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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO ADMINISTRATIVO — DG N° 11/2018

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° i:51, /2018

AUTUAÇÃO

Aos 19 de fevereiro de 2018, nesta cidade e Comarca de Londrina,
autuo a solicitaçdo com despac documenta 'untados na sequência.

Fel Pe er an aim
Departamento de Supri tos e Patrimônio



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANA

CI n° 4/2018 — Cerimonial
De: Assessoria de Comunicação - Cerimonial
Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Assunto: Solicitação de aquisição de flores (botões de rosas)

Londrina, 19 de fevereiro de 2018.

Prezados Senhores,

Em 08/09/2018 acontecerá a Solenidade em homenagem ao dia da Mulher da

Câmara Municipal de Londrina, portanto, solicito a compra de 19 botões de rosa,

conforme solicitação da Comissão dos Direitos da Mulher. Segue termo de referência

em anexo.

Certa de vossa compreensão.

Atenciosamente,

Ortencia Melo
Cerimonial

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



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE REFERÊNCIA

1- DO OBJETO

Aquisição de botões de rosas, visando atender as necessidades da
Câmara Municinal de Londrina conforme especificação equantitativos:

Qtde.
Estimada Item Dimensões Descrição / Especificação Valor

Unitário

19
Botões

de
Rosas

50cm de
altura

Botões de rosa natural, na cor rosa e complementos
Aster ou Tango, envolto em plástico celofane
transparente e laço na cor rosa.

R$ 

2- JUSTIFICATIVA

Em comemoração ao dia Internacional da Mulher, em reunião, a Comissão de defesa dos Direitos

da Mulher da Câmara Municipal de Londrina solicitou a aquisição de 19 botões de rosas para

homenagear mulheres "anônimas" que atuam em diferentes areas na data do dia 8 de

março de 2018.

A data esta inserida regimentalmente nas comemorações oficiais da Casa. 

3- DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA

Os 19 itens deverão ser entregues no dia 08/03/2018.
Horário: entre 9h e 11h,

• Local: na sede da CONTRATANTE, o Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot
de Souza, n. 145, Londrina, Parana,
CEP n. 86015-903.

Município de Londrina, 19 de fevereiro de 2018.

Often
Departamento de Cerimonial



Assunto

De

Para

Data

Re: Cotação - Aquisição cie Rosas
Beija-Flor Floricultura <falecom@beijaflorfloricultura.com.br>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>
20.02.2018 15:13

Boa tarde Felipe;

Conforme solitação segue valores referente a 19 Botões de rosa

Botão simples sem embalagem R$3,00 cd
Botão rosa embalada (celofane transparente, com laço fita) R$5,00 cd

Att

Ricardo

Em 20/02/2018 14:36, Felipe escreveu:

•

•

Prezados,

Web mail CML

Solicitamos cotação para aquisição de 19 botões de rosas para o dia 08/03/2018, Dia Internacional da Mulher, conforme documento
anexo.
Atenciosamente,
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O melhor Presente a um click

Londrina, 20 de fevereiro de 2018
Att. Ortencia Melo
Departamento de Cerimonial

Gostaríamos de agradecer seu contato e ao mesmo tempo nos colocar a disposição para
salientar qualquer duvida que venha surgir.
Segue orçamento solicitado:

Quant Itens Dimensoes deseriçao Valor Individual
19 Botão

de
Rosa

50 cm Botões de rosa natural, na cor rosa e
complementos

--/(sT('-: ou Tango, envolto em plástico celofane
trans arentc e law na cor rosa.

R$ 6,98

Os 19 itens serão ehtregues nc dia 08/9812018.
Horário: entre 9h 0'11h,

Local: na sed d CONTR A TE, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto,
Rua Parigot de ou a, ri 5, L drina, Paraná, CEP n. 86015-903

Ate iosame

A : Vald
el.: 43 3 5- 00

Y AGUCHI 8z CIA LTDA
CNPj: 05.240.382/0001-44
ICIVIS: 902.642.71-40
Rua Para 1130, Centro - Londrina
CEP 86010-450
\\A‘. \\.4cstacoestlores.com.br

sac(ii)4estacoesflores.com.br



Assunto

De

Para

Data

Re: Cotação - Aquisição de Rosas
Floricultura Shangri-l6 <floricultura-shangri-la@hotmail.com>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>
21.02.2018 10:08

Bom dia Felipe,
O preço passado no outro e-mail é somente a rosa simple, sem os complementos,
Conforme o pedido em anexo, com os complementos fica R$7,00 a unidade, ficando as 19 rosas para presente no valor de R$133,00.

Att,
Floricultura Shangri-la
(43)3327-0498/3328-3190

De: Floricultura Shangri-l6 <floricultura-shangri-la@hotmail.com>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 16:11
Para: Felipe
Assunto: Re: Cotação - Aquisição de Rosas

Boa tarde Felipe,
Rosa fica R$3,00 a unidade, sendo assim 19 rosas fica R$57,00.
AU,
Floricultura Shangri-la
(43)3327-0498/3328-3190

•

•

Web mail - OWL



Re: Cotação - Aquisição de Rosas
Beija-Flor Floricultura <falecom@beijaflorfloricultura.com.br>

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

22.02.2018 18:37

Boa Tarde Felipe,

Deixamos livres para a contratação do próximo colocado. Não conseguiremos providenciar dentro deste prazo.

