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AUTUAÇÃO
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CI.034/2018-DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 4 de junho de 2018

DE: DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL
PARA: DEPTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: Termo de Referência — aquisição de gêneros alimentícios.

Prezado Gerente,

Encaminhamos em anexo Termo de Referência para Registro de

preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, com entregas (mica e/ou

parcelada de acordo com comunicados do Departamento de Administração Predial e

visando a atender às necessidades da Câmara Municipal de Londrina.

ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de pregos para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, visando a atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada para o período de um ano.
1.2 Seguem os itens e as especificações do objeto:

Item Descrição Condições
de entrega

Quantidade
estimada
(um ano)

1 Café: torrado e moído, homogêneo, em pó, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, resistente, vedado,
atóxica, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Certificado com selo de pureza ABIC. Peso liquido:
500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal,
Estimam-se
230 unidades
por mês.

2.800
unidades.

2 Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, resfriada,
fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), de boa qualidade, para consumo
imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada., com

Entrega diária.
Estimam-se 5
kg por dia,

240 kg
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indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF
ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

uma vez por
semana.

3 Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a
20 gr), de boa qualidade, para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se 5
kg por dia,
uma vez por
semana.

240 kg

4 Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavemente
temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), de
boa qualidade, para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se 8
kg por dia,
urna vez por
semana.

400 kg

5 Pão: tipo francês, assado em forno, de boa qualidade com miolo branco
e casca de cor dourada brilhante e homogênea, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e
margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou
convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se de
7 a 11 quilos
por dia.

2.800 Kg

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou longa
vida, integral, envasado sob condições assépticas em embalagens
estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato externo com o
produto. Número de registro (SIF) de inspeção do Ministério da
Agricultura. Aceitável com repasteurização somente até o número 3.
Embalagem: Tetra Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de
luz, ar, água e microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem do
produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses. Peso liquido:
1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da data da entrega.

Entrega
semanal,
Estimam-se de
48 a 72
unidades.

3.500
unidades

7 Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, preparado com
ingredientes sãos e limpo, sem farinha em sua formulação, com sabor,
cor e odor característicos, obtido pela mistura de cacau em pó solúvel,
açúcar, leite em pó e/ou soro, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem: de polietileno atóxico ou embalagem aluminizada,
vedada, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,
valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Peso
liquido: 01 kg. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se de
6 a 8 kg por
mês.

140 kg

8 Margarina: produzida exclusivamente de gordura vegetal, cremosa, Entrega 240

Rua Gov. Pangot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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sem sal, mínimo de 70% de lipídios. Embalagem: atóxica, pote
plástico, com lacre de papel aluminizado entre a tampa e o pote,

mensal,
Estimam-se 15
unidades por
mês.

unidades

resistentes, que garantam a integridade do produto até o momento do
consumo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso. Número de registro (SIF) de inspeção do
Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500 gr. Validade minima: 3
meses a contar da data da entrega.

9 Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por
sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, isento de sujidades,
parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou vegetais. Sólido com
cristais bem definidos. Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data
da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se 25
unidades por
mês.

330
unidades

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, composição
sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. Embalagem:
atóxica, em frasco, vedado, com bico dosador e indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml Validade minima: 1 ano, a contar da data da
entrega.

Entrega única 24 unidades
de 200 ml.

11 Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis.
Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 250
gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal,
Estimam-se de
35 a 45
unidades por
mês.

480
unidades

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serão utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores, vereadores mirins e parlamentares da
Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chá-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação sera feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens aluminizadas de, no
mínimo, 400 gr. ou 800 gr, sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou
mais, conforme conveniência do fornecedor.

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados
diariamente e deverão ser entregues das 8h as 8h45min. e das 13h as 13h45min, de
segunda a sexta-feira, conforme as necessidades da CONTRATANTE. Toda entrega
devera estar com o respectivo Documento Auxiliar da Nota Fiscal (DANFE NFC-e).

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) serão requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues as terças-feiras e a mortadela entregue
as quintas-feiras, das 13h as 13h45min. 0 leite sera solicitado conforme as
necessidades da Contratante.

8 0 item n. 10 (adoçante) sera solicitado uma única vez conforme as necessidades da
contratante. 0 prazo de entrega deste item sera de 5 (cinco) dias ateis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto sera contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou lac-símile.

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

Fone/FAX' 3374-1265 - Londrina - PR



5

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do orgdo, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Paraná, CEP n.
86015-903, no horário das 8h As 11h, e das 13h As 17h preferencialmente, As segundas,
quartas e sextas-feiras, excepcionalmente das 8h As 11h, As terças e quintas se em outro
horário não for previsto neste Termo de Referência para item especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente os
produtos em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e As especificações do objeto.

SEÇÃO IV — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

13 0 pagamento do objeto licitado sera. feito A empresa CONTRATADA em até 5 (cinco)
dias fiteis, contados do recebimento definitivo do objeto.

13.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstancia que impeça a liquidação da despesa, o

pagamento ficará pendente até que a CONTRATADA providencie as medidas
saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação
da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
CONTRATANTE.

13.2 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
deposito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

13.4 A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada na Ata de
Registro de Preços.

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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londnna - PR
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Londrina, 4 de junho de 2018

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Bruna Fernandes Lonni
Gerente

Departamento de Administração Predial

Rua Goa Pangot de Souza. 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Lonanne • PR



C.I.35 /2018 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Londrina, 4 de junho de 2018.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇA0 PREDIAL
PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Assunto: TERMO DE REFERENCIA — AGUA MINERAL

OBJETO

13 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para
eventual aquisição de água mineral, visando a atender ás necessidades da
Camara Municipal de Londrina, conforme segue:

13.1 Especificações: água mineral, potável, sem gás, com PH a 25°C entre 6,0 e
9,5.
13.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com

indicação de lote, origem, características físico-químicas, data de envazamento,
prazo de validade e peso.
13.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
13.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
13.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

14 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as
exigências, padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na
regulamentação nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização

do produto (exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização,

transporte e armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas

expedidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanittria — ANVISA, pelo

Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

15 0 produto relacionado no objeto deste Termo de Referência visa a manter o

abastecimento da água mineral, utilizada por servidores, vereadores mirins,

visitantes e parlamentares, durante as atividades da Camara Municipal de

Londrina.



16 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39,§10, da Portaria no

2.914, de 12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os

procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da agua para consumo

humano e seu padrão de potabilidade, o que não gera prejuízo à competitividade,

tendo em vista que foram localizadas diversas marcas comercializadas com PH a

25°C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

17 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da

CONTRATANTE.

18 A requisição do produto, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo

Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

19 0 produto deverá ser entregue no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do

envio da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico

Bento Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n° 145, Londrina, Parana,

CEP 86015-903, no horário das 8 h às 11 h, e das 13 h as 17 h preferencialmente,
as segundas, quartas e sextas-feiras, excepcionalmente das 8 h as 11 h, as terças

e quintas, se em outro horário não for previsto neste Termo de Referência para

item especifico.

20 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
20.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

21 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente
o produto em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

21.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do

produto entregue ao solicitado e as especificações do objeto.
21.2 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vícios ocultos.

Marina Akemi Hi uti

Depto de Administração Predial

De acordo:

Bruna Femandes Lonni

Gerente DAR
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ADVeRTENCIA
Este' teito nb substitui o publicado no Dikes Oficial de Unlit,

Ministério da Smith*
Gabinete do Ministro

PORTARIA N°2.914, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2011

Mode sabre os procedimentos de controle e de
vIglhinCle da qualidade da Ague pare consumo humanoa au padrão de potabilidade.

0 MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das etrIbulplies clue lhe conferem os incises I • 11 do parágrafoúnico do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei n° 6.437, de 20 de agosto de 1977, qua configure Infrações á legislação unitária federal eestabelece as sanções respectivas;

Considerando a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoçais,proteção e recuperação de saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondents.;
Considerando a Lain' 9.433, de 1° de Janeiro de 1991, qua institui s Politics Nacional de Recursos Kam, oneo Sistema Nacional de Gerenclamento de Recursos HldrIco$, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da Constituição ealters o an. 1° da Lei n° 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei n°7.990, de 28 de dezembro de 1989:
Considerando a Lei n° 11.107, de 8 de abril de 2005, que Wage sobre normas gerais de centralist* deconsórcios públicos;

Considerando a Lei n° 11,445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais pare o saneamentobásico, altera as Leis ifs 6.786, de 19 de dezembro de 1919, COL de 11 de male de 1990, 8.865, de 21 de Junho de1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e revoga a Lei re tea deli de 111010 de 1978:
Considerando o Decreto n° 79.367, de 9 de março de 1917, qua disease sabre normas e o padre() de potabliidadede Ague;

Considerando o Decreto n° 5.440, de 4 de male de 20051 que estabelece definições e procedimentos sobre oconirole de qualidade da ague de sistemas de abastecimento e instItui mecanismos e instrumentos pare divulgação deInformação ao consumidor sobre a qualidade da água para conbUrhO humano; e
Considerando o Decreto n° 7.217; de 21 de Junho de 2010, que regulamenla a Lei n° 11.445, de 5 de Janeiro de2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento burin, resolve:
Art, 1' Este Portaria dispõe sobre os procedimentos de controls e de vigilância da qualidade da ague paraconsumo humano e seu padrão de potabilidade.

CAPITULO I
DAS DISPOSIÇÕES CIEFtAIS

AO. 2° Este Portaria se aplica 6 ague destinada so donsumo humano proveniente de .sisteme e soluçãoalternative de abastecimento de Ague.

Parágrafo Oleo. As disposições desta Portada nee se splicarrie Ague mineral natural, à ague natural e As •águasadicionadas de sails, destinadas ao consumo humano apes o arivesamento, e a outraságuas utilizadas cômo matéria-prima para elaboração de produtos, conforme Resolução (va) g/a, de 22 de setembro de 2005, da DiretoriaColegiada de Agência Nacional de Vigillincia Sanitária (ANVISA).
Art. 3' Toda ague destinada ao consumo humano. distrIbulds coletivamente por melo de sistema ou solufloalternative coletiva de abastecimento de ague, dove ser objeto de controle e vigilância da qualidade de Ague.
Art. 4' Toda água destinada ao consumo humano proveniente de Solução alternative individual de abastecimentode ague, Independentemente da forma de acesso da população, Ohl sujeita ft vigliincia da qualldedirde ague.

CAPITULO 11
DAS DEFINIÇÕES

Art 5' Para os tins desta Portaria, são adotadas as seguintes definições:

I - ague para consume humano: ague potável destinads a Ingestão, preparação e produção de alimentos e fi !Solana pessoal,
independentemente da sua origem; •
II • água potável: ague que atenda ao padrão de potabilidade eitabalecIdo nesta Portaria e que nab ofereça riscos a amide;

hap://bvilms,saude.gov.br/bVS/Saulaleglam/2011/prt2914_12_12_2011.11/til

—Try27

VI - executer apes de vigilAncia da qualidade da Ague parti Consumo humano, de forma complementar á stunk dos
111a0v3MS.Sauiepv.brAM/sauchtled15/0n1/2011/prI2914_12_12_2011.hatl 2/10
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Ministário da Saúde
Ill - padrão de potabihdade conjunto de valores permitidos corno parâmetro cia qualidade de água para consult() humane,conlorme definido nesta Portaria;

IV - padrão organoléptico: conjunto de parâmetros caracterizados por provocar estímulos sensoriais que afetam a aceitaçãopara consumo humano, mas que não necessariamente implicam riscod saúdei
V - água tratada: agua submetida a processos fisicos, qufinicos ou combinação destesvisando atender ao padrão depotabilidade.

VI - sistema de abastecimento de Agua para consumo humane: instalação composta por um conjunto de obras civis,materials e equipamentos, desde a zona de captação ate as ligações prediais, destinada A produção e ao fornecimentocoletivo de Agua potável, por meio de rede de distribuição;
VII - solução alternativa coletiva de abastecirbento de água pare consumo humano: modalidade de abastecimento coletivodestinada a fornecer água potável, com captação subterrânea ou superficial, com ou sem canalização e sem rede dedistribuição;

VIII - solução alternativa Individual de abastecimento dedgua para consumo humano: modalidade de abastecimento de águapara consumo humano que atenda a domicílios residenciais corn umaúnica famltta, Incluindo seus agregados famillares;
IX - rede de distribuição: parte do sistema de abastecimento formada por tubulações e seus acessórios, destinados adistribuir água potável, ate as ligações prediais;
X • ligações prediais: conjunto de tubulações e pages especiais, situado antra a rede de distribuição de água e o cavalete,este inclui do;

XI - cavalete: kit formado por tubos e conexões destinados á instalação do hidnárnetro para realização da ligação de agua;
XII - interrupção: sltuação na qual o serviço de abastecimento de água 6 interrompido temporadamente, de forma progralnadaou ernergencial, em razão da necessidade de se efetuar reparos, modificações ou melhorias no respectivo sistema;
XIII intermitência: 6 a interrupçâo do serviço de abastecimento de água, sistemática ou não, que se repete ao longo dedeterminado period°, corn duração 'Quat ou superior a eels horas ern cada ocorrancia;
XIV - integridade do sistema de distribuição: condição de operação e manutenção do sistema de distribuição (reservatório erede) de água potável em que a qualidade da Agua produzida pelos processos de tratamento seja preservada até as ligaçõesprediais:

XV - controle da qualidade da agua para consumo humano: conjunto de atividades exercidas regularmente pelo responsávelpelo sistema ou por solução alternativa coletiva de abastecimento de agua, destinado a verificar se a água tannic!!!população e potável, de forma a assegurar a manutenção desta condição;

XVI - vigilância da qualidade da agua para consumo humano: conjunto de ações adotadas regularmente pela autoridade desaúde pública para verificar o atendimento a esta Podaria, considerados os aspectos socloamblenials e a realidade local,para avaliar sea água consurnicla pela população apresenta risco á saúde humana;
XVII - garantia ca qualidade: procedimento de controle da qualidade para monitorar a validade dos ensaios realizados;

XVIII • recoleta: ação de coletar nova amostra de Agua pare consumo humano no ponto de coleta que apresentou alteração
em algum parâmetro analítico; e

XIX - passagem de fronteira terrestre: local para entrada ou salda internacional de viajantes, bagagens, cargas, containeres,
velculos rodoviários e encomendas postais.

