moraes ar n az
Departamento Suprimentos e Patri ônio

4çf'
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: consulta sobre dispensa de licitação para contratação de

empresa responsável por desenvolver o projeto e imprimir a publicação "Caminhos de Londrina",

edição 2018.

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

empresa Yunommae e Tome Planejamento Visual Ltda (Visualità), mediante dispensa de licitação,

nos termos do art. 24, II, da Lei 8.666/93.

1. Instruem o presente processo de contratação, dentre outros, os

seguintes documentos:

a) requisição com as informações de classificação, existência de dotação orçamentária e assinatura

do Diretor Geral da Casa;

b) certidões negativas de débitos federal, estadual e municipal;

c) certidão negativa de débitos trabalhistas;e d) certificado de regularidade do FGTS;

e) certidão negativa de condenações cíveis por ato de improbidade administrativa e inelegibilidade e

consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante o TCE/PR;

f) cópia autenticada da quinta alteração consolidada;

g) declaração negativa de trabalho infanto-juvenil.

2. Encaminhado o processo à Controladoria, aquele órgão efetuou os

seguintes apontamentos:

a) falta de informação do responsável pela gestão do contrato;

b) validade do certificado de regularidade do FGTS até 21/10/2018;
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c) necessidade de implementação do calendário de compras, previsto no art. 1° do Ato da Mesa

11/2013.

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

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

"Art. 24. É dispensável a licitação:

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

alínea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,

desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior

vulto que possa ser realizada de uma só vez:"

Importante destacar que, com a alteração de valores trazida no Decreto

Federal 9.412/2018,0 limite de dispensa passou a R$ 17.600,00'.

Tendo em conta que o valor proposto pela contratada é R$ 5.500,00,

verifica-se que não foi ultrapassado o teto.

4. Pelo exposto, opinamos favoravelmente à dispensa de licitação, com base

no art. 24. II, da Lei 8.666/93, desde que seja juntado o certificado de regularidade atualizado do

RiTS-CRE /11

F. o part;.eer e 30/10/2018.

PaulokAnchieta da Silva

OAB 19.285 — PR.

1 Valores aplicáveis aos Estados e Municípios, consoante orientação do TCE/PR, na Nota Técnica 1/2018 CGF/TCE-
PR, disponível em: https://www Ltce.prgov.brinoticias/nota-tecnica-posicionamento-do-tce-pr-sobre-novos-valores-da-
lei-de-I icitacoes/6248/N



30/10/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOLTAR

CAW'
CAIXA ECON6IM CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 81877656/0001-99
Razão Social: YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL SS LTDA
Nome Fantasia:visuALITA PROGRAMACAO VISUAL
Endereço: R SENADOR SOUZA NAVES 75 SALA 61 / CENTRO / LONDRINA / PR /

86010-160

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: 11/10/2018 a 09/11/2018

Certificação Número: 2018101108455880381188

Informação obtida em 30/10/2018, às 14:28:59.

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

f--) 0 -rs-

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICACAO

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 Câmara 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:

YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP

CNPJ n°. 81.877.656/0001-99

Descrição 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
Camara Municipal de Londrina.

R$ 5.500,00

Ailto a Silva Nan
Presidente

Londrina, 30 de Outubro de 2018.
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CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMOS
TERMO DE HOMOLOGAÇA0/ RATIFICAÇÃO

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

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

Descrição

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

Londrina, 24 de Outubro de 2018. Ailton 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 bothões de 13 kg.

Diante da documentação acostada aos autos, ratifico a presente Dispensa de Licitação para aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) em
both -6es de 13kg para a Câmara 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
aplicação do desconto proposto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da média dos pregos do GLP praticados no Município de Londrina, tendo

por base o levantamento de preços realizados na semana anterior A da contratação, publicados pela Agência Nacional de Petróleo (ANP).
A aquisição é estimada em 60 (sessenta) botijôes 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 pregos divulgados pela ANP para a cidade de Londrina, Estado do
Parana, no intersticio de 30/09/2018 a 06/10/2018.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO

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

Aquisição de placas "Arma não é brinquedo, dê abraços".

Londrina, 30 de Outubro de 2018. Ailton 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 Câmara 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 Camara Municipal de Londrina. R$ 5.500,00

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

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO
Espécie: Contrato Administrativo n°30/2018 - Dispensa de Licitação n° 15/2018.
Contratante: Câmara Municipal de Londrina
Contratada: C. A. Paralego
CNPJ: 03.622.903/0001-00
Objeto: Aquisição de gas liquefeito de petróleo (GLP) em botiyies de 13 kg.
Valor total: R$ 3.977,40 (trés 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.

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:

41) 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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CI n°313/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria de Comunicação — Setor de Jornalismo
Assunto: Informações para fiscalização e solicitação de Nota de Empenho - Processo
administrativo n°. 54/2018 — Dispensa de Licitação — Projeto gráfico "Caminhos de Londrina",
edição 2018.

Londrina, 01 de novembro de 2018.

Prezados,

Informamos que o procedimento para a contratação da empresa YUNOMMAE
E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA EPP (Visualità), inscrita no CNPJ n°.

81.877.656/0001-99, foi finalizado, tendo sido homologado no dia 30/10/2018 e publicado no

Jornal Oficial de Londrina em 01/11/2018, conforme cópia em anexo.

Por oportuno, seguem os dados para fiscalização e solicitação da Nota de

Empenho:

Empresa/Razão social YUNOMMAE E TOME PLANEJAMENTO VISUAL LTDA
EPP

CNPJ/MF 81.877.656/0001-99

Valor Total R$ 5.500,00

Descrição

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.

Processo Administrativo n°. 54/2018 Dispensa de Licitação n° 17/2018

De acordo:

Atenciosamente,

\Júlia aragoça antos
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

--t4mn

1
Lu z Fer ando Moraes Wr6'ridaz

Departamen o de Suprimentos e Patri ônio