Grata,

Nara Calegare

Em 22/02/2018 17:11, Felipe escreveu:

•

•

Boa tarde Ricardo,

Webmail - C1'.1L

Para finalizarmos a contratação, precisamos de alguns documentos da empresa. No entanto, infelizmente não conseguimos retirar as
certidões do FGTS, da Receita Federal e da Receita Estadual.

Portanto, solicitamos sua manifestação quanto ao interesse de regularizar as pendéncias no prazo de 5 dias. Caso contrário, seremos
obrigados a prosseguir com o próximo colocado.

Aguardo seu retorno. Muito obrigado!

Em 20.02.2018 15:13, Beija-Flor Floricultura escreveu:
Boa tarde Felipe;

Conforme solitação segue valores referente a 19 Botões de rosa

Botão simples sem embalagem R$3,00 cd
Botão rosa embalada (celofane transparente, com laço fita) R$5,00 cd

Att

Ricardo

Em 20/02/2018 14:36, Felipe escreveu:

Prezados,

Solicitamos cotação para aquisição de 19 botões de rosas para
o dia 08/03/2018, Dia Internacional da Mulher, conforme documento
anexo.
Atenciosamente,



Assunto

De

Para

Data

Boa tarde,

Re: Cotação - Aquisição de Rosas
Floricultura Hawai <floriculturahawaipr@hotmail.com>
Felipe <felipepaim@cml.pr.gov.br>
23.02.2018 16:22

Webmail - CML

A unidade da rosa para presente, cor rosa, com Aster ou Tango, no celofane transparente com laço na cor rosa. Estaria saindo R$ 7,00 Como são 19 unidades da para deixar a R$
6,00 a unidade. Para entrega a uma Taxa de R$ 10,00.

Ficaria R$ 124,00 ia entregue.

Att/ Maria
Fone (43) 3322-5575 / (43) 3324-7103

De: Felipe <felipepaim@cml.prgov.br>
Enviado: terça-feira, 20 de fevereiro de 2018 15:36
Para: felipepaim@cml.prgov.br
Assunto: Cotação - Aquisição de Rosas

Prezados,

Solicitamos cotação para aquisição de 19 botões de rosas para o dia
8/03/2018, Dia Internacional da Mulher, conforme documento anexo.

Atenciosamente,

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

•
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Câmara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

Requisição N°: 2584/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Outros
Especificação: Aquisição de rosas para o Dia Internacional da Mulher, conforme Termo de Referência do

Cerimonial.

Justificativa: Para atender a solenidade do Dia Internacional da Mulher, conforme Termo de Referência do
Cerimonial.

Em: 26/02/2018
• Tram itação

Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Valor:
Data:
Fornecedor:

Obs:

_. orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 273.038,16
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 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) 260,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
'Saldo Previsto na LDO? Não I Qtde.: 0 I Valor: I0,00 41
Obs:

Em: 26/02/2018

Despesa Autorizada:pç Aguardando

Obs:

Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.301500 - Material para festividades e homenagens. Barb9ta

Ít _co6,‘
Net' 904\069opoid ws0AG(11 410H

J‘11$ 001\9 poe
Em: 2c-c2. t ‘z9

ona Geral
Mark Sandro Sorpf zo de Almeida - Matricula 817
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COMÉRCIO DE FLORES HAWAi LTDA. ME
CNPJ/MF- 78.056.686/0001-20

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JORGE ADEMIR BRUNETO, brasileiro, casado sob o regime de comunha parcial de
bens, empresário, residente e domiciliado em Londrina Pr., à Rua Custódio Tavares da Silva n. 254,
Cj. Ernani Moura Lima, portador da Cédula de Identidade Civil RG. 1.145.203 SSP/PR., e do CPF-
188.160.889-15 e, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BRUNETO, brasileira, casada sob o
regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada em Londrina Pr., à Rua
Custódio Tavares da Silva n. 254, Cj. Ernani Moura Lima, portadora da Cédula de Identidade Civil
RG. 1.887.606-0 SSP/PR.„ e do CPF- 442.101.409-53, únicos sócios componentes da sociedade
limitada que gira sob o nome empresarial de" COMÉRCIO DE FLORES HAWAI LTDA." ME,
com sede e foro na cidade de Londrina Pr., à Rua Goias n. 1.314, sala 08, com Contrato Social arqui-
vado na Junta Comercial do Paraná sob n. 412 0 054187-4 por despacho em sessão de 05 de abril de
1.984, e última alteração contratual sob n. 487.875 em 22/05/1.991, resolvem por este instrumento
particular de alteração contratual, modificar as clausulas em vigor de seu contrato social, mediante as
clausulas a seguir:

CLAUSULA PRIMEIRA: 0 capital social no valor total de R$ 1,00 fica elevado para R$ 5.000,00
dividido em 5.000 quotas no valor de R$ 1,00 cada uma, cujo aumento no valor de R$ 4.999,00 é
integralizado neste ato em moeda corrente e legal do pais e ficando assim distribuído entre os sócios:
JORGE ADEMIR BRUNETO com 2.500 quotas no valor de R$ 2.500,00 e MARIA APARECIDA
DE ALMEIDA BRUNETO com 2.500 quotas no valor de R$ 2.500,00.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica alterado o endereço da sede da sociedade que era à Rua Goias n.
1.314, sala 08, passando a ser à Rua Goiás n. 1.318, loja 06, centro, nesta mesma cidade de Lon-
drina, Estado do Paraná, CEP- 86.020-410.