CAPITULO Ill
DAS COMPETÊNCIAS E RESPONSABILIDADES

Segal, I
Das Competências da União

Art, 60 Para os fins desta Portaria, as competências atribuldssa União serão exercidas pelo Ministério da Saúde e
entidades a ele vinculadas, conforme estabelecido nesta Seção.

Art. 7° Compote A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS/MS):

- promover e acompanhar a vigilância da qualidade da água para consumo humano, em aniculaçao com as Secretaries de
Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e respectivos responsáveis pelo controle da qualidade da água;

II - estabelecer ações especificadas no Programs Nacional de Vigliancia da Qualidade da Agua para Consumo Humano
(VIGIAGUA);

ill • estabelecer as ações próprias dos laboratOrlos de saúde pública, especificadas na Seção V desta Portaria;

IV - estabelecer diretrizes da vigilância da qualidade da água para consumo humano a serem implementadas pelos Estados,
Distrito Federal e Municlpios, respeitados os principias do SUS;

- estabelecer prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância da qualidade da Agua para consumo humano a serem
pactuados na Ccmissao Intergestores Tripartite: e

Vi - executar ações de vigilancia da qualidade da água para consumo humano, de forma complementar á atuação dos
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Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Art 8° Compele á Secretaria Especial de Saúde indigena (SESAI/MS) executar, diretamente ou mediante

parcerias, incluída a contratação de prestadores de serviços, as ações de vigilância e controle da qualidade da ague
para consumo humano nos sistemas e soluções alternatives da abastecimento de agua das aldeias Indígenas.Art, g° Compete A Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) apoiar as ações de controle da qualidade da ague
para consumo humano proveniente de sistema ou solução alternative de abastecimento de água para consumo humano,
em seu âmbito de atuação, conforme os critérios e parâmetros estabelecidos nesta Portaria.Art, 10. Compete A Agência Nacional de Vigilância Saniteria (ANVISA)exercer a vigliância da qualidade da água
nas areas de portos, aeroportos e passagens de fronteiras terrestres, conforme os critérios e pa/metros estabelecidos
nesta Portaria, bem como diretrizes especificas pertinentes.

Miristério da Saida

Seção II
Das Competências dos Estados

An. 11. Compete as Secretaries de Saúde dos Estados:
I promover e acompanhar a vigilância da qualidade daigut, em articulação corn os MunicIplos e com os responsáveis pelocontrole da qualidade da água;
II - desenvolver as ageless especificadas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionals e locals;Ill • desenvolver as Wes inerentes aos laboratórios de !aide pública, especificadas na Seção V deste Portaria;IV • implementar as diretrizes de vigilância da qualidade daigua para consumo humano definidas no Ambito nacional;V - estabelecer as prioridades, objetivos, metas e indicadores de vigilância de qualidade da água para consumo humans, aserem pactuados na Comissão Intergestores Bipartite;

VI • encaminhar aos responsáveis pelo abastecimento destgua quaisquer Informações referentes a Investigações de surtorelacionadoâ qualidade da ague para consumo humano;
Vil • realizar, em parceria com os Municípios em situações de surto de doença dlarnSice aguda ou pulse agravo detransmissão facet-oral, os seguintes procedimentos:
a) análise microblológIca completa, de modo a polar a Investlgaçao epidemiologica e a identificano, sempre que passive',do genero ou espécie da microorganismos;
b) análise para pesquisa de virus e protozoarlos, no ue Couber, ou encaminhamento das amostras para labotatórios dereferenda nacional, quando as amostras clínicas totem confirmadas para eases agonies e os dados epldentlelegicosapontarem a ague como via de transmissão; e
c) envio das cepas de Escherichla coil aos laboratories de referenda national para identificação sorológIca;
Viii - executar as Wes de vigilância da qualidade de água para consumo humano, de forma complementar à atuação dosMunicípios, nos termos da regulamentação do SUS.

Seção In
Das Competencies dos Municiplos

Art, 12. Compete as Secretarias de Saúde dos Muniolploa:
I • exercer a vigilância da qualidade da Ague em sus âres da competência, em articulação com os responsáveis pelo ClOntroleda qualidade da água para consumo humano;
II - executer ações estabelecidas no VIGIAGUA, consideradas as peculiaridades regionals e locals, nos terms da legislaçãodo SUS;

ill inspecionar o controle da qualidade da Ague prodUlida e distribuída e as artifices operacionais adotadas no Catania ousolução alternative coletiva de abastecimento de água, notificando seus respeotivos responsáveis para saner a(s)irregularidade(s) Identificada(s);

IV • mantes aniculaçáo com as entidades de regulaçao game° detectadas falhas relatives á qualidade dos serviços deabastecimento de água, a fim de que sejam adotadas as providenclas concementes a sue area de compel/Mole;
garantir informações à população sobre a qualidade datigua pare consumo humeno e os nscos á saúde associados, deacordo com mecanismos e os instrumentos disciplinados no Dectreto n° 5.440, de 4 de maio de 2005;

VI • encaminhar ao responsável pelo sistema ou SolU011e alternative coletiva de abastecimento de água para consumohumano informações sobre surtos e agravos 6 wide relialtinadoit á qualidade da agua pare consumo humano;
VII • estabelecer mecanismos de comunicação e infOrthano corn os responsavels pelo sistema Ou solução alternativecoletiva de abastecimento de ague sobre os resultados dal ações de controle realizadas;
VIII • executer as diretrizes de vigilância da qualidade clatigusi aura consume humano definidas no ambit," nacional e estadual;
IX • realizar, em parceria com os Estados, nas situaçõeS de Cato de doença diaroltica aguda ou outro agravo de transmissão
fecaloral, os seguintes procedimentos:
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Wisteria da Saidaa) análise microbiológica completa, de modo a apoiar a Investigação epidemiológica e a identificação, sempre que possivel,do (*taro ou espécie de microorganismos;

b) Bain para pesquisa de virus e protozoários, quando for o caso, ou encaminhamento das amostras para laboratórios dereferenda nacional quando as amostras clinicas (Oren confinadas para esses agentes e OS &din epidem1016gicoSapontarem a água como via de transmissão; e
c) envio das cepas de Escherichla coil aos laboratórios de referenda nacional para identificação sorológica;X - cadastrar e autorizar o fornecimento de água tratada, por melo de solução alternativa coletiva, mediante avaliação eaprovação dos documentos exigidos no art. 14 desta Portaria,

Parágrafo único, A autoridade municipal de saúde pública não autorizará o fornecimento de água pars consumohumano, por meio de solução alternativa coletiva, quando houver rede de distribuido de água, exceto em sltuação deemergência e intermitência.

Seção IV
Do Responsável pelo Sistema ou Solução Alternativa Coletivade Abastecimento de Ague pars Consumo Humano

Art. 13. Compete ao responsável pelo sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água pantconsumo humano:

I - exercera controle da qualidade da água;
II • garantir a operação e a manutenção das Instalações dominoes ao abastecimento de Ague potável em donfOnfildide Comas normas técnicas da Associado Brasileira de Normal Mortices (ABNT) e das darnels normas pertinentell;
Ill -manter e controlar a qualidade da água produzida S distribulda, nos termos desta Portaria, por meio de:
a) controle operacional do(s) ponto(s) de captação, adução, tratamento, reservado e distribuição, quando aplicável;
b) exigência, junto aos fornecedores, do laudo de atendimento dos requisitos de saúde estabelecidos em norma Monica daABNT para o controle de qualidade dos produtos quirnitios utilltados no tratamento de água;
c) exigêncla. Junto aos fornecedores, do laudo de inoeuidade dos materials utilizados na produção e distribuição qua tenhamcontato com a água;

d) capacitação e atualização Monica de todos os profissionais que atuam de forma direta no fomecimento e tiorititle daqualidade da água para consumo humano; e
e) análises laboratoriais da Ague, em amostras provenientes das diversas partes dos sistemas e das soluções alternativascoletivas, conforme piano de amostragem estabelecido nesta Podaria;
IV - manter avaliação sistemática do sistema ou solução alternativa coletiva de abastecimento de água, sob a perspectivados riscos á nude, com base noa seguintes critérios:
a) ocupação da bade contribuinte ao manancial
b) histórico das caracterfsticas das águas;
c) características (Micas do sistema;
d) práticas operacionais; e

e) na qualidade da ague distribuída, conforme os pitriefplaa dos Pianos de Segurança de Ague (PSA) recomendados pelaOrganização Mundial de Saúde (OMS) ou definidos arri dimidie* vigentes no Pals;
V - encaminhar á autoridade de saúde aka dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relatórios dal análles dosparâmetros mensais, trimestrais e semestrais cam itlibittiageas sobre o controle da qualidade da Ague, conformer o modeloestabelecido pale referida autoridade;

VI - fornecer a autoridade de amide pública dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios os dados de controls daqualidade da água para consumo humano, quando solicited();
Vil - monitorar a qualidade da Agua no ponto de captação conforme estabelece o art. 40 ideate Portada;
VIII - comunicar aos &dos ambientals, aos gestores de recursos hldricos e ao órgão de saúde publics( dos Bailing, doDistrito Federal e doa Municlpios qualquer alteração de qualidade da Ague no ponto de captação qua tompromets a
tratabilidade de água para consumo humano;

IX • contribuir Dom os &dos ambientals e pastoral de rectlitint hldricos, por melo de tides cabíveis pare proteção do(s)
manancial(als) de abastecimento(s) e das bacia(a) hidit9lintia(4);

X - proporcionar mecanismos para recebimento de ferliarnações a manter registros atualizados sobre a qualidade da Opus
distribuída, sistematizando-os de forma compreerittiVel at111 consumidores e disponibIllzandocs pare pronto acesso e
consulta publica, em atendimento as legislações eapealflatia de detest' do consumidor;

Xi - comunicar Imediatamente á autoridade de amide pública Municipal e informar adequadamente á população a detecção de
qualquer deco A saúde, ocasionado por anomalia operacional no sistema e solução alternativa coletiva de abastecimento de
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Ministério da &Odeágua para consumo humano ou por não conformidade na qualidade da água tratada, adotando-se as medidas previstas no art.44 desta Portaria; e

XII • assegurar pontos de coleta de água na salda de tratamento e na rede de distribuição, para o controle e a vigilância daqualidade da água.

Ad. 14. 0 responsável pela solução alternativa coletiva de abastecimento de água deve requerer, junto Iautoridade municipal de saúde pública, autorização pera o fornecimento de ague tratada, mediante a apresentação dosseguintes documentos:

I - nomeação do responsável técnico habilitado pela operação da solução alternativa coletiva;
H - outorga de uso, emillda por &gas) competente, quando aplicável; e
Ill •laudo de analise dos parametros de qualidade da agua previstos nesta Portaria.

Art, 15. Compete ao responsável pelo fornecimento de água para consumo humano por melo de velcuiotransportador:

I - garantir qua tongues, válvulas e equipamentos dos velculos transportadora sejam apropriados e de uso exclusivo pare oarmazenamento e transporte de agua potável;
II- manter registro com dados atualizados sobre o fornecedor e a fonte de água;
Hi - manter registro atualizado das atlases de controls da qualidade da Agua, previstos nesta Portaria;
IV - assegurar que a água fornecida contenha um teor Minh() de cloro residual livre de 0,5 mg/L; e
V • garantir qua o velcuio utilizado para fornecimentO deágua Oontenha, de forma vista!, a inscrição "AGUA POTAVEL: e osdados de endereço e telefone para contato.

Art. 115. A Aqua proveniente de solução alternative coletiva eu Individual, para tins de consumo humano, nãopoderá ser misturada corn a água da rede de distribuição.

Seção V
Cos Laboratórios de Controls e Vigilância

Art. 17. Compete ao Ministério da Saúde:

1 • habilitar os laboratórios de referencia regional e nacional para operacionalizallo das atlases de maior complexidade navigilância da qualidade da Ague para consumo humane, de acordo com os critérios estabelecidos na Portaria it° 70/91VS/MS,de 23 de dezembro de 2004;

H - estabelecer as diretrizes para operacionallaçáo das atividades analltions de vigilância da qualidade da Ague paraconsumo humano; e

Hi - definir os critérios e os procedimentos pare abler metodologias anallticas modificadas e não contempladas nasreferencias citadas no art. 22 desta Portaria.
Art, 18. Compete Is Secretaries de Saúde dos Estados habilitar et laboratórios de referenda regional e municipalpara operacionallzação das finalises de vigilância da qualldade da Aqua pars consumo humano.
Art. 19. Compete Bs Secretarias de Saluda dos Mun101plot indicar, para as Secretaries de Saúde dos Estados,outros laboratórios de referenda municipal para operacionallzato das Manses de vigliáncla da qualidade da Aga paraconsumo humano, quando foro caso.

Art. 20. Compete aos responsáveis pelo fornecimento dellgua para consumo humano estruturar laboratoriespróprios e, quando necessário, identificar outros para realização dos raises dos palmettos estabelecidos nestaPortaria.

Art. 21. As &alias laboratoriais para controle e vigilAnOlti da qUalldade da Aga pare oonsumo humano podemser realizadas em laboratório próprio, convenlado ou subcontratado, diode que se comprove e existencle de slaloms degestão da qualidade, conforme os requisitos especificados na NOR ISO/IEC 17025:2005,

Art. 22. As metodologias anallticas pare determinação dos paremetros previstos nesta Portaria devem atender is
normas nacionais ou internacionais mais recentes, tais como;

I - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de autoria das instituições American Pubila Health
Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) e Water Environment Federation (WEF);

II - United States Environmental Protection Agency (USEPA);

ill normas publicadas pela international StandartitatiOn Orgenitalion (ISO); e

IV • metodologlas propostas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

CAPITULO IV
DAS EXIGÊNCIAS APLICÁVEIS AOS SISTEMAS E saugOES

ALTERNATIVAS COLETIVAS OE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA PARA COMO HUMANO

kc)-414
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Wisteria da SaludaArt. 23. Os sistemas e as soluções alternatives coletivas de abastecimento de Ague para consumo humanodevem contar com responsável técnico habilitado.

An. 24. Toda ague para consumo humano, fornecida coletivarnente, devera passar por processo de desinfecou cloração. *
Parágrafo único. As Aguas provenientes de manancial superficial devem ser submetidas a processo de nitre*.Art. 25. A rede de distribuição de ague para consumo humano deve ser operada sempre com pressão positive emtoda sua eaten*,

Art. 28. Compete ao responsável pela operação do sistema de abastecimento de Ague para consumo humanonotificar A autoridade de saúde pública e informer A respective entidade reguladora e e locais, sempre que houver: população, identificando perlodos
I - situações de emergência corn potencial para atingir a segurança de pessoas e bens;
11- interrupt*, presser) negative ou intermitência no Sullen' de abastecimento;
Ill • necessidade de realizar operação programada na rede de distribuição, quo possa submeter trechos a pressão negative;IV • modificações ou melhorias de qualquer natureza rios sistemas de abastecimento; e
V - situações que possam oferecer ris co á saúde.

CAPITULO V
DO PADRÃO DE POTABILIDADE

Art. 27, A Ague potável deve estar em conformidade 0011 paddle microbiológico, conforms disposto no Anexe I edemais disposições desta Polaris.
§ 1° No controle da qualidade da ague, quando forem detedtadall amostras com resultado positivo para coliformestotais, mesmo em ensaios presuntivos, ações corretivas devem Oar adotadas e novas amostras devem ser coletadasem dies imediatamente sucessivos at* que revelem resultados
§ 2° Nos sistemas de distribuição, as novas amostras deVent incluir no minima uma recoleta no ponto onde foi

do local da recoieta.
constatado o resultado positivo pars coliformes totals e duas rostra{ extras, sendo uma it montante e outra at jusante

§ 3° Para verificação do percentual mensal das amostras sent resultados positivos de coliformes totals, asrecoletas não devem ser consideradas no cálculo.
§ 4° 0 resultado negativo para coliformes totals das tattOletat não anula o resultado originalmente positivo nocalculo dos percentuals de amostras com resultado positivo,•
§ 5° Na proporção de amostras CORI resultado positivo adffilddlis mensalmente para coliformes totals no sistemade distribuição, expresso no Anexo I a esta Portaria, nfio sad tolerados resultados positivos que ocorram em recolete,nos termos do § 1° deste artigo,

§ 6° Quando o padrão microbiológIco estabelecido no Moto I a esta Portals for violado, cis responsáveis pelossistemas e soluções alternatives coletivas de abastecimento de aqua para consumo humano devem Informarautoridade de saúde aka as medidas corretivas tornados.
§ 7° Quando houver interpret/10o duvidosa nas toofles tIpleaa dos ensalos analttioos na determine* decoliformes totals e Escherichla coil, deve-se taxer a recolett
Art. 28. A determlnagao de bactérias helerotróficas deve Set teeliSade como um dos perArnetros pare livelier aintegridade do sistema de distribuição (reservatório e rede).
§ 1° A contagem de bactérias heterotrõficas deve ear realizada am 20% (vinte por canto) des amostras mensaispara análise de coliformes totais nos sistemas de distrIbulglio (reservatório e rede).
5 2° Na seleção dos locals para coleta de amostras devem set arterial:ides pontas de rede e locals que alberguemgrupos populacionais de risco a saúde humana.
§ 3° Alterações bruscas ou acima do usual na contagem de bactérias heterotróficas devem ser investigadas pareIdentificação de Irregularidade e providencias devem set adotadas pare o restabelecimento de integridade do sistema dedistribuição (reservatório e rede), recomendandosse que não se Ultrapetse o limits de 600 UPC/ML,
Art. 29. Recomenda-se a inclusão de monitoramento de virus entéricos no(s) ponto(s) de captação de agueproveniente(s) de manancialds) supernclaids) de abastecimento, Own O objetivo de subsidiar estudos de avaliação derisco microbiológIco.

Art. 30. Para a garantia da qualidade microbiológioe de égua, OM 00Mplementaçáo ás exigências relatives aosIndicadores mIcroblológIcos, deve ser atendido o padrão de (Okla expresso no Anexo II e devem ser observadas asdemais exigencies confides nesta Portada.

§ 1° Entre os 5% (cinco por cento) dos valores permitidos de tUrbide2 Superiores ao VMP estabelecido no Anexo11 a esta Portals', para ague subterrânea com desinfecção, o Ilmite Malmo para qualquer amostra pontual deve ser de6,0 uT, assegurado, simultaneamente, o atendimento ao VMP de 6,0 uT em toda a extensão do sistema da distribuição
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(reserVatório e rede).

§ 2' 0 valor máximo permitido de 0,5 uT para ague filtrada por filtração rápida (tratamento completo ou filtraçãodireta), assim como o valor maxim permitido de 1,0 uT para água filtrada por filtração lento, estabelecidos no Anexo II
desta Portaria, deverão ser atingidos conforme as metas progressivas definidas no Anexo III a esta Portaria,§ 3° 0 atendimento do percentual de aceitação do limite de turbidez, expresso no Anexo II a esta Portada, deve
ser verificado mensalmente com base em amostras, preferendalmente no efluente Individual de cada unidade defiltração, no minima diariamente para desinfecção ou filtração lenta e no mínimo a cada duos notes para filtração tideArt. 31. Os sistemas de abastecimento e soluções alternating coletivas de abastecimento de ague que utilizammananciais superficiais devem realizar monitoramento mensal de EScherIchia coil no(s) ponto(s) de captação de Ague,910 Quando for identificada media geométrica anual Stator ou Igual a 1.000 EscherIchla co11/100mL deve-serealizar monitoramento de cistos de Giardia spp, e oocistos de Cryptosporldium app, no(s) ponto(s) de captação deAgue

§ 2° Quando a media aritmética da concentração de oocistos de Cryptosporldium app, for maior ou Igual a 3,0oocistos/L no(s)pontos(s) de captação de ague, recomenda•se a obtenção de efluente em filtração tide com valor deturbidez menor ou Igual a 0,3 uT em 95% (noventa e cinco por canto) das amostras mensais ou uso de processo dedesinfecção que comprovadamente alcance a mesma eficiência de rerhoção de oocistos de Cryptosporldium app.
§ 30 Entre os 5% (cinco por cento) das amostras que podem apresentar valores de turbidez superiores ao VMPestabelecido no § 2' do art. 30 deals Porter's, o limite maxima pare qualquer amostra pontual deve ser menor ou igual a1,0 uT, para filtração rapids e menor ou igual a 2,0 uT para filtração lenta.
§ 4 A concentração média de oocistos de Cryptospondlum app. referida no § 2° deste artigo deve ser calculadaconsiderando um número mlnino de 24 (vinte e quatro) amostras Uniforrnemente coletadas ao longo de um períodomínimo de um ano e máximo de dois anos.
Art. 32. No controle do processo de desinfecção da Ague por Melia da cloragio, cloraminaçao ou da Weal° dedióxido de cloro devem ser observados os tempos de contort(' e Os vibres de concentrações residuals de desinfetantena salda do tongue de contato expressos nos Anexos IV, V e VI a WO Portada.
§ 1° Para aplicação dos Anexos IV, V e VI deve-se considerar e temperature media mensal da água.
§ 2° No caso da desinfecção com o uso de ozOnio, deve ser observado o produto concentração e tempo decontato (CT) de 0,16 mg.min/L pare temperatura media da Ague Iguala 15°C.
§ 3° Para valores de temperature media da ague diferentes de 16°C, deve-se proceder aos Seguintes cálculos:
I - para valores de temperature media abaixo de 15°C: duplicar o valor de CT a cada decréscimo de 10°C.

- para valores de temperature media acima de 16°C: dividir por dois o valor de CT a cads acréscimo de 10°C,
§4' No caso da desinfecção por radiação ultravioleta, deve set observada a dose minima de 1,5 mJ/cm2para 0,6log de inativação de cisto de Giardia app.
Art. 33. Os sistemas ou soluções alternatives coletivas de abastecimento de ague supridas por manancialsubterrâneo com ausência de contaminação por Escherichle boll devem realizar cloração da água mantendo o residualminima do sistema de distribuição (reservatório e rede), conforme all disposições conlidas no art, 34 a esta Pomade
§ 1° Quando o manancial subterrâneo apresentar oontertilnaçãO pot EscherIchia colt, no controle do processo dedesinfecção da ague devem ser observados os valores do produto de OOncentração residual de desinfetante na serado tongue de contato e o tempo de contato expressos nos Meal IV, V e VI a esta Portaria Ou a dose minima daradiação ultravioleta expressa no § 4° do art. 32 a desta Portaria,
§ 2' A avaliação da contaminação por Escherichle coil no rationalel subterrâneo deve ser felts mediante coletamensal de uma amostra de Ague em ponto anterior ao local de desinfecção,
§ 3' Na ausência de tanque de contato, a coleta de amostras de Ague para a verificação da presença/ausência decoliformes totals em sistema de abastecimento e soluções aitertiativas coletivas de abastecimento de *gun, supridaspor manancial subterrâneo, deverá ser realizada em local a montante ao primeiro ponto de consurto.
Art. 34. e obrigatória a manutenção de, no minim°, 0,2 men. de cloro residual livre ou 2 mg/L de cloro residualcombinado ou de 0,2 mg/L de dióxidO de cloro em toda a extensão do Illatenia de distribuição (reservatório e rede).
Ad. 35, NO caso do uso de ozónio ou radiação ultravioleta dOI110 desinfetante, devera Ser adicionado cloro ouclitixido de cloro, de forma a manter residual minimo no sistema de distribuição (reservatório e rede), de acordo tom asdisposições do art. 34 data Portaria.

Art, 36. Para a utilização de outro agente desinfetante, além dos citados nesta Portada, deve-se consulter oMinistério da Seigle, por Intermédio da SVS/MS.

Art. 37. A ague potável deve ester em conformidade com o padrão de substâncias quimicas que representamrisco á saúde e cianotoxinas, expressos nos Anexos Vil e Villa demais disposições deals Pontine,
§ 1° No caso de adição de flúor (fiuoretaçâo), os valores recomendados para concentração de Ion fluoreto devemobserver a Portaria n° 636/GM/MS, de 30 de janeiro de 1075, não podendo Ultrapassar o VMP expresso na Tabela do

htip://bvsms.saudegov.br/bvskadelegis/gm/2011/prt2914_12_12_2011.himi
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Anexo VII a este Portaria.

§ 2' AS concentrações de ClanotoXinaS referidas no Anexo Vi11 a esta Porter's devem representar ascontribuições da fração intracelular e da fração extracelular na amostra analisada,
§ r Em complements* ao previsto no Anexo Viii a eats Portaria, quando for detectada a presença de gênerospotencialmente produtores de cllindrospermopsinas no monitoramento de clanobactdrias previsto no § 1 do art. 40desta Portaria, recomenda-se a analise dessas cianotoxinas, observando o valor máximo aceitável de 1,0 yg/L.§ 4' Em complemente* ao previsto no Anexo VIII a esta Portaria, quando for detectada a presença de Werrade cianObaCtériaS potencialmente produtores de anatoxIna-a(s) no monitoramento de clanobacterlas previsto no § 1' doail. 40 a esta Portaria, recomenda-se a análise da presença desta clanotoxina.

Art. 38. Os flyers de triagem que conferem potabilidade da água do ponto de vista radlologico sao valores deconcentração de atividade que nflo excedem 0,5 Bq/L para atividade alfa total e 113q/L pore beta total.
Parágrafo Woo. Caso os nfvels de triagem citados note artigo sejam superados, deve ser realizada analise

desta 
Portaria.especifica para os radlonuclIdeos presentes e o resultado deve ser comparado com os nivela de referenda do Anexo IX

Anexo X a esta Porter's.
Art. 39. A Ague potável deve estar em conformidade cornpadre() orgenolibplIco de potabilidade expresso ho
510 Recomenda-se que, no sistema de distribui*, o pH de água sela mantido na faixa de 8,0 a 9,5.
§ 2° Recomenda-se que o teor máximo de cloro residual We em qualquer ponto do sistema de abastecimentosela de 2 mg/L.

§ 3' Na verificação do atendimento ao padre° de potabilidade expresso nos Anexos VII, VIII, IX o X, eventuaisocorrências de resultados acima do VMP devem ser analisadel ern conjunto com o histórico do controls de qualidadeda Ague e nao de forma pontual.

§ 4° Para os parâmetros ferro a manganês são permitidos valetas superiores ao VMPs estabelecidos no Anexo Xdesta Portaria, desde que sejam observados os seguintes Miklos:
I - os elementos ferro e manganês estejam complexados corn produtos químicos comprovadaments de btu) deco saúde,conforme preconizado no art. 13 desta Portaria e nail hernias de ABNT;
11 -os VMPs dos demais paremetros do padrão de potabilidade não Belem violados; e
fl - as concentrações de ferro e manganês não ultrapassem 2,4 8 0,4 mg/L, respectivamente.

§ $° 0 responsável pelo sistema ou solução alternative °Olefin de abastecimento de Ague deve encaminharautoridade de saúde pUblica dos Estados, do Distrito Federal e des MunicIplos Informações sobre os produtos químicosutilizados e a comprovação de baixo risco a saúde, conforms preieotlitedo no an. 13 e nab normas da ABNT.
CAPITULO VI

DOS PIANOS DE AMOSTRAGEM
Art. 40. Os responsáveis pelo controle da qualidade de Ina de tigress ou soluções alternatives coletivas daabastecimento deigus para consumo humeno, supridos pot reatimelal superficial e subterrâneo, devem coletaramostras semestrais de Ague bruta, no ponto de dicta*, part análise de acordo com os peremetros exigidos riaslegIsleyóes especificas, com a finalidade de avaliação de risse I sadde humane.
§ V Para minimizer os riscos de contaminação de tom pars tonsumo humano com clanotoxines, deve serrealizado o monitoramento de clanobactérias, buscando-Se Identlfitier as diferentes géneros, no ponto de captação domanancial superficial, de acordo com a Tabele do Anexo XI a esta Portaria, considerando, para efeito de alteração dafrequência de monitoramento, o resultado da última amostragem,
§ 2' Em complementa* ao monitoramento do Anexo Xi a esta Podolia, recomenda-se a análise de clorofila-ano manancial, com frequência semanal, como indicador de prfiefielel aumento de densidade de clanobacterlas.
§ 3 Quando os resultados da analise prevista no § 2' deste artigo revelarem que a concentração de clorofilasiiem duas semanas consecutivas tiver seu valor duplicado OU Mali, deve-se proceder nova coleta de amostra parequantificação de clanobactérias no ponto de captação do marine's], pars reavaliação da frequência de amostragem declanobactérias.