CLAUSULA TERCEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. A vista da altera-
cão ora ajustada e, em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei n. 10.406/2.002, os sóci-
os RESOLVEM, por este instrumento, atualizar e consolidar o contrato social, tornando, assim sem
efeito, a partir desta data, as clausulas e condições contidas no contrato social primitivo que, adequa-
do as disposições da referida Lei n. 10.406/2.002 aplicáveis a este tipo societário, passa a vigorar
com a seguinte redação:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de" COMÉRCIO DE FLO-
RES HAWAI LTDA.". ME., tendo sua sede e foro à Rua Goias n. 1.318, loja 06, centro, na cida-
de de Londrina, Estado do Paraná, CEP- 86.020-410.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade iniciou suas atividades em 10 de abril de 1.984.

CLAUSULA TERCEIRA: 0 objeto social é" comercio de flores naturais, artigos de floricultura
e serviços de ornamentação".

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
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COMÉRCIO DE FLORES HAWAI LTDA. ME
CNPJ/MF- 78.056.686/0001-20

TERCEIRA 1N1TERAQ1k0 CONTRArTUAL

Ni4
2

CLAUSULA QUARTA: 0 capital social é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) divididt 5 000 (cinco
mil) quotas no valor de R$ 1,00 (hum real) cada uma, inteiramente subscritas e integ a zádás no ca-
pital social e, assim distribuídas entre os sócios:

Sócios Quotas Capital — R$
a)- JORGE ADEMIR BRUNETO 2.500 2.500,00
b)- MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BRUNETO 2.500 2.500,00

CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas to-
dos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: As quotas da sociedade são indivisíveis e não poderão ser transferidas ou ali-
enadas a terceiros, sem o consentimento unânime dos demais sócios, a quem fica assegurado, o di-
reito de preferência na sua aquisição em igualdade de condições se postas à venda, formalizando, se
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA SÉTIMA: A ADMINISTRAÇÃO da sociedade caberá ao(s) sócio(s) JORGE ADE-
MIR BRUNETO e MARIA APARECIDA DE ALMEIDA BRUNETO, com poderes de ADMI-
NISTRADOR, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização expressa dos demais sócios.

CLAUSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro de cada ano, o ad-
ministrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário,
do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a titulo de
"pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DECIMA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá ne-
cessariamente, ficando os herdeiros, sucessores ou o representante do incapaz, sub-rogados nos di-
reitos e obrigações do falecido ou interditado, podendo nela fazerem-se representar, enquanto indivi-
so o quinhão respectivo, por um dentre eles, devidamente credenciado pelos demais.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: Apurados por balanço, os haveres do sócio falecido ou interdi-
tado, serão pagos em cinco prestações iguais, mensais e consecutivas, devidamente corrigidas mone-
tariamente, de acordo com os indices oficiais vigentes A. época, vencendo-se a primeira, noventa dias
após apresentada A. sociedade, autorização judicial que permita formalizar-se inteiramente a operação,
inclusive perante o Registro do Comércio. Fica entretanto facultadas, mediante consenso unânime
entre os sócios, herdeiros ou representantes, outras condições de pagamento, desde que, não afetem a
situação econômica e financeira da sociedade.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Mediante acordo com os sócios sobreviventes, os herdeiros
poderão ingressar na sociedade, caso não haja impedimento quanto a sua capacidade jurídica.

aMISSIMAINA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocopia confere

com o original.
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COMÉRCIO DE FLORES HAWAi LTDA. ME
CNPJ/MF- 78.056.686/0001-20

TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

3

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: 0(s) sócio(s) administrador(es) declara(m) sob as • n s d Lei,
que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por Lei especial e em virtude
de condenação criminal ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que tem-
porariamente, o acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as
normas de defesa de concorrência, contra relações de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: MICROEMPRESA: Declara para fins de enquadramento como
MICROEMPRESA, que o valor da receita bruta anual da empresa, não excederá, no ano de sua
constituição, o limite fixado no inciso I do artigo 2°. da Lei Federal n. 9.841 de 05/10/1.999 e, que
não se enquadra em qualquer da hipóteses de exclusão relacionadas no artigo 3o. da referida Lei.

E, por estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam, juntamente com duas testemunhas, o
presente instrumento em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se por si, seus herdeiros ou
sucessores, a cumpri-lo bem e fielmente em todos os seus termos.