§ 4' Quanto a densidade de clenobacteries exceder 20,000 células/mi, deve-se realizar fleas de clanotoxInasna Ague do manancial, no•ponto de captação, com frequencia among
§ 5' Quando as concentrações de cianotoxinas no manancial latem menores que seus respectivos VMPs paraLague tratada, sere dispensada análise de cianotoxines na saldado Raiment', de qua trata o Anexo XII a esta Portaria,
§ 8' Em fun* dos riscos à amide associados As olehetwilifilt, i vedado o uso de algicidas para o controls docrescimento de mIcroalgas e clanobacterias no manancial de ablittecilMento ou qualquer Intervenção que provoque alise das células.

Ministérioda Sae

§ 7' As autoridades ambientais e de recursos hlddcos defininto e regulamentação das excepcionalidades sobre oUso de algicidas nos cursos d'água superficiais.

-v41.
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Ministerloda SatneArt. 41. Os responsáveis pelo controle da qualidade da água de sistema e solução alternative coletiva deabastecimento de agua para consumo humano devem elaborar e submeter para análise da autoridade municipal desaúde pública, o planer de amostragem de cada sistema e solução, respeitando os pianos minlmos de amostragemexpressos nos Anexos XI, XII, XIII e XIV.

§ 1° A amostragem deve obedecer aos seguintes requisites:
I - distribuiçáo uniforme das coletas ao longo do periodo; e
II - represenlativIdade dos pantos de coleta no sistema de distribulçao (reservatórios e rede), combinando critérios deabrangência especial e pontos estratégicos, entendidos Como:
a) aqueles próximos a grande circulação de pessoas: terMlnala rodovlárlos, terminals ferroviários entre outros;b) edIfIcios que alberguem grupos populacionais de risco, this como hospitals, creches e asilos:
c) aquelas localizados em trechos vulneráveis do sistema de distribuição como pontas de rede, pontos de queda de pressão,locals afetados por manobras, sujeitos a Intermitência de abastecimento, reservatórios, entre outros; e0) locals com sistemáticas notificações de agravos a saúde tendo como possivels causal' os agentes de velours* hldfica.§ 2° No número mlnimo de amostras coletadas na rede de dIstribuivio, previsto no Anexo XII, não se incluem asamostras extras (recoletas).

§ 3° Em todas as amostras coletadas para manses Mlorob108591calt, deve ser efetuada medicate de turbidez e decloro residual livre ou de outro composto residual ativo, caso o agents desinfetante utilizado MO Seja o cloro.
§ 4° Quando detectada a presença de clanotoxInas na égua tratada, na saída do tratamento, sera obrigatória acomunicaçao imediata 6s clinicas de hemodidlise e is Indústrias de Injetáveis.
55° 0 plano de amostragem para os parametros de agrotaleet Oven) considerar a avallação dos seus usos nabacia hidrográfica do mammal& de ContrIbuição, bem como a taionalldide das culturas,
§ 8° Na verificação do atendimento ao padrão de potabilidide expressos nos Anexos VII, VIII, IX e X a estaPortaria, a detecção de eventuais ocorrências de resultados aelme do VMP devem ser analisadas em conjunto com ohistórico do controle de quaildade da ague.
§ 7° Para populações residentes em áreas indigenes, populações tradicionais, dentre outras, o plano deamostragem para o controle da qualidade da égua deverá ser elaborado de acordo com as diretrizes especificasaplicáveis a cada situação.

CAPITULO VII
DAS PENALIDADES

Art. 42. Sear) aplicadas as sanções administrativas previstas na Lei r? 0.437, de 20 de agosto de 1977, armresponsáveis pela operação dos sistemas ou soluções alternating de abastecimento detigue que não observarem asdeterminações constantes desta Portaria, sem prejuizo das mattes de natureza civil ou penal cablveis.
Art, 43. Cabe ao Ministério da SaC4e, por intermédlo de SV8/M11, e as Secretariats de Saúde dos Estados, deDistrito Federal dos MunIcIplos, ou órgãos equivalentes, asteguraf o OUrnprimento desta Portaria,

CAPITULO VIII
DAS DISPOSIÇÕES MAIO a TRANSITÓRIAS

Art. 44. Sempre que forem Identificadas situações de flan I 11110de, o responsável pelo slaloms ou soluçáoalternative coletiva de abastecimento de ague e as autoridades da saddle alias devem, em eonjunto, elaborar umplane da ação e termer as medidas cabivels, Incluindo a afloat aornunicaçao á popula960, sem prejuizo dalprovidências imediatas para a correção da anormalidade.
Art. 45, E facultado ao responsável pelo sistema OU cabals, alternative colony& de abastecimento de águasolicitor a autoridade de saúde pública e alteração na frequincla minima de amostragem de parametros estabelecidosnests Portaria, mediante justificative fundamentada.
Parágrafo Oleo. Uma vez formulada a solicitação prevista no ceput deste artigo, a autoridade de saúde públicadecidirá no prazo máximo de 60 (sessenta) dies, com base em analise fundamentada no histórico mlnimo de dois anosdo controle da qualidade da água, considerando os respeotIvos pianos de amostragens e de avaliação de riscossaúde, da zona de captação e do sistema de dIstribuição.

Art. 48, Verificadas carecteriaticas desconformes com o paddle de potabilidade da ague ou de outros fatores de
risco á saúde, conforms relatório técnico, e autoridade de snide ptIbiles competente determinard ao responsável pela
operação do sistema ou solução alternative coletiva de abastecimento de ague pare consumo humano que:

I amolie o número mlnimo de amostras;

II - aumente a frequência de amostragem; e

lit realize análises laboratoriais de parâmetros adicionais,

Art. 47. Constatada a inexistência de setor responsável pela qualidade da égua na Secretaria de Saúde dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, os deveres e responsabilidades previstos, respectivamente, nos arts. 11

http://bvsms.sa4e.gov.babvs/saxieleglsigm/2011/p02914_12_12_2011.11m1
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e 12 desta Portada sun cumpridos peloOrgio equivalente.

(cinco) anos ou a qualquer tempo.
Art. 48. 0 Ministério da Saúde promover& por intermédio da SVS/MS, a revisão desta Portaria no prazo de 5
Paragrafo único, Os órgãos governamentais e não governamentais, de reconhecida capacidade técnica nosa análise Malice da SVS/MS.

setores objeto desta regulamentaçao, poderio requerer a revisão death Portaria, mediante solicitação Justificada, sujeita
Art. 49. Flea estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de publicagiodesta Portada, para que os &gips e entidades sujeitos a aplicação desta Portaria promovem as adequaçõesnecessaries ao seu cumprimento, no que se refers ao monitommento dos parâmetros gosto e odor, saxitoxina, clatos deGlardia spp, e ocelstos de Cryptosporldium app.
§ 10 Para o atendimento ao valor máximo permitido de 0,5 IA pare filtração rápida (tratamento completo oufiltração direta), flea estabelecido o prazo de 4 (quatro) anos pars tumpdmento, contados da data de publIcinio destaPorlada, mediante o cumprimento das etapas previstas no § r do art. 30 desta Portaria.
§ 2° Flea estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de publicaçãodesta Portada, para que os laboratórios referidos no art, 21 desta Portals promovam as adequagões necessaries pate IIimplantação do sistema de gestão da qualidade, conforme os requisites especificados na NEM ISO/IEC 17025:2005.§ 3° Flea estabelecido o prazo máximo de 24 (vinte a quatro) Males, contados a partir de date de pubilcaçaodesta Portada, pare que os Organ e entidades Nees à spittle* desta Portaria promovem as adequações

Anexo VIII a eats Portada.
necessárias no que se refere ao monitoremento dos parâmetros que compõem o paddle, de radioatividade expresso no

Art. 50, A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão adotar as medidas necessaries ao Ileicumprimento deals Portada.

Art. 51. Ao Distrito Federal competem as atribuições reservadas an Estados e aos Muni*los.
Art, 52. Este Portada entra em vigor na data de sua publionlo.
Art 53. Flea revogada a Ported.' n° 518/GM/MS, de 26 de mino de 2004, publicada no Dian Okla] de União,Seção 1, do die 26 seguinte, online 268.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXCI

Midst/Mode SaOde

Saúde LegIs - Sistema do Legislação da Saúde

14.

http://bvsms.sat4egov.bribvs/saudalagls/gm/2011/prt2914_12_12,2011.html
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• Oualidade
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• liaamainhilidadsiggild
• 1312a

AGUA DE QUALIDADE

A qualidade de nossa ague tem reconhecimento internacional. Listada comouma das mais puras Aguas do mundo no site fladyganuom do celebrado autor e especialista MichaelMast, que durante anos viajou a analisou as nulhores Aguas do mundo e encontrou em nosso produto ofrescor e pureza muito dificeis de scram encontrados nos dies nods.

FONTE: MORRO GRANDE
Composição Química (mg/1)
Bicarbonato: 96,28 Sódio: 9,501
Cálcio: 16,23 Cloreto: 3,58
Sulfato: 2,60 Estrôncio: 0,121
Magnésio: 5,768 Litio: 0,005
Brometo: 0,04 Fosfato: 0,10
Potássio: 2,181 Fluoreto: 0,28
Nitrato: 0,42 Dario: 0,012

Comae rfs fleas Pis ico-QuInacas
pH a 25°
Temperatura da awn na fonte:
Condutividade a 25°C

7,33
23,2°C
200 AS/cm

Rookluo de Evaporação a 10°C (calculado) 137,0 me
Radioatividade na fonte a 20° C e 760 mmHg 6,90 machos

Matriz
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Rio dos Patos Km 32 - Morro Grande
Fone/Fax: (41)3415-1102
CEP 83.350-000 - Morretes - PR

Filial

Qualidade • Serra da Graciosa - Ag ua Mineral

R. Anibal Goulart Maia Filho, 493 - Bairro Alto
Fone/Fax: (41) 3366-1677
CEP 82.820-480 - Curitiba - PR

Newsletter

Cadastre-se e receba nossos informativos:

-• • .
1E-mail

[Pk]
Copyright @2012 Sena da Graciosa

• Twitter
• facebook

www.serradagraciosa.contbagualidadei
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Câmara Municipal de Londrina — Departamento de Administração Predial

POSSAM E PAULA LTDA
Av. Iguagu, 55— Pg. Industrial Bandeirantes,

Rolândia-PR
CNPJ/MF: 02.831.729/0001-35
Tel: (43) 3256-1082 — Marina Brum Possani

E-mail. licitacao@grupocafemineiro.com.br

Item ' Descrição Condições de Quantidade
entrega estimada (um

1 
ano)

I

Café: torrado e moldo, homogeneo, em pó, tipo \ Entrega mensal.

tradicional. Embalagem. pacote aluminizado alto ! Estimam-se 230

vácuo, resistente, vedado, atóxica, com I unidades por .

indicação de lote, origem, data de fabricação, mês.

prazo de validade e peso. Certificado com selo I

de pureza ABIC Peso liquido: 500 gramas. i

Validade minima: 9 meses a contar da data da I

entrega. I
L.

Rolândia-PR, 06 de junho de 2018

r62.831.729/0001-351
POSSANI & PAULA LTDA.

Av. Iguaçú, 55- PctAndl,
Bandeirantes - CEP 86.602-500

L RoLANDIA - PR

la Omni5.Pasque Ind Bandendmes notandd - I one/ roi 143131Sa-1082 / E. conuuddrupaafeminetto corn b/ ufegonewormaixem ay' egocatennicagn

2.800
unidades

Valor
Unitário

s2,„

Marina Brum Possani
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FUN Cotação - Alimentos
Manna Brum l Café Mineiro <licitacao@grupocafemineiro.com.br>
Felipe sfelipepaim©cml.pcgov.br>
06.06.2018 16:36

• COTACÀO.pdf (248 KB)

Boa tarde,

Conforme solicitado, segue anexo a Cotação.

Atenciosamente

Marina Brum

Em 06.06.2018 15:40, Felipe escreveu:

Prezados,

Solicitamos cotação, conforme documentos anexos.
Desde logo, muito obrigado!

•

•

Weirmail - CML



TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ 29.310.533/0001-51 - INS ESTADUAL 90769428-35

RUA CAMBF, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
IBIPORA-PR - CEP 86200-000

ORÇAMENTO VALIDO PARA ABERTURA DE EDITAL PUBLIC()

Item Descrição Condições de
entrega

Quantidade
estimada (um

ano)
RS

Unit

1

Café: torrado e moldo, homogêneo, em p6, tipo
tradicional. Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo,
vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido:
500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da
data da entrega.

Entrega mensal.
Estimam-se 230

unidades por mês.
2.800 unidades 11,00

2

Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se 5 kg por

dia, uma vez por
semana.

240 kg

3

Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado
(fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plastica, transparente, atóxica, fechada,
com indicação de prazo de validade, peso e número de
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se 5 kg por

dia, uma vez por
semana.

240 kg

4

Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado
(fatia entre 15 a 20 gr). para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada,
com indicação de prazo de validade, peso e número de
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da entrega.

.Entrega diária.
Esbmam-se 8 kg por

dia, uma vez por
semana.

400 kg

5

Pão: tipo francês, assado em fomo, unidade de 50
gramas, preparado com farinha de trigo, fermento
biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em
pacote plástico microperfurado ou convencional de
papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

Entrega diária.
Estimam-se de 7 a
11 quilos por dia.

2.800 kg

6

Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura,
homogeneizado efou longa
vida, integral, envasado sob condições assépticas

Entrega
semanal.

Estimam-se de
48 a 72
unidades.

3. 500 unidades 3,90

em embalagens
estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato
externo com o
produto. Número de registro (SIF) de inspeção do
Ministério da
Agricultura. Aceitável com repasteurização somente ate
o número 3.
Embalagem: Tetra Pak (papel, plástico e alurninio)
impede entrada de
luz, ar, água e microorganismos e 6 apropriada para
transports a longa
distancia em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do
produto sem refrigeração por aproximadamente 4
meses. Peso liquido:
1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da data da
entrega.

r29310533/0001-5P
TUBARÃO LICITAÇÕES

EIRELI - EPP
Rua Cambe, 90

Jd San Rafael - CEP 86200-000

IBIPORA - PR



TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNN 29.310.533/0001-51 - INS ESTADUAL 90769428-35

RUA CAMBE, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
IBIPORA-PR - CEP 86200-000

7

Achocolatado: instantâneo, em p6, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em p6 e/ou
soro, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem: atexica, lata, pote ou pacote vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo
de validade e peso. Peso liquido: mínimo 400 gr.
Validade minima: 9 mesas a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.

Esfimam-se de
6 a 8 kg por

mês.

140 kg 19,60

8

Margarina: produzida exclusivamente de gordura
vegetal, cremosa, sem sal, mlnimo de 70% de
lipidios. Embalagem: at6xica, pote
plástico, com lacre de papel aluminizado entre a
tampa e o pote,
resistentes, que garantam a integridade do produto até o
momento do
consumo, vedado, com indicação de lote, origem, data
de fabricação,
prazo de validade e peso. Número de registro (SIF) de
inspeção do
Ministério da Agriculture. Peso liquido: 500 gr. Validade
minima: 3
meses a contar da data da entrega.

Entrega mensal.
Estimam-se 

15r mê nu idades po s.
240 unidades 6,80

9

Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
consfituido por sacarose de cana de açúcar, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materials,
terrosos e detritos animais ou vegetais. SOlido com
cristais bem definidos. Embalagem: atáxica, pacote
vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da
entrega.

Entrega mensal.
Estimam-se 25

unidades por mês.
330 unidades 14,00

10

Adoçante: dietético, liquido. Embalagem: atexica, em
frasco, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 200
ml. Validade minima: 1 ano, a contar da data da entrega.

Entr iega únca 24 unidades de
200m1 8,90

11

Chá-mate: tostado, natural, originário de folhas e
talos saudáveis. Embalagem: at/mica, pacote ou caixa
vedados, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 250
gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da
entrega.

Entrega
mensal.

Estimam-se de
35

i 
a 45

uni por mês.

unidades480 u 4,70

r19310533/0001-5n
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TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ 29.310.533/0001-51 - INS ESTADUAL 90769428-35

RUA CAMBE, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
IBIPORA- -PR - CEP 86200-000

RAZÃO SOCIAL: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP
ENDEREÇO: RUA CAMBB, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
CIDADE: IBIPORA-PR - CEP: 86200-000
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 (sessenta) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA

IBIPORÀ-PR, 07 DE JUNHO DE 2018

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

r19310533/0001-51-1
TUBARÃO LICITAÇÕES

EIRELI - EPP
Rua Carol* 90

Jd San Rafael - CEP 86200-000

IBIPORA - PR



Assonto
De
Para
Data
Priop idad

Res: Cotação - Alimentos
Nelson Junior Rossato <nelsonjr@sercomtel.com.br>
delipepaim@cml.pr.gov.br>
07.06.2018 17:54
Normal

• Cotação Alimentos 07-06-2018.pdf (-63 KB)
• Aqua Mineral 1500 ml 07-06-2018.pdf (-50 KB)

FLAVORO0-NONE-0000-0000-000000000000 ;

Old Felipe, boa tarde

Webmail - CML

Conforme solicitado, segue o orçamento para ABERTURA DE EDITAL PÚBLICO. Se for Compra Direta, favor informar.

Obrigado

***FAVOR NOS INFORMAR OU NOS ENVIAR QUANDO
ESTIVER PUBLICADO 0 REFERIDO EDITAL*** 

• FAVOR CONFIRMAR 0 
RECEBIMENTO. 
Att.
NELSON JUNIOR ROSSATO
CRCPR 085728/0-0
(43) 3258-1806
—Mensagem

De: fahos
Data: quarta-feira, 6 de junho de 2018 15:40:29
Para: licitacao@cml,pygnv hr
Assunto: Cotação - Alimentos

Prezados.

Solicitamos cotaAnfo, conforme documentos anexos.
Desde logo, muito obrigadol

Felipe VVenang Palm
CA0mara Municipal de Londrina
Dep. Suprimentos e Patrimknio
(43) 3374-1265

• 
IncrediMcal - O mundo do correio eletremico finalmente desenvolveu-se - fkairasmd



TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ 29.310.533/0001-51 - INS ESTADUAL 90769428-35

RUA CAMBE, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
IBIPORA- -PR - CEP 86200-000

ORCAMENTO VÁLIDO PARA ABERTURA DE EDITAL PÚBLICO

ITE
M DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS MARC

A ONT VALO
R UNIT

VALOR
TOTAL

Agua mineral, potável, sem gás, corn PH a 25°C entre 6,0 e 9,5.
Acondiocionada em garrafa plástica transparente, lacrada, corn

1 indicação de lote, origem, caracterlsticas fisico-guimicas, data de
envazamento, prazo de validade e peso, com no minimo 1500 ml por
unidade. Prazo de validade de 4 meses a contar da data de entrega.

D.fonte 2760
0 3 ,35 92.460,00

92.460,00

RAZÃO SOCIAL: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP
ENDEREÇO: RUA CAMBE, n° 90 — JARDIM SAN RAFAEL
CIDADE: IBIPOFtik-PR - CEP: 86200-000
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 60 (sessenta) DIAS
PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS APÓS A ENTREGA

IBIPORA-PR, 07 DE JUNHO DE 2018

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

r29310533/0001-5D
TUBARÃO LICITAÇÕES

EIRELI - EPP
Rua Cambé, 90

Jd San Rafael - CEP 86200-000

IBIPORA - PR



FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
RUA. LONDRINA, 149— DISTRITO WARTA — CEP. 86105-000 — LONDRINA — PR
FONE: (43) 3328-2290 — 99935-2024 — contato'a roin en ti istribuidora.coni.br
CNPJ: 05.858.023/0001-55 — IE 907.579.80-80

Prezados Senhores,

Após analisarmos minuciosamente o edital e seus anexos, e tomarmos conhecimentos de
suas condições e obrigações, apresentamos a seguinte:

Carta "Proposta de Pregos"

A cidade de Londrina

Nome da Empresa: Fomento Distribuidora Ltda - ME
Endereço: Rua. Londrina, 149— Distrito Warta — Cep. 860150-000 - Londrina - Pr
CGC: 05.858.023/0001-55 Inscr: 907.579.80-80
Processo Adm. Licitatário - Sistema de Registro de n.°
Local: Câmara municipal de Londrina — PR

ITEM QTDE UNID ESPECIFICAÇÃO

1 2.800 PCT

Café: torrado e moído, homogêneo, em pé, tipo tradicional. Embalagem: pacote
aluminizado alto vácuo, resistente, vedado, atóxica, com indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de validade e peso. Certificado com selo de pureza ABIC.
Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Marca: Odebrecht
Fabricante: Odebrecht Comércio e Indústria de Café LTDA
Especificações: Selo ABIC / PQC
Embalagem: Alto Vácuo — Pct 600 gr
Padrão: Tradicional
Prep Unitário kg: R$: 7,00 (Sete reais)
Preço Total: RE: 19.600,00 (Dezenove mil seiscentos reals)

2 27.600 UN

Especificações: água mineral, potável, sem gas, com PH a 25°C entre 6,0 e 9,5. 13.2
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com
indicação de lote, origem, características físico-químicas, data de envazamento,
prazo de validade e peso. 13.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade. 13.4 Validade
minima: 4 meses a contar da data da entrega. 13.5 Quantidade total: 27.600
unidades.

Marca: Cristal Premium
Fabricante: SUL BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA LTDA - ME
Embalagem: Garrafa de 1500 ml por unidade
Padrão: Premium
Prego Unitário kg: RA: 1,93 (Um real e noventa e três centavos)
Prego Total: RE: 53.268,00 (Cinquenta e três mil duzentos e sessenta e oito
reais)

Página 1 de 2



FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA - ME
RUA. LONDRINA, 149— DISTRITO WARTA — CEP. 86105-000 — LONDRINA — PR
FONE: (43) 3328-2290 — 99935-2024 — con ta to'a foul en tit id is( ri u idor .co br
CNPJ: 05.858.023/0001-55 — IE 907.579.80-80

Validade da Proposta: 90 (noventa) dias da data de abertura
Dados Bancário: CAIXA ECONDNOMICA FEDERAL (AG. 1553) e (C/C.2152-5)
Dados Bancário: Banco do Brasil (AG. 1582-2) e (C/C. 22897-4)
Prego: Permanecerá Fixo e irreajustfivel
Prazo de Entrega: 10 dias (nets
Local de entrega do material: Conforme o termo de Referência
Os Produtos Citados Acima São: De Procedência Nacional
Condições de Pagamento: Conforme Nota de Empenho
Material ofertado: Atende as especificações do referido Edital/Nota Empenho
Validade do cafe torrado e moldo alto vácuo: 18 (meses) após data de fabricação

Datado aos 19 dias de junho de 2018.

FOMENTO DISTRIBUIDORA LTDA. -ME.
CNPJ: 05.858.023/0001-S5

I. E. 907.57980-80

FOJsIENTO D1S RIBUIDORA — LTDA ME
Marcelo Correa

Página 2 de 2



TRIGOS OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 10.770255/0001-97

ORÇAMENTO

Razão social: OKURA E MATOS PANIFICADORA LIDA
Nome fantasia: Trigos Pães e Doces

CNPJ: 10.770255/0001-97

Endereço: Rua Senador Souza Naves, 444, Londrina-PR, CEP 86015-430.
Fone: 43-3325.2706

E-mail: patricia.okura lg. co br

Banco Bradesco (n° 237) Agência: 1403-6 Conta: 2181-4
Nome do representante: Patricia Marques de Matos Okura
CPF: 136.653.548-03 RG : 23023841-5 ssp/SP
Cargo: sócia-gerente

Item Descrição

2 Presunto: carne de pernil suma,
cozida, sem capa de gordura,
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a
20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica,
transparente, atoxica, fechada, com
indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (Sim,
SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Prep Quantidade
total

R$ 36,00

Queijo: tipo mugarela, semigordo, R$ 35,00
resfriado e fatiado (fatia antra
15 a 20 gr), para consumo
imediato. Embalagem: plastica,
transparente, atóxica, fechada, com
indioa o de prazo de validade,

240 Kg

240 Kg

Souza Naves, n°444 - Jd. Centro
Londrina - PR - CEP: 86010-160

Fone: (43) 3325-2706 - e-mail: patricia.okura@ig.com.br



MOOS OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 10.770255/0001-97

—4

6

peso e numero de registro (SIM,
SW ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Mortadela: produto cameo,
industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado.
resfriado e fatiado (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo
imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com
indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM,
SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega. 
Pao: tipo francês, assado em forno,
unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo,
fermenta biológico, sal, açúcar e
margarina. Embalagem: em pacote
plástico microperfurado ou
convencional de papel. Validade
minima: feito no dia da entrega. 
Leite: pasteurizado, tipo C,
conservado entre 1 e 7 °C.
Embalagem: saco polietileno, com
indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM,
SIF ou SIP). Peso liquido: 1 litro.
Validade minima: 5 dias a contar
da data da entrega. 

R$27,00

R$ 10,90

R$ 3,80

Londrina, 21 de junho de 2018

400 Kg

2800 Kg I

3.500
unidades

--Okura (Po P ruficadora Ltda

CN 0.770.225/0001-97

Patricia Marques de Matos Okura

Rua Senador Souza Naves, n° 444 - Jd. Centro
Londrina - PR - CEP: 86010-160

Fone: (43) 3325-2706 - e-mail: patricia.okura@ig.com.br
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PADOKA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA CNPJ/CPF:01.566.765/0001-56

ENDERECO:Rua Deputado Nilson Ribas, 826 TELEFONE:(43)3348-0671

CONTATO:CARLOS / EDMILSON EMAIL:padoka@sercomtel.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
REGISTRO DE PREÇOS PARA 0 FORNECIMENTO DE PAES, LEITES E FRIOS

conforme
descrição
abaixo: Item

Especificação Qtd. Und. Prego Max.
Unitário

01 Pk francês 50g kG R$ 12,90

02 Queijo Mussarela Kg R$ 45,00

03 Presunto Kg R$ 38,00
04 Mortadela Kg R$ 25,00
05 Leite Kg R$ 4,50
06 Agua Mineral 1,5 litros Litro R$ 5,95
07 Achocolatado 500gr Kg R$ 10,50
08 Margarina 500gr Kg R$ 7,50
09 Adoçante UN R$ 5,50
10 Cha Mate Un R$ 5,90
11 Agucar Cristal 5kg Kg R$ 15,50

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PEDIDO EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

JA INCLUSO TODA TAXA DE IMPOSTO E ENTREGA

Validade da proposta Prorrogada para: 60 Dias
Londrina, 21 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS
SÓCIO — PROPRIETARIO

RG.8.509.936.1
CPF.119.754.058.03
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PADOKA-PANIFICADORA E CONFEITARIA LIDA CNPJ/CPF:01.566.765/0001-56

ENDERECO:Rua Deputado Nilson Ribas, 826 TELEFONE:(43)3348-0671

CONTATO:CARLOS / EDMILSON EMAIL:padoka@sercomtel.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
REGISTRO DE PREÇOS PARA 0 FORNECIMENTO DE PAES, LEITES E FRIOS

conforme
descrição
abaixo: Item

Especificação Qtd. Und. Prego Max.
Unitário

01 Pk francês 50g kG R$ 12,90

02 Queijo Mussarela Kg R$ 45,00

03 Presunto Kg R$ 38,00
04 Mortadela Kg R$ 25,00
05 Leite Kg R$ 4,50
06 Agua Mineral 1,5 litros Litro R$ 5,95
07 Achocolatado 500gr Kg R$ 10,50
08 Margarina 500gr Kg R$ 7,50
09 Adoçante UN R$ 5,50
10 Cha Mate Un R$ 5,90
11 Açucar Cristal 5kg Kg R$ 15,50

PRAZO DE ENTREGA: CONFORME PEDIDO EDITAL

PRAZO DE PAGAMENTO: CONFORME EDITAL

JA INCLUSO TODA TAXA DE IMPOSTO E ENTREGA

Validade da proposta Prorrogada para: 60 Dias
Londrina, 21 de Junho de 2018

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS
SÓCIO — PROPRIETARIO

RG.8.509.936.1
CPF.119.754.058.03
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

1

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2017 REALIZADO PELA
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

As 14 horas e 15 minutos do dia 17 de julho de 2017, na Sala de Reuniões da Camara Municipal de
Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do Pregão Presencial em epigrafe, para o registro de
preço para eventual aquisição de gêneros alimentícios, com a presença do Pregoeiro, o Servidor Felipe
Werlang Paim, e da Equipe de Apoio, o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, designados pela
Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.