Londrina, 18 de SE IEMBRO de 2.003

Cr-
JOR ADEMIR ETO

TESTEMUNHAS:
C

ose Luz Damido
RG. 1.734.353-0 SSP/PR

CIDA DE ALMEIDA BRUNETO

\,1\
Natal, ido
RG. 3.10 135-0 SSP/PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA

1, ESCRITORIO REGIONAL DE LONDRINA • .
CERTIFICO 0 REGISTRO EM: 07/10/2003
SOB NUMERO: 20033051933
Protocolo: 03/305193_3

•Empresa:41 2 0054187 4
COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o origMal.

Loncli ,  ve0.2
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Felipe Weriang aim
Dope de SuPdigerir *PO**

MARIA THEREZA LOPES SALOMAO
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Declaração Negativa de Trabalho Infanto-juvenil

Eu, JORGE ADEMIR BRUNETTO, inscrito no(a) CPF/MF sob o n°. 188.160.889-
15, na qualidade de Representante Legal da empresa COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA,
pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF sob o n° 78.056.686/0001-20 interessada em prestar serviços
para a Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em cumprimento às determinações da Lei
8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as penas da lei, que não há, no quadro de pessoal
da empresa, menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em
qualquer outro tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz, conforme inciso XXXIII do Artigo
7° da Constituição Federal.

•
Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

•

Londrina, 27 de FEVEREIRO de 2018.



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

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

Nome: COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
CNPJ: 78.056.686/0001-20

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 A
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:40:30 do dia 29/01/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/07/2018.
Código de controle da certidão: 0661.2613.1130.8892
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•



PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Secrete. Os Sammie

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N°017671163-82

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 78.056.686/0001-20
Nome: COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA

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

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

•

Válida até 26/06/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (26/02/2018 16:16:39)
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

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

CERTIDÃO NEGATIVA UNIFICADA

N° 1063809 / 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:

COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
CPF/CNPJ: 78.056.686/0001-20

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 a Cultura e/ou Esporte,
Financiamento, Inventário, Baixa, Transferência).

Londrina, 26 de fevereiro de 2018

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

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

Código Validador
*jX#EZ3ZgOXF

Modelo aprovado pela Portaria N° 002/2015/GAB/SMF
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 78.056.686/0001-20

Certidão n°: 145229653/2018
Expedição: 26/02/2018, As 16:17:57
Validade: 24/08/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

40 Certifica-se que COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

78.056.686/0001-20, tilio CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n' 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n' 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados ate 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, 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 Previa.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br



VOLTAR

CAI A
CAIXA ECONDM1CA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Nome Fantasia:
Endereço:

78056686/0001-20
COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA.-ME
FLORICULTURA HAWAI
RUA GOIAS 1314 SALA 08 / CENTRO / LONDRINA / PR / 86020-340

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: 17/02/2018 a 18/03/2018

Certificação Número: 2018021703431736426059

Informação obtida em 26/02/2018, às 16:18:33.

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

•



TCEPR
Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar
rurneceour —

Tipo documento CNPJ

Nome

Número documento 78056686000120

Pen'odo publicag5o : de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

41,ENHUM ITEM ENCONTRADO!

até

até

até

Isar



mprobidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (26/02/2018 às 16:19) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Civeis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°78.056.68610001-20.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cni.jus.br
através do número de controle: 5A94.5DD3.856C.2787

•

Gerado em: 26/02/2018 as 16:19:48 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Pagina 1/1
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Governo do Estado do Parana
Secretaria da Fazenda

rzfrot,:: f and
eeTtifi
Digital

Secretaria da Fazenda

chave:

• I palavra-chave

senha. ,

Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

o
Para solicitar a certidão em uma Agência da Receita Estadual (Consulte endereços aqui) preencha o requerimento e apresente os documentos necessários (NPF

104/2014).

Pesquisar_

' Ok

As pendéncias existentes para o CPF/CNPJ 20.087.626/0001-04 não permitem a emissão de certidão automática.
Usuário da Receita/PR poderá verificar as pendèncias da certidão na Area restrita do portal. Acesse aqui.

Este serviço permite a emissão online de Certidão de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual para pessoa fisica ou juridica

• Certidão Negativa para CPF ou CNPJ que não possua débito junto à Receita Estadual do Parana;
• Certidão Positiva com Efeitos de Negativa — Automática para CPF ou CNPJ que, cumpridos os demais requisitos legais, possua débitos nas

condições abaixo:
o Parcelamento de tributo estadual (ICMS, IPVA e ITCMD) sem inadimplência e devidamente formalizado;
o Processo Administrativo Fiscal - PAF com reclamação ou recurso, nos termos das leis reguladoras;
o Deposito Judicial cadastrado no sistema da Receita Estadual, no valor do débito.

CNPJ

CPF

Código de controle da imagem abaixo

Gerar nova imagem

Emitir Limpar
Requerimento para solicitação da Certidão de Débitos numa unidade da Receita Estadual do Parana.
(0 item 6 da NPF 104/2014 traz a relação dos documentos que devem acompanhar o requerimento)

Legislação: NPF 104/2014
NPF 086/2015 - altera a NPF 104/2014
Modelos de Certidões

Ajuda: Passo a Passo da Certidão de Débitos Web

Confirmação online de certidão emitida pela Receita Estadual.