0 Pregoeiro iniciou a sessão pública coin o recebimento dos envelopes e eredenciamento das empresas
interessadas, conforme tabela abaixo:

Empresa CNPJ Representante
CAMPOS E GAVA LTDA ME 75.652.305/0001-87 Heloisa de Oliveira
PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA — ME 01.556.765/0001-56 Carlos Alberto de Medeiros
OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

.1 H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME

10.770.255/0001-97

27.351.505/0001-57

Patricia Marques de Matos Okura

Larissa Scandelai
GIMENEZ COMERCIAL ATACADISTA LTDA ME

POSSAN1 E PAULA LTDA

_i

05.796.160/0001-02

02.831.729/0001-35

I Rodolfo Morilha Gimenez

Sandro Luiz Possani
RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI

24.028.878/0001-01 Marcelo Jose Teixeira

AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA 22.499.940/0001-00 Leonardo Henrique de Campos

Todas as empresas acima foram credenciadas e todas se declararam como Microempresa ou Empresa

de Pequeno Porte.

Em seguida, o Pregoeiro passou a. abertura dos envelopes de propostas entregues pelos interessados.

Realizada a ordenação das propostas por item, procedeu-se à etapa de lances, conforme relatório

anexo. Quanto aos itens 04, 05 e 06 (presunto, queijo e mortadela) do Pregão, os licitantes presentes

arguiram a inexiquibilidade do preço proposto por RIO PAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

ALIMENTÍCIOS EIRELI, que foi questionada, tendo o seu representante Marcelo José Teixeira esclarecido

que se trata de erro material em razão de equivoco na digitação da proposta, razão pela qual a proposta da

empresa foi desclassifcada para estes itens. Ao final dos lances, o licitante vencedor de cada item se deu

conforme relação abaixo:

Item Objeto Empresa vencedora_  
01 Agua mineral AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA

02 tPao francês OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

03 Café torrado e moldo AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA

Valor unit. final

R$ 1,49

R$ 7,50

R$ 5,4
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

2

04 Presunto OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME R$ 26,80
05 Queijo OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME R$ 26,80
06 Mortadela

Achocolatado
OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME
1 H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME

R$ 19,98
07 R$ 5,45
08 Margarina . AG ROSSATO- DISTRIBUIDORA R$2,78
09 Açúcar J H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME R$ 8,30
10 Adoçante 1 H GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME R$ 2,78
11 Chá-mate . AG ROSSATO- DISTRIBUIDORA R$2,15
12 Leite UHT AG ROSSATO - DISTRIBUIDORA R$ 2,53

Ern seguida, procedeu-se à análise dos documentos de habilitação dos três licitantes vencedores (AO
ROSSATO — DISTRIBUIDORA, OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME e J H

GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME), os quais foram declarados habilitados. Os

documentos emitidos pela internet tiveram sua autenticação verificada.

Conferidos os cadastros de impedidos de licitar e contratar do Tribunal de Contas do Parana e do

cadastro de condenações por improbidade administrativa do Conselho Nacional de Justiça, não foi

encontrado nenhum impedimento. Oportunizada a apresentação de recurso administrativo, não houve

interessado em recorrer.

Diante disso, o Pregoeiro declarou vencedoras as empresas AG ROSSATO — DISTRIBUIDORA, OKURA

E MATOS PANIFICADORA LTDA ME e J 1-1 GONÇALVES SILVA ALIMENTOS EIRELI ME,

adjudicando-lhes o objeto conforme disposto na tabela acima. A presente ata foi lida e assinada pelos

presentes.

Os licitantes Heloisa de Oliveira, Larissa Scandelai, Rodolfo Morilha Gimenez e Sandro Luiz Possani

ausentaram-se da sessão antes de seu término, não permanecendo para assinatura da presente ata.

Pregoeiro:
Felipe Werlang Paim

Equipe de Apoio:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Licitantes:

Carlos Alberto de Medeiros

Leonardo Henrique Campos



Patricia Marques de Matos Okura

Marcelo Jose Teixeira

•

•

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

II(Je Cot:í.:io Cuta.;no R2rlioa 1)

ITEM

1) CAFE

Prego
ComprasNet

1

21 PRESUNTO

Preço
Compras Net

3) QUEIJO MUÇARELA

Preço
ComprasNet

•01 MORTADELA

5) PAD

Preço
ComprasNet

1

Preço
ComprasNet

PREÇOS

3

Orgrio Público

VALOR UNIT.
(COMPRASNET)

Conselho Regional de Medicina Veteri Sra do Estado do Parana

R$22,50

Órgão Público

VALOR UNIT.
(OUTROS

ENTES
PÚBLICOS) QUANTIDADE

1 Unidade

Identificação
Data
Licitação

TOTAL

R$6.00

Preço

lirPregdo:112018 11/06/2018 R66,00
UASG925619

1 Unidade

Data
Licitação

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I Secretaria de Educação Media e TecnolOgrea I Instituto N0Pregão,32018 23/04/2018 R622,50

R$22,50

Federal de Educacão. Ciencia e Tecnologia Catai inense I Campus Rio tio Sul

9

órgão Público

R$30,31

I dentificaçâo

UASG 158458

1 Unidade

Data
Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA I Cornando do Ex( itch I Comando Militar do Sul I 5a Região N'Ipregão:12018 30/05/2018 R$30,31
Militar I 1 baBrigada de Infantaria Mecanizar 15°Batalhão !ogistioo

Preço

P630,31

6

órgão Público

R614,20

MINistÈRIO DA DEFESA I Cornando do E sét cito I Cornando Militar do Sul I 5" Região
Militar I Artilharia DivisionariainaDE liso Caupo de Artilhada de Campanha
Autmoptasado

7

Orgão Público

R$8,99

MINISTÉRIO OA DEFESA I Comando da Aercnadlica I GRUPAMENTO DE APOIO DE
CURITIBA

Identificação

0450,160524

Identificação

1 Unidade

Data
Licitação

Preço

R$14,20

Prego

11°Pregão:52018 21/05/2018 R814.20
LIAS0:160229

Identificação

1 Unidade

Data
Licitação

R$8,99

Preço

N°Rregão:322018 06/06;2018 R58.99
LIAS0,120644
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ITEM PREÇOS
VALOR UNIT.

(COMPRASNET)

6) LEITE 9 R$3,09

Preço
ComprasNet

1

7) ACHOCOLATADO

Preço
ComprasNet

1

4111 8) MARGARINA

Preço
Público

•

9) AÇUCAR

Orgho Público

VALOR UNIT.
(OUTROS

ENTES
PÚBLICOS)

mir4isitRio DA DEFESA I Comando da Aeiontiutica I GRUPAMENTO DE APOIO DE
CURITIBA

11

Orgão Público

R$11,50

MINISTERIO DA DEFESA I Comando do Exercito Cornando Militar do Leste I 4'
Região Militari48 Divisão de Exérato F 14"Gruo0 de Artilharia de Campanha

4

órgão Público

GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO - SECRETARIA DA Skin HOSP.
REGIONAL DE ASSIS

Preço
ComprasNet

10) ADOÇANTE

Prego
ComprasNet

1

11) ORA MATE

Prego
Público

3

Organ Público

R$944

QUANTIDADE

Identificação

1 Unidade

Data
Licitação

TOTAL

80309

Preço

NoPregão:322018 06/06/2018 R53,09
IJASS:120644

1 Unidade

Identificação

N'Pregão:42018
UASG:160123

R$4,13

Identificação

OC-
0901210000120180000202

Data
Licitação

24/05/2018 8$11,50

R$11.50

1 Unidade

Data
Licitação

Preço

RS4,13

Preço

11/06/2018 R$4.13

1 Unidade

Identificação
Data
Licitação

R$9,44

Preço

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO I Secretana Executiva I Subsecretana de Planejamento e NpPregão32018 08/06/2018 1:159,44
Orçamento I Inst.Federal de Educação. Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro I UASG.159003
IFCT CAMPUS PATOS DE MINAS - MG

25 R$3.61 1 Unidade n$3,61

Data
Drgão Público Identificação Prego

Licitação

MINISTÉRIO DA DEFESA I Comando do Exercito I Industria de MateriaLBelico do N°Pregão:12018 27/04/2018 803,14
Brasil/FMCEIRJ UASG:168007

MINISTERIO DA DEFESA I Comando do Exercito I Comando Mild& do Sul I &Divisão
de Exército I36Brigada de Cavalana Mecanizada 9oRegirrento de Cavala na Blindado

N°Pregão:22018
LJASG:160430

18/05/2018 R$2,49

MINISTÉRIO DA FAZENDA I Secretaria da Receita Federal I Superintendências N°PregaoA2018 21/05/2018 R8521
Regionais da Receita Federal I 10" Região Fiscal UASG:170177

15

(Riga° Público

MUNIEIPIO DE BAURU / (1) ADMINIS RACAO

R$4,26

Identificação

1 Unidade

Data
Licitação

854,26

Preço

Not Hiração.716910 14/05/2018 RS4.26
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ITEM PREÇOS

17) ÁGUA MINERAI. 10

Preço
ComprasNet

1

Órgão Público

VALOR UNIT.
(COM PRASN ET)

VALOR UNIT
(OUTROS

ENTES
PÚBLICOS) QUANTIDADE TOTAL

RS2.07 1 Unidade R$2.07

Data
Licitação

MINISTERID DA DEFESA I Cornando do Exercito I Cornando Miii tar do Sul I &Div r N°Pregao:132017 05/01/2018 R$2,07
de Exercito 3aBrigada de Cavalada Mecanizada I 3°Regimento de Cavalaria LIASG:160363
Mecanizado

Valor do Item em minks so total

• 1)GAFË
— • 21AREsuNto

3) QUEIJO MUCAR..,
4111 MORTADELA

• 5)PAo
OsjLEITE
• 7)ACHOCOLATADO

112

Quantidade

1 Unidade

30,0

9,0

Identificação

Valor Global:

Quantidade de preços por item

Preço

R$120,10

Item Will bete Ran ken tern krn Item Itten !tern hen Kan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Detalhamento dos Itens

Descrição

CAFE, TIPO TORRADO. APRESENTACAO MOIDO, TIPO EMBALAGEM A VÁCUO

Prep (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

6 rgão: Conselho Regional de Mecharia Veterinaria cio Estado do Parana

Objeto: Aquisição de água mineral e Ono us ali, rentruids. sob de:mini:id, incluindo
servigo de entrega, para a Sede e Delegaraas Regionais do CRMV-PH, conforme
espeeificações constant es do lermo de ef crania do Edital do PE 11/2018..

Descrição CAFE - CAFE. TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO 6101DO. TIPO EMBALAGEM A
VAÇUU

CatMa 217366-CAFE, TIPO TORRADO, APRESENTAÇÃO MOÍDO, TIPO EMBALAGU
AV ACM)

CNP,1

12.926.152/0001-07

.402/0001-36
*VENCEDOR

Razão Social do Fornecedor

YOSHIMITSU OGAWA & CIA LTDA - EPP

VII COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO Di

Observação

R$6,00

Data: 1 I /06/201B 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SAP: SIM

Identificação: N°Pregg 1120)8 UASC:925619

Lote/Item: 2/9

Ata: I ink Ata

Adjudicação: 20/06/2018 09:38

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 350

Unidade: PACOTE 00,00 0

OF: PR

Valor da Proposta Final

R$5,115

R86.00

82.330.937/0001-90 TREZE COMERCIAL LTDA - EPP R$10.00
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Quantidade

1 Unidade

Descrição

came de pernil

Prego (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão: MINISTEFUO DA EDUCAÇÃO
Secretana de Educação Media e Tecnolocaca
Institute Federal de Educação. Geniais e Tecnologia Catarinense
Campus Rio do Sul

Objeto Aquisittão de generos ai i rnentícios e material de copa e cozrrafa Darn o 117C -
Campus Rio do Sul e demais Campos participantes,

Descrição RAIZ - ALIMENTO- PRESUNTO COZIDO FATIADO SEM capa de gordura,
resfnado, constrtudo de pai nil suíno, aqua, sal, açúcar, proteína de sofa,
embalado a vacua Validade minima cie 30 dias a par trr da entrega

Observação

R$22,50

Data: 23/04/2018 0900

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NcPregao'32018 !UASG 155458

Lote/Item: /592

Ata: Link Ata

Fonte: went son-irs a sg over ia rnentais.00ttbr

Quantidade: 1.800

CatMat: 5835- HAl/-At IMENT0 HAL - AUMEN1 0 NOMI, Unidade: kg

UF: SC

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

12.926.15210001-07 YOSHIMITSLI OGAVJA & CIA LIDA- EPP R811,46
* VENCEDOR *

28362.536.10001-63 ODERDENGE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA R$11.50

10,315.945/0001-56 A L COMERCIO DE ALI MENTOS LIDA 'ME R81380

10.626.630/0001-20 MANAIM COMERCIAL LIDA- ME Rã20,00

73.977.480/0001-19 COMERCIAL STORINNY LIDA- EPP R825.00

26.k11.955/0001-03 MICHELE ALVAREZ RIBEIRO 07360120950 88100,00

26.290.91870001-06 DANIELA TENFEN ME RS1.000.00

18.712.730/0001-80 MAYCON WILL' ME FiS1,000,00

Quantidade

Unidade

Descrição

muçarela

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Orgão: kRIC DA DEVESA
Comando do Exert:Ito
Conran& Militar do Sul

Região Milder
lbaBrigada de Infarifarra Mecarrrzada
1MMatalhão Logistrco

Objeto Eventual aquisição de gêneros alimenticros e material de acondicionamento

Descrição QUEIJO QUEMD, INcio-Du-N rt-s: FERMI N20 lac iFo, cctlef ptiAçãjo g A
12; C TIPO Mt inSARELA kATIADO VALIDADE A iABER 1191)

Observação

R$30,31

Data: 30105/2018 1 a00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: 11°Pre al 2018 LJASG:160524

Lote/Item: /311

Ata: Link Ata

Adjudicação: 25/06/201815.41

Fonte: www,comprasgover nanrenta Is.gov.hr

Quantidade: 3,375

Unidade: QUILOGRAMA

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final
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lk 5.14
02.867,342/0001-39 FRANKE & ZIMMER LIDA- ME 8525.00

VENCEDOR "

22.540.916/0001-77 ULNA EC/. COMERCIO DE Ai IMEN1OS EIRELI

12.926.152/0001-07 BOSHIMITSLI OGAWA & CIA LTDA - EPP RS25,95

22.502.136/0001-04 C A B ALIMENTOS EIRELI - ME R529,00

26.290.918/0001-06 DANIELATENFEN - ME RS30,31

21.576.980/0001-45 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS ATM LIDA- EPP RS30,33

17.173.342/0001-06 DETUDO DISTRIBUI DORA DE PRODUTOS LTDA - ME R540,00

10.62'6.630/0001-20 MANAIM COMERCIAL LIDA- ME AS 40,00

18.694.81810001-17 VALDIR GUILHERME DUTRA- ME RS2.000,00

Quantidade

- 1 Urudade

Descrição

defumado

Prego (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Cirgão: MINI8TERIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Sul
58 Elegiac) Militar
Artilharia Divisionaria/5"DE
150 Grupo cia Artilharia de Campanha Autopropulsado

Objeto tartar:a* de géneros alimenticlos para festividades.