? Secretaria da Fazenda - SEFA
v. Vicente Machado, 445 - Centro - 80420-902 - Curitiba - BBWocalização AR



BRASIL Acesso 5 informaç5o Partcípe Serviços Legislação Canais

Receita Federal
CERTIDÃO

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

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 20.087.626/0001-94 são insuficientes para a emissão de
certidão por meio da Internet.
Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Nova Consulta

S
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A CAIXA

a Ajuda

REDE DE

•

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

Situação de Regularidade do
Empregador

As informações disponíveis não sic, suficientes para a comprovação
automatica da regularidade do empregador perante o FGTS. Solicitamos
acessar o portal C:onectividade Social, mediante certificado ICP, para
verificar possíveis impedimentos ou comparecer a uma das Agências da
Caixa, para obter esclarecimentos adicionais:

Inscrição: 20087626/0001-94
Razão Social: D CALEGARE FILHO FLORICULTURA E DECORA

Resultado da consulta em 22/02/2018 as 16:59:33

Consulte a Histórico do Empregador

Dúvidas mais Freqüentes

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

. .4f.....Y.W4.q. .
Navegue pela CAIXA

71
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RELATÓRIO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 11/2018-DG
DISPENSA DE LICITAÇÃO n° /2018
OBJETO: Dispensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, II, da Lei n. 8.666/93 —
Aquisição de rosas para homenagem ao Dia Internacional da Mulher

Trata-se de aquisição de flores, solicitada pelo Cerimonial, conforme

especificações e justificativas apresentadas no Termo de Referência-TR (fls. 02-03).

Realizada a pesquisa de mercado, obteve-se o seguinte resultado (fls. 04-08):

BEIJA FLOR
FLORICULTURA
D.J. CALEGARE
FILHO —
FLORICULTURA E
DECORACOES

4 ESTAÇÕES
FLORES

FLORICULTURA
SHANGRILA

FLORICULTURA
HAVAI
(COMERCIO DE
FLORES HAWAI
LTDA)

Aquisição de 19
flores, conforme
Termo de Referencia
(preço total).

R$ 95,00 R$ 132,62 R$ 133,00 R$ 124,00
e

A empresa D.J. CALEGARE FILHO — FLORICULTURA E

DECORACOES (BEIJA FLOR FLORICULTURA), inscrita no CNPJ sob o n°

20.087.626/0001-94, ofertou a melhor proposta. Entretanto, referida sociedade empresária

possui pendências relativas ao FGTS, à Receita Federal e Estadual (fls. 21-23), bem como

manifestou que não interesse na regularização, conforme e-mail de fl. 07 dos autos.

Portanto, passou-se a instruir o processo com a documentação da segunda

colocada, COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA (FLORICULTURA HAVAI), inscrita no

CNPJ sob n° 78.056.686/0001-20, segundo constante às fls. 10-20 dos autos: a) Contrato

social; b) Certidão Negativa Municipal, Estadual e Federal incluindo débitos previdencidrios;

c) Certidão negativa de débitos trabalhistas e do FGTS; d) Declaração negativa de trabalho

infanto-juvenil; e) Consulta ao cadastro de impedidos de licitar perante ao TCE/PR e ao CNJ.



Além disso, a informação orçamentária com a respectiva autorização da Diretoria

consta à fl. 09 dos autos.

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

Jurídica para parecer. Após, à Presidência para Homologação.

F 1 • - erla
Departamento de Suprim

•

e

Londrina, 27 de fevereiro de 2018.

Paim
tos e Patrimônio
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Comunicação Interna n.° 021/2018

Data: 01 demarco de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Proc. Adm. n° 11/2018 — Dispensa de Licitação — Aquisição de
rosas para homenagem ao Dia Internacional da Mulher.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
que esta Controladoria proceda ao controle prévio preventivo (fls. 24/25).

Compulsando-se os autos (fls. 01 a 25), constata-se que a documentação
constante do Relatório da Dispensa de Licitação (fls. 24/25) se encontra de forma regular, não
se vislumbrando nada que possa obstar o prosseguimento normal desse processo de
contratação direta.

Atenciosamente.

De Acordo: 01'/03/2018:

Helcio os antos
Controlador
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Dispensa de Licitação - PA 11/2018 — Botões de Rosa - comemoração Dia Internacional

da Mulher

INTERESSADO: Diretoria Geral / Comissão dos Direitos da Mulher/Departamento de Cerimonial

RELATO RIO

Por meio do Relatório de Dispensa de Licitação n. 11/2018 (fls. 24/25), o Departamento de

Suprimentos e Patrimônio consulta esta Assessoria sobre a possibilidade de atender ao Termo de

Referência de fls. 2/3 proveniente do Departamento de Cerimonial da Casa (Requisição 2584/2018) que

solicita aquisição de 19 botões de rosas para utilização na Solenidade de homenagem ao Dia da Mulher que

sera realizado no próximo dia 8 de março, as quais teriam sido solicitadas pela Comissão dos Direitos da
Mulher, por meio de dispensa de licitação em razão do valor (o prego total da contratação das 19 unidades

de flores, nos termos do quadro de orçamentos resumidos a fl. 24, seria de R$ 124,00, considerando o

prego de R$ 6,00 por unidade, mais R$ 10,00 pela entrega, apresentado pela fornecedora Floricultura

Hawai - fl. 8, tendo em vista que outra fornecedora com prego menor não dispunha da documentação

necessária para contratação com a administração pública).

Posteriormente, houve o controle prévio da Controladoria da Casa (fl. 26), que concordou com o
seguimento do processo, sem qualquer ressalva, seguindo o processo para parecer jurídico.

Assim, o PA-DG 11/2018 trouxe então para análise também a documentação requisitada as
• empresa Floricultura Hawai (Comércio de Flores Hawai LTDA) a qual foi a empresa com documentação

regular que apresentou os menores pregos para a aquisição, a saber: Ato constitutivo, CND da União, CND
do Estado do Parana, CND com a Prefeitura do Município de Londrina, Consulta aos impedidos de licitar do
TCE/PR, Certidão Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Regularidade do FGTS,
Declaração Relativa a Proibição do Trabalho do Menor, sendo que a Informação orçamentária com
autorização da Diretoria já estava no processo.

PARECER

1. A dispensa se daria por conta do valor do contrato (R$ 124,00,00, considerando o preço

apresentado pela fornecedora 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 oito mil

'"0 reduzido valor do objeto a ser contratado colocaria em conflito o principio da licitação e o da economicidade, ensejando um gasto
superior a vantagem direta aferivel pela Administração, decidindo o legislador, a vista do interesse público, pela prevalência do
segundo", ensina Jorge Ulisses Jacob Fernandes.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

reais (art. 24, II, da Lei 8666/93)2 anuais3, de onde se evidencia a possibilidade de dispensa, sem

entrarmos no mérito dos orçamentos apresentado.

Outrossim, quanto à necessidade da aquisição, embora seja questão que refuja aos

limites do parecer jurídico tendo em vista a apresentação de justificativa pelo setor interessado,

visando atender suas necessidades, orientamos à juntada da solicitação da Comissão dos Direitos

da Mulher mencionada o Termo de Referência, bem como do Ato da Mesa que permita à CML

proceder a este tipo de gasto com ornamentação, ambos para legitimação dos pedidos e como• condição à formalização do processo.

e

2. A dispensa também exige (Lei de Licitações, art. 26, parágrafo único, inciso Ill)

justificativa do preço, ou seja, demonstração de que os preços estão compatíveis com a realidade

de mercado: para tanto, foi apresentada pesquisa de mercado resumida na cotação de fls. 24 o

que satisfaz a exigência legal — sem entrarmos, claro, na análise numérica dos preços, 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, ll e V do

artigo 27 da Lei 8.666/93, adequados ao tipo de contratação pretendida. A formalização da

contratação, se não restarem obrigações futuras pode ser f-ita observando-se o artigo 62, § § 2°
e 40 da Lei 8.666/93.

É o parecer.

Carlos Alexandre Rodri , Advogado C 2 de março de 2018.

10% do limite previsto na alínea "a" do inciso H do artigo 23, atualmente fixado em R$ 8.000,00.

Embora não exista na lei de licitações uma fixação especifica de prazo, a maioria da doutrina tende a fixar a anualidade como
período. Neste sentido, encontramos o posicionamento do ilustre Carlos Pinto Coelho Motta: "Tenho entendido que tais limites
para a chamada "dispensabilidade" de licitação, tanto para compras e serviços como para obras e serviços de engenharia, valem
para todo o exercício financeiro, permitindo-se entretanto o parcelamento do fornecimento ou da execução.
Significa que o limite de valor para objetos similares, so pode ser utilizado para fins de dispensa uma vez em cada exercício. As
razões desse entendimento são as seguintes: em primeiro lugar, os prazos do art. 39, parágrafo único, para licitação simultânea
ou sucessiva, não mais se aplicam ao art. 24, I, como era definido pela redação originária da Lei n.° 8.666/93. A Lei n.° 8.883/94,
alterando o referido parágrafo único do art. 39, excluiu expressamente a aplicabilidade do limite da dispensa em intervalos
temporais definidos para licitação simultânea ou sucessiva (30 e 120 dias)
Em segundo lugar não há nenhum outro dispositivo, seja na Lei n.° 8.666/93, seja na Lei n.° 4.320/64, que autorize a aplicação do
limite de dispensa para objeto similar por vezes sucessivas no mesmo exercício financeiro. Se não há autorização expressa,
conclua-se pela vedação legal"



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Parana

Londrina, 3 de Março de 2018

A Sr Ortência Melo

Cerimonial

•
Internacional da Mulher na Câmara Municipal de Londrina no dia 8 de Março de 2018.