Descrição CESTA BASICA - GÊNEROS ALIMENTICIOS- Mortadela

CatMat 113026- CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTÍCIOS CESTA BASICA -
GENEROS AL IME EITICICS SOME

Observação

R$14,20

Data: 21/050018 10:03

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão:52018 / LIASal 60229

Lote/Item: /38

Ata: linkAta

Adjudicação: 04/06/2018 15.56

Homologação: 0/06:701809.03

Fonte: ralww.comprasgovernarnentais.gov.br

Quantidade: 2.000

Unidade: QUILOGRAMA

UF: PR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

25.290.918/0001-06 DANIELA TENFEN - ME R57,95
VENCEDOR*

12.926.152/0001-0 YOSHIMITSU OGAWA e, CIA L IDA-  EPP R87.97

26.311.955/0001-53 MICHELE ALVAREZ RIBEIRO 07360120950 R$7,98

1 8121.124/0001-18 VIA PANTA.NEIRA EVEN IDS SE RVICOS E COMERCIO LIDA- ME R820,4:3

10.626.630/0001-20 MANAIM COMERCIAL LIDA - ME R$25,00

18.694.818/0001-17 VALDIR GUILHERME DUTRA- ME R$2.000.00

Quantidade

I Unidade

Descrição

FRAN aS

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Observação

R58,99

,
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Origão: MINISTERIO DA DEFESA
Comando da Aerondullua
CRUPAMENIO OF APOIO DEL CUBIT IBA

Objeto: Rcgisho de preços par a Aquisição de Generos Alênenticeis, nal a atraider
demandas do Rancho do GAP-CI, conforme condições, quantidades e
eugencias estabelecidas neste Edital e secs anexos„

Descrição: PAO- PAO, TIP° FRANCES, INGREDIENTES AQOCAR. AGO BROME1 0,
FARINHA DE TRIGO, MARGARIN A, PESO 503

CatMat: 233698 - PAO ,TIPO FRANCES. INGREDIENT ES ACUCAR, AGUA, BROMETO,
FARINHA DE TRIGO. MARGARINA, PESO 50 Er

Data

Modalidade

SR P

Identificação

Lote/Item

Ata

Adjudicação

Fonte

Quantidade

06/06/70180901

2repáu Eletrônica

SIM

egáo322018 / UASG:120044

/70

Link Ata 

25/06/201809:43

www.comprasgovernamentais.gov.hr

11.250

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Unidade: QUILOGRAMA

UF: PR

Valor da Proposta Final

07.097.633/0001-16 COMERCIAL DE ALIMENTOS CWB WORD'S LTDA 1156,35
*VENCEDOR*

22.675.352/0001-80 BRUNA DIME DE AIMEIDA PADARIA E CONFEITARIA RS6.39

82.398.694/0001-21 LUCAS BERTOLINI MARTIN El RELI R $6;10

13.150.336/0001-82 ESTE LA PANIFICADORA E CONFEITARIA EIRELI E R$S.99

11.527.261/0001-80 E. M BARBOSA R$9,94

28.200.188/0001-30 L. B. DC', DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE- EIRELI - ME PS •i 0,00

97.092.662/0001-70 ELLENKO COMERCIO CONFECCOES CALCADOS E ARMARINHOS El EL R$12.00

Quantidade

Unidade

Descrição

UHT

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

órgão: MINISTERIO DA DEFESA
Cornando da Adi ondutied
GRIPAMENTO DE APOIO DE CURITIBA

Objeto Registro de preços para Aquisição cle Gêneros Alimen Colas. para atender as
demandas do Rancho do GAP-CT, confornle condrções, quantidades e
exigências estabelecidas nesie Edital e seus anexos..

Descrição LEITE IN - NATURA - LEITE IN - NATURA, NONAE LEHI IN - NATHRA - Leite
[(alga vida UHT integral. Gorduras tolais no maximo- 4,0 g. Er.mbalagern longa
vide I L. Validade: 4 rdeses. MARC:A' NESTLE 01.r SUPERIOR

Observação

R$3,09

Data: 06/00/2018 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SAP: SIM

Identificação: NoPregão:322018 UASG:120644

Lote/ltem: /24

Ata: link ma
Adjudicação: 25/06/201809:43

Fonte: wacomprasyovernarr nt s.gov.br
CatMat: 62200- LEITE IN - NATUF1A . LEITE IN - NATCRA NOME Quantidade: 26.250

Unidade: UNIDADE

UF: FR

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

72.13 .402/0001-36 VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LIDA - ME R$2,99
*VENCEDOR

06,087.46910001 -96 VAREJA0 DE CARNES SOLEDADE LTDA - ME R$3,00

97.092.667/0001-70 ELLENKO COMERCIO CONE ECCOES CALCADOS E ARMARINHOS EIREL R$3,07

20.853.282i0001-87 V 13 H MARRES EIRELI - ME R$3,06

28.200.188/0001-30 L. B. D. C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE' EIRELI - ME R$3.09

04.004.110/0001-10 COMERCIAL DORA 8, FILHO I IDA - rypp R$3.10

04.741.337/0001-00 SELETIVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - R$3,1
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CNPJ

07.09.36:33/0001-16

06.910.908/00ITI -19

Quantidade

1 Unidade

Razão Social do Fornecedor

COMERCIAL DE AL IME Nros C.WB WORD'S L1D

J BRILHANTE COMERCIAL LTDA - EPP

Descrição

em pó

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Orgao: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exercito
Comando Minter do Leste

Região Militar7H Divisão de Exercito
1470;rupo de Artilharia de Campanha

Objeto: Act gisNtio de Géneros Aliniernici os..

Descrição: ACHOCOLATADO- ACHOCOLATADO. APRESENTAÇÃO PO, SABOR
CHOCOLATE PRAZO VALIDADE 18 (FECHADO) MESES

CatMat: 217806- ACHOCOLATADO , APRESENTAÇÃO PO, SABOR CHOCOLATE,
PRAZO VALIDADE 18 (FECHADO) MESES

Observação

Valor da Proposta Final

R$3,24

805,90

R$11,50

Data: 24/05/201808:27

Modalidade: Pregão Eleg )

SRP: SIM

Identificação: N°Pregbo- 42018 / UASG160123

Lote/Item: /197

Ata: .t ink Ata

Adjudicação: 05/06/2018 1608

Homologação: 06/06/2018 14:41

Fonte: www.comprasgover'narnentars.gov.br

Quantidade: 300

Unidade: EMBALAGEM 1,00 KG

UF: MG

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.624.985/0001-78 CIGNUS MINAS El RELI - EPP R$7,55
*VENCEDOR

09.2/0.454/0001-57 SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA - ME R$1,50

20.942.789/0001-07 RAFAEL HENRIQUE CETTI 10575345608 RS8,21

14.163.479/0001-91 EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA- EPP R810,83

18.572.200/0001-84 CJN REPRESENTACCIE,S SERVICOS LTDA- ME RS10.84

03.847.437/0001-53 DISTRIBUIDORA GIRASSOL LTDA 8011.50

38.595.557/0001-67 MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA - EPP RS11.90

19.871.26810001-27 PR LEGUMES - ME PS12,48

59.501.486/0001-94 JC LOPES COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME RS24.07

12.925.152/0001-07 YOSHIMITSIJ OGAWA & CIA LTDA- EPP RS24,07

20.421.805/0001-16 LARISSA OLIVEIRA CAMPOS - ME 8024,07

Quantidade

1 Unidade

Descrição

SEM SAL

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Observação

R$4,13
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Órgão: GOVERNO DO LEI ADO OF SAO PAULO SECRE. TAR DA SAUDE HOSP. Data: 11/0612018 09 18
REGIONAL DE ASSIS Modalidade:

Objeto: AQUISN:ÃO DE GENE ADS AL IMENTICIOS ES RiCADOS SRP: NÃO
Descrição: MARGARINA SEM SAL- MARGARINA. SBA SAL, COM TEOR DE LIPIOIOS DE Identificação: 0901210000120180000202

82%, COMPOSTA DE OLEOS VEGETAIS, ACTUA. LEITE. ESTABILIZANTE, Lote/Item: 1/14
CONSERVADOR, ACIDULANTE, AROMATIZANTE E OUTROS INGREDIENTES
PE RMITIDOS, TRANSPORTADA E CORSE RVADA A UMA TEMPERATURA NAO
SUPERIOR A 16°C, EMBALAGEM PRIMARIA POTE PLASTICO ATCXIC0 E
LACRADO, EMBALAGEM SECUNDARIA CAIXA DE PAPELAO REFORCADA. COM
VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA. E SUAS CONDICOES
DEVERAD ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA 372197(MAPA), ROO 12101,
RDC 259/02, ROC 360/03, RDC 14/14 E ALTERACOES POSTERIORES,
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAOÃO NO ATO DA ENTREGA AOS
PROCEDIMENTOS ADM. DETER. PELA ANVISA E MAPA

Ata: Link Ata

Fonte: areAv.bec.sp.gov.br

Quantidade: 100

Unidade: POTE 500,00 GRAMA

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

13.021.179/0001-05 ATACADA() MARACA! ALIMENTOS LTDA ERR R$3,98
*VENCEDOR*

08.523.442/0001-17 NUT RICIONALE R04,00

20.541.902/0001-14 LICITA LIDER COMERCIAL LTDA - ME R54,26

03.649.125/0001-01 SUPERMERCADO MORADA DO SOL 1„ IDA P$4,99

Quantidade

1 Unidade

Descrição

cristal

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Órgão: MINISTERIO DA EDUCACAO
Senretana Executiva
Subseoretana de Planejamento a Dr cainento
InstEederal de Educação, Ciência e Tecnologia do i 'ãruj uM MI
WET CAMPUS PATOS DE MINAS-MO

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios (cafe e açúcar) para atender as demandas
do inm - Campus Patos de Minas..

Descrição: AÇÚCAR- ACUCAR. TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL,
SACAROSI DE CANA DE AÇÚCAR, APLICAÇÃO ADOÇANTE. CARACTERISTICAS
ADICIONAIS 1" OLIALIDADE

CatMat: 246734 - AÇUCAR TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM vEGETAL,
SAC:ARDS! OE. CANA DE ÃÇUCAli, APEICAÇÃO ADOÇANTE, CARACTERiSTICAS
ADICI 0 NAIS 1" QUALIDADE

CNPJ Razão Social do Fornecedor

22.276.236/0001-98 JONATHAN DE ALBUQUERQUE REINO- ME
,` VENCEDOR *

15.407876/0001-24 ALEXANDRE H AI CHAMONE COMERCIO- EPP

10.315.94510001-55 L COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME

H '

Observação

R$9,44

Data: 08/06/201808.31

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N"Pregda32018 / UASal 59003

Lote/Item: 11

Ata: link Ata

Adjudicação: 08/06/2018 1435

Homologação: 12/06/2018 15:08

Fonte: www.coinprascovet n/irne til ais.gov.i

Quantidade: 50

Unidade: PACOTE 5.00 KG

UF: MG

Valor da Proposta Final

R89,43

RS9 44

R81 1,20
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Nr-1.
Quantidade

1 Unidade

Descrição

100 inl

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

Orgdo: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Industria de Matertal_Belico do Brastl/FMCE/R1

Objeto: Ago isições balms de generos ahmenticins par a alender as necessidades da
Fabrica de Material de Comunicações e Eletreb¡ba -- --AC

Descrição: ADOÇANTE -ADOÇANTE. ASPECTO FISICO COUIDO, INGREDIENTES
CICLAMATO + SACARINA, TIPO DIETÉTICO

CatMat: 278920 -ADOÇANTE .ASPECTO 05100 LIQUIDO, INGREDIENTES
OICLAMA TO • SACARINA, TIPO DIETÉTICO

Observação

RS3,14

Data 27/04/2018 10:00

Modalidade Pregão Eletrônico

SAP: Sim

Identificação N'Pregbo:12018 68007

Lote/Item /93

Ata I ink Ata

Adjudicação 28/05/2018 09:37

Homologação: 28105/2018 17:06

Fonte mvxv.00mprasgovernamentais.gov.br

Quantidade 100

Unidade FRASCO 200,00 ML

UF Rd

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

27.538.561/0001-03 THIAGO A SANTOS COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS - ME R$2,85
*VENCEDOR*

1/At t. /3/0001-bit ROJA0 COMERCIAL DE ALIMENE OS LIDA EPP RS2,86

20.301.505/0001-01 REVESTIMENTOS 11 ACABAMENTOS EM VIDRO INSTALIEXX LIDA - R$2,88

10.626.575/0001-78 &WU COMERCIAL DE ALIMENTOS LEDA ME R$3,00

17.392.538/0001-91 DONA ELIANE COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA- ME R83,10

04,714.12110001-56 IHMAGS SANTOS DIAS FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME 653.14

14.455,551/0001-64 B A P DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 653.14

22.923.14370001-97 1) 0 ROSA comEncia A FACADISTA DE PRODUTOS Al.IMENTICIOS E 1393.14

14.263.869/0001-33 FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOSITIDA EPP 653,36

05.057.706/0001-03 RIOMAR 2001 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E DESCAFATAVEIS L 653,40

17.050.144/0001-55 c0r4-NEx COMERCIO E SERVICOS LIDA- ME 653,87

14.417.272/0001-04 RIOSUPPLY ALIMENTOS LTDA - EPP 655,00

26.788,865/0001-68 MARISOL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS EM GERAL EIREL 655,13

771.306/0001-11 PRE MIAR COMERCIO DISTRIBUIDORA F REPRESENTACOES LI DA 656,50

Prego (ComprasNet) 2: Mediana das Propostas Finais R$2,49

Orr: MINISTÉRIO DA DEFESA Data 18/05/2018 0930
Comando do Exemito Modalidade PIRO() Eletrónico
Comando Militar cio Sul