•

Venho solicitar, 19 botões de rosas para a cerimônia em Homenagem ao dia

Dani_e Ziober
Presidente dGem-i-ssâõ as Defesa dos Direitos da Mulher

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA I Rua Gov. Parigot de Souza, 145 — Caiçaras —

Londrina — PR CEP: 86015-903 I Tel: (43) 3374-1372 I e-mai: danieleziobercml.pr.gov.br
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ATA DE REUNIA0 DA MESA EXECUTIVA

A Mesa Executiva da Câmara Municipal de Londrina, aos nove dias

do mês de setembro de 2013, As 18h17mins, na Sala da Presidência, contando com a

presença do Presidente Professor Rony Alves, do Vice-Presidente Gustavo Richa, do 1°

Secretário Emanoel Gomes, do 2° Secretário Vilson Bittencourt, e do 3° Secretário

Mario Takahashi, reunida ao Procurador Jurídico Régis Belizário, ao Controlador
• Wagner Vicente Alves, ao Diretor Geral Evandir Duarte de Aquino, A Assessora

Regimental Ana Paula David Lopes, e A Assessora Legislativa Ortência Cristiane de

Melo, iniciam a reunião e o senhor Presidente passa a palavra ao Controlador Wagner

Vicente Alves, que lembra o disposto na Lei Municipal que dispõe sobre as honrarias.

tEm seguida a Assessora Ortência faz esclarecimentos a respeito da necessidade de

padronização dos materiais como brindes e outras lembranças que estão sendo

oferecidas aos homenageados nas sessões solenes, em especial quanto ao que deva ser

entregue nas comemorações especiais, isto 6, naquelas situações que não constam da lei

municipal, porém previstas no Regimento Interno da Casa. 0 Controlador destaca que

as aquisições devem ocorrer com preços módicos, já que não se tratam dos materiais já

licitados, como os diplomas de Reconhecimento Público, Medalha Ouro Verde,
• Cidadão Honorário e Benemérito, visto que estes títulos honoríficos são os previstos em

lei. Da mesma forma o Controlador destaca que os gastos com a decoração (flores e

outros materiais) das sessões solenes e nas comemorações especiais podem ocorrer,

porém devem ser razoáveis, sem exageros, por parte da Camara Municipal e não A custa

do homenageado, mesmo que este queira fazê-lo, com vistas a não suscitar

questionamentos relativos A promoção pessoal do autor ou autores do projeto de lei que

propôs a honraria. A Assessora Ortência informa que o Cerimonial providenciará a

entrega de flores para a acompanhante do homenageado somente quando se este estiver

recebendo o titulo em nome próprio e não como representante de entidade ou empresa.

Passa a comentar sobre os requerimentos de convidados para serem recebidos em es ao
puwww /yin

ordinária. Demonstra preocupação sm a agenda da Casa, haja vista que até

m s sessõ
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provavelmente haverá necessidade de reserva de datas para as audiências públicas, em-
especial as dos projetos do Plano Diretor e do PPA. Demonstra ainda preocupação tom
a as pré-agendas que os vereadores têm solicitado. A Mesa define que as pré-agendas
serão aceitas somente nos 30 dias subsequentes ao pedido, e concorda com a
padronização das lembranças a serem entregues nas sessões solenes e nas
comemorações especiais. Passaram-se As discussões relativas A aquisição de passagens
aéreas para Vereadores. 0 Controlador informa que houve processo licitatório, e a Casa
já conta com a contratação de agência de viagens. A Assessora Ortência indaga aos
membros da Mesa sobre os critérios que devam ser utilizados para a fixação das datas e
horários para viagens, em especial se caberá ao Vereador ou Vereadora fazê-lo ou ao
Cerimonial da Casa. 0 Presidente Rony Alves entende que quando se tratar de viagem
de grupo de vereadores ou comissão, a fixação das datas e horários deve se dar por parte
da CML, porém se se tratar de viagem de apenas um vereador poderá ficar a critério
deste. A Assessora Ortência lembra que o Vereador, no retorno deverá realizar
prestação de contas, devendo fazer parte dela a apresentação do ticket de embarque,
tanto das passagens aéreas quanto das rodoviárias. Ressalta que os pedidos de passagens
aéreas devem ocorrer com certa antecedência para que a Casa possa efetuar a compra
com preços mais acessíveis. 0 Presidente Rony Alves considera que os pedidos de
autorização para viagens devam ser encaminhados coma indicação da data do evento, o

• número de diárias necessárias, bem como o meio de transporte a ser utilizado, e, caso
sejam autorizados pela Mesa, esta informará o Cerimonial da Casa para as providencias.
Quanto A hospedagem o Controlador informa que este item não foi licitado, mas que os
gastos poderão ser pagos com os valores solicitados a titulo de adiantamento. Quanto A
escolha do hotel, a Mesa define que o Vereador solicitante, ou sua assessoria de
gabinete, deverá fazer a reserva, com observância de preços razoáveis. 0 Presidente
Rony Alves ressalta que cursos para servidores comissionados não serão autorizados.
Lembra ainda que, nas viagens, pessoas estranhas aos serviços da CML não devem
viajar nos carros oficiais. Passaram-se As discussões a respeito da distribuição de
lanches na cantina da Casa. Por orientação do senhor Presidente, a Mesa concordou em
estabelecer a distribuição de ti7-4111W Ardet os dias da semana aos servidor

qu"q97'17 ,t7 ;"_0 r, ,;(41. '„•1
//

res serã
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agenda. Nada mais tendo a tratar, a reunião se encerrou is 21h4Omin e esta ata foi

lavrada por mim, Ana Paula David Lopes, e assinada pelos presentes.

Professor Rony Alves — Presidente

Gustavo Richa — Vice-Presidente

Emanoel Gomes — 10 Secretário 

Vilson Bittencourt —2° Secretário 

Mario Takahashi _30 Secretário

Régis Belizirio — Procurador Jurídico 

Wagner Vicente Alves — Controlador 

Evandir Duarte de Aquino - Diretor Geral

Ortência Cristiane de Melo - Assessora Legislativa 

Ana Paula David Lopes — Assessora Regimental  (12 

p m/v *Low vjv opiq
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo-DG n° 11/2018

Dispensa de Licitação n° 03/2018 — Objeto: aquisição de botões de rosa para evento do

Dia Internacional da Mulher

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente

processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com valores, objetos e

quantidades descritos abaixo:

COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
CNPJ n° 78.056.686/0001-20

Descrição Valor total

Aquisição de 19 botões de rosas, conforme Termo de Referência. R$ 124,00

Ailton da Silva Nantes

Presidente

Londrina, 06 de março de 2018.



e

•

CI n°056/2017 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Cerimonial
Assunto: Dados para emissão de Nota de Empenho — Aquisição de botões de rosas

Londrina, 06 de março de 2018.

Prezados,

Seguem os dados para emissão de Nota de Empenho:

Razão Social COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
CNPJ 78.056.686/0001-20
Valor Total R$ 124,00 (cento e vinte e quatro reais)
Descrição Aquisição de 19 botões de rosas
Modalidade/Número Dispensa de Licitação n° 03/2018

Informamos que o referido processo está devidamente homologado pela

Presidência e, portanto, apto para efetivar a contratação.

Atenciosamente,

eli erlan Paim
Departamefito de Suprime tos e Patrimônio

Recebido em 06 de março de 2018.

Respons el pelo ecebimento
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CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO-DG N°11/2018
DISPENSA DE LICITAÇÃO N°03/2018

Objeto: aquisição de botões de rosa para evento do Dia Internacional da Mulher

Diante da documentação acostada aos autos, homologo o objeto do presente processo de contratação para a seguinte empresa, de acordo com
valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

COMERCIO DE FLORES HAWAI LTDA
CNPJ n°78.056.686/0001-20

Descrição

Aquisição de 19 botões de rosas, conforme Termo de Referência.

Londrina, 06 de março de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente (em exercício)

Valor total

R$ 124,00

CONSELHOS

CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N°004/2018 — CMAS, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a inscrição do Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n°. 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando:

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

• 0 Decreto Federal n°. 6.308, de 14 de dezembro de 2007, que dispõe sobre as entidades e organizações de assistência social de que trata o
artigo 3° da Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, e dá outras providências;

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

41) A Lei Federal n°. 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social.
A Resolução CNAS n°. 16, de 05 de maio de 2010 que trata dos parâmetros nacionais para inscrição de entidade e organizações de
assistência social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios sociassistenciais no CMAS, alterada pela Resolução CNAS n°.
33/2010.

• A Resolução n°. 44/2011 do CMAS que estabelece parâmetros para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como
serviços, programas, projetos e benefícios sociassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social.

• A Resolução n° 60/2014 do CMAS que estabelece parâmetros para inscrição das entidades e organizações de assistência social, bem como
serviços, programas, projetos e benefícios sociassistenciais no Conselho Municipal de Assistência Social-CMAS, que ainda não executam o
serviço na modalidade em que solicitam a inscrição.

• A deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 28 de fevereiro de 2018.
RESOLVE:

Art. 1° Prorrogar o prazo de vigência da Inscrição Provisória de n°. 089/2017 para Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus,
inscrita no CNPJ sob N°. 81.764.532/001-05, situada à Rua Antonio Belasco, n°1489, serviço de acolhimento institucional para adultos na
modalidade Casa de Passagem -Proteção Social Especial, por 30 dias a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2° A entidade deverá apresentar toda a documentação prevista no Art 8° da Resolução CMAS n° 108/2012 para que a Comissão de Inscrição
possa efetuar a análise documental, e para fins de deliberação quanto à emissão da Inscrição definitiva no CMAS.

Art. 3° Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 28 de fevereiro de 2018. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

RESOLUÇÃO N° 005/2018 — CMAS, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a inscrição do Centro de Assistência e Recuperação de Vidas Morada de Deus.

0 CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis Federais n°. 8.742/93 e Lei 12.435/11 e
Lei Municipal n°. 6.007/94 com as alterações introduzidas pela Lei Municipal n°. 9.185, de 02 de outubro de 2003 e Lei Municipal n°. 10.211, de 27
de abril de 2007, e considerando,