SAP: SIM
60Divis5o de Exército

Identificação N"Pregao.220113 ASG:1604303°Brigacia de Cavalaria Mecanizada
9°Regirnento de Cavalaria Blindado Lote/Item /178

Objeto: Eventual aquisição de géneros alimenécios or to do SeIc Ata Link Ata

Aprovisionamento do 9" ROB.. Adjudicação 11706/2018 17:07

Descrição: CONDIMENTO- Adoçante 1" qualidade aspect.) fisico Homologação 21/06/201811:27
transparente. 4191e:1E2111es ctolarnats r sadatina, sódio 0.81 ml poi gota, validade Fonte www.comprasgovernan- goe.hr
Danos

CatMat: 66346- CONDIME N LO TEMPERO CUL riARK) CONDIMEN ro NomE
Quantidade 270

Unidade Erase° 200ml

UF RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

9 / 12
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10.857.337/0001-73 SIDNEI PAULO FIADAELLI - ME RS2,00
*VENCEDOR*

94.035.704/0001-68 JUSSARA LEO) IVEIRA HANDEL-ME R82.00

J. D DOS SANTOS REZES- ME RS2,01

09.270.454/0001-57 SUPRA COMERCIO DE ALIMENTOS LIDA- ME R52.49

09.539.660/0001-84 SE1DV SUL. COMERCIO & EARRICACAO LIDA - ME R$2,49

15.421.124/0001-18 VIA PANTANEIRA EVENTOS SERVICOS E COMERCIO LIDA - ME R52,49

12.926.152/0001-07 YOSHIMITSU OGAWA & CIA LIDA - EPP R$2.49

18.772210/0001-59 OUELE t4 FERNANDES DA ROSA - ME 852,49

Preço (ComprasNet) 3: Mediana das Propostas Finals R$5,21

Orgão: MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal
Supenntendencias Regionals da Receita Federal
10' Regiao Fiscal

Objeto: Aquisição de Servi coni s. constituindo-se de rria reie I de consumo e de
expediente, dando-se pi of erenel a a produtos que atendam a cntétios de
sustentabilidade, que rein agndam o meio al nbiente e, quando aplicavel, que
utilizern materiais reaclados, ieciclaveis e/ou produto de ieflorestainento,
canton ne especificações e quantidades constantes do Anexo lao Edital..

Descrição ADOÇANTE- ADOÇANTE, ASPECTO FISICO UQUIDO L1MPIDO
TRANSPARENTE. INGREDIENTES CICLAMATO SACARINA

Data: 21705/2018 09:00

Modalidade: Pieggo EletrOnico

SRP: NÃO

Identificação: N'Pregao,42013 UASC.170177

Lote/Item: "2

Ata' Link Ata 

Adjudicação: 08/06/2018 15:01

Homologação: 19/06/201809:D2

Fonte: www.comprasgovernamen

Quantidade: 70

Unidade: FRASCO 200,00 ML

UF: RS

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

'12.926.152/0001-07 YOSHIMITSU OGAWA & CIA LIDA - EPP AS 5,20
VENCEDOR

28.337.943/0001-23 CLARICE DE ANDRADE LINASSI EIFEL! - EPP ITS5,21

05.804.684/0001-06 RDA DISTRIBUIDORA DE MAT DE LIMP E GENEPOS ALIMENT R$5,23

Quantidade Descrição Observação

1 Unidade natural

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Mediana das Propostas Finais

Orgeo: MUNICIPIO DI BAIIR111(1) ADMINISIRACAO

Objeto: AOUISICAO FiA WAN111)AF» ES I IMADA ANUAI DE 41 3i1G iNtiAREN14
011A FRO 14111 TREZENTOS E CITIQUEN I A E SEIS) PACOTES DE CAFE EM PO E
12.401) (DOZE MII E OUAl ROC:ENIASI CAIXAS DE CEIA MA FE Al RAVES Do
SIS DEMA DE REGISTRO DE PREÇOS.

Descrição ORA MATE- CHA MATE DE PRIMEIRA QUALIDADE (FOI HAS TOSTADAS DE
ERVA MAID - CA DE 250 DRAMAS

Data: 14/05/2011308,30

Modalidade: Preg5o

SAP: SIM

Identificação: 1:1°Licila a 16910

Lote/Item: 3/1

Ata: Link Ala

Adjudicação: 28/00/2018 13.35

140M0109aflo: 28/0512018 13-35

Fonte: www.licr!acues-e.contOr

Quantidade: 12.400

UF: SP

R$4,26

10/12



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final

08.528.442/0001-17
*VENCEDOR

Quantidade

1 Unidade

Mir rocioNAL E

COMERCIAL JOAO AFONSO I IDA

TREZE COMERCIAL LIDA ME

[AMARA - COMERCIO DE MATERIAL DE INFORMATICA LIDA.

DELTA DISTRIBUIDORA COMERCIAL LIDA

MIRANDA COMERCIO ATACADISTA PRODUTOS ALIMENTICIOS

DAGEALCOMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LIDA. -

SAO LUIS ALIMENTOS LIDA

FABIANA DA SILVA MARQUESI - ME

SELE TO ATACADISII A LIDA

BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS E

LICITAPIRA DO A AU? COMERCIAL EIRELI - ERR

CLIFF MAIP AZEVEDO - ME.

METRO COMERCIAL LIDA -ME

MULTICOM COMERCIO MUCLIPLO DE ALIMENTOS LIDA.

Descrição

1500 ml

Preço (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finais

prgão: mitliaTERR) DA DEFESA
Comando do Exáicito
Comando Malta F 00 Sul
6"Divisao de Exército
388rigada de Cavalaria Mecanizada
3zRegimento de Cavalaria Mecanizado

Objeto Registro de preços para provável aquisição de Generps Alimenticios e Gas
liquefeito de petroleci para o 30 Regimento de Cavalaria Mecanizado e demais
Unidades Gestoras ia Guarnição Federal de Sage..

Descrição AGUA MINERAL- An mineral plgas e/11100 ml, de 1 ira I idade, prazo de
validade 06 'teses.

CatMat 9873 -AGUA MINERAL , AGUA MINERAL NOME

CNPJ

14.359.820/0001-89
VENCEDOR*

I 3.071.21M/000 I -97

18.683.835/0001-59

00.6118.932/0001- /9

18.722.210/0001-59

06.786.780/0001-60

1 4163.47970001-91

09.530.650/0001-84

Razão Social do Fornecedor

JOSE I. UI? SGARABOTTO - ME

M. A. MORESOD FILH 0 - EVE

DELCIO DELMAR RAMBO- ERR

RONISL cEr4rENA DE CAMARGO- ME

QUELEN FERNANDES DA ROSA- ME

MARIA ALBERTINA AVILA SOARES - ME

DMUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOSISH)

SLR,/ SUL COMERCIO & FABRICACAO LIDA' ME

PP

Observação

Data

Modalidade

SRP

Identificação

Lote/Item

Ata

Adjudicação

Homologação

Fonte

Quantidade

Unidade

UF

R$2,48

1452.49

R$2,89

R53,00

RS3,00

P.S3,37

1853,50

1454.26

884,26

RS4 27

854,35

P54,35

857.18

R57.18

857,20

R$2,07

05/01/2018 09:30

Pregão Eletrônico

SIM

NsPregão:132017 UASG:160363

/18

Link Ata

31/01/2018 09.22

21/03/2018 14:53

www.compiasgovernamentais.gombr

3.000

Garrafa oil 500ml

83

Valor da Proposta Final

880.99

R51,00

FIST 85

851,90

R$2,00

R52,14

R52,52

R52,55

11 / 12



33,
CNPJ

10. 771.531/0001-31

25.756.97210001-02

Razão Social do Fornecedor

FONIE, DAS AGUAS COMERCIO DE AGUA MINERAL. L - ME

PAULA CRISTINA PRIMAZ EIRELI - MC

Valor da Proposta Final

R$2,55

R$3,50

12/12
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CI n° 127/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Presidência
Assunto: Fixação de preço máximo — Aquisição de gêneros alimentícios

Londrina, 27 de junho de 2018.

Prezados,

Seguem os preços levantados no mercado para eventual aquisição de
gêneros alimentícios (Anexo I), mediante o sistema de registro de preços, em atendimento ao
Artigo 27, XXI, da Constituição Estadual.

Atenciosamente,

el
Departamento de S

•

I._Palm
ntos e Patrimônio
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ANEXO I — Pesquisa Mercadológica (PA-DG n° 28/2018)

ITEM/
DESCRIÇÃO

CAFÉ
MINEIRO

FOMENTO
DISTRIBUID.

TUBARÃO
LICITACAO

PP e 09/2017 BANCO DE
PREÇOS

PREÇO
MÉDIO

1. Café: torrado e moído, homogêneo, em pá, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

R$ 7,00 Un R$ 7,00 Un R$ 11,00 Un R$ 5,45 Un R$ 6,00 Un R$ 6,36 Un

ITEM/
DESCRIÇÃO

PADOKA OKURA E
MATOS

PP n° 09/2017 BANCO DE
PREÇOS

PREÇO
MÉDIO

2. Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, resfriada,
fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da
data da entrega.

R$ 38,00
Kg

R$ 36,00 Kg R$ 26,80 Kg R$
22,50

R$ 30,82
Kg

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr),
para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada,
com indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

RS kg R$ 35,00 Kg R$ 26,80 Kg R$30,31
Kg

R$ 30,70
Kg

-45300

4. Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo, suavemente R$ 25,00 Kg R$ 27,00 Kg R$ 19,98 Kg R$ 14,20 Kg R$ 21,54
Kgtemperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo

imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação
de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

22_ ti'
—C



ITEM/
DESCRIÇÃO

PADOKA OKURA E
MATOS

TUBARÃO
LICITAÇÃO

PP ne 09/2017 BANCO DE
PREÇOS

PREÇO
MÉDIO

5. PM): tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, *mar e
margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou
convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

R$ 12,90
Kg

R$ 10,90 Kg R$ 7,50 Kg R$ 8,99

Kg

R$ 10,07
Kg

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou
longa vida, integral, envasado sob condições assépticas em
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato
externo com o produto. Número de registro (SIF) de inspeção do

R$-4T-50-Hit R$ 3,80 Un R$ 3,90 Un R$ 2,53 Un R$ 3,09
Un

R$ 3,33 Un

Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurização somente
até o número 3. Embalagem: Tetra Pak (papel, plástico e
alumínio) impede entrada de luz, ar, água e microorganismos e é
apropriada para transporte a longa distância em temperatura
ambiente e permite a armazenagem do produto sem refrigeração
por aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

ITEM/
DESCRIÇÃO

PADOKA TUBARÃO
LICITACÂO

PP no 09/2017 BANCO DE
PREÇOS

PREÇO
MÉDIO

7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela mistura de cacau em
pá solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro, isento de sujidades e materiais
estranhos. Embalagem: atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido:
mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

R$ 10,50 Kg R$ 19,60 R$ 5,45 Kg R$ 11,50
Kg

R$ 9,15 Kg
Kg

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote plástico, vedado,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Número de registro (SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso
liquido: 500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da entrega.

R$ 7,50 Un R$ 6,80 Un R$ 2,78
Un

R$ 4,13 Un R$ 5,30 Un



9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por sacarose
de cana de açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais,
terrosos e detritos animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.

R$ 15,50 Un R$ 14,00 Un R$ 8,30
Un

R$ 9,44 Un R$ 11,81
Un

Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade
minima: 6 meses a contar da data da entrega.
10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, composição
sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. Embalagem: atóxica, em
frasco, vedado, com bico dosador e indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso.

R$ 5,50 Un R$ 8,90 UR R$ 2,78 Un R$ 3,61 Un R$ 3,96 Un

Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da data da entrega.
11. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis. R$ 5,90 Un R$ 4,70 Un R$ 2,15 Un R$ 4,26 Un R$ 3,70 Un
Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados, com indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 250 gramas.
Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

ITEM/
DESCRIÇÃO

PADOKA FOMENTO
DISTRIBUID

ORA

PP n° 09/2017 TUBARÃO
LICITAÇOES

BANCO DE
PREÇOS

PREÇO
MÉDIO

12. Agua Mineral: Agua mineral, potável, sem gds. Embalagem:
acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com
indicação de lote, origem, características fisico-quimicas, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 1500 ml.
Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 5,95 Un R$ 1,93 Un R$ 1,49 Un R$ 3,35 Un 2,07 Un R$ 2,21 Un



SA,
Câmara Municipal de Londrina

Estado do Parana

Requisição N°: 2614/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Diretdria Geral

Aquisição de: Outros

Especificação: Aquisição de gêneros alimentícios, conforme Termo de Referência da Administração Predial.

Justificativa: Justificativas presentes no Termo de Referenda da Administração Predial.

Em: 27/06/2018

Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3
Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: Prego máximo estimado: R$ 150.357,14.

Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 220.321,65
Saldo orçamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 0,00

p. 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) 39.912,02
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 0,00
rSaldo Previsto na LDO? I Sim I Qtde.: 0 IValor: 10,00
Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001

Natureza da despesa: 3390.300712 - Gêneros alimentícios para copa e cantina.

Em: 27/06/2018

Despesa Autorizada: Aguardando
Obs:

Em: null a..1-1 061 UAli

cot

4•01r

ria Geral
Mark Sandr orpr zo de Almeida - Matricula 817



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

FIXA CÃO DE PRECO MÁXIMO- PA-DG ne 28/2018
A partir das cotações levantadas no mercado, fixo como preço máximo para licitação de gêneros alimentícios
os seguintes valores:

ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁRIO
MÁXIMO

QUANTI-
DADE
TOTAL

PREÇO
MÁXIMO
TOTAL

1. Café: torrado e moído, homogêneo, em pó, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima:
9 meses a contar da data da entrega.

R$ 6,36 un 2.800 un R$ 17.808,00

2. Presunto: carne de pernil suina, cozida, sem capa de
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

R$ 30,82 Kg 240 Kg R$ 7.396,80

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de

R$ 30,70 kg 240 Kg R$ 7.368,00

prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.
4. Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

R$ 21,54 kg 400 Kg R$ 8.616,00

5. Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar
e margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado
ou convencional de papel. Validade minima: feito no dia da
entrega.

R$ 10,07 Kg 2.800 Kg R$•28.196,00

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado
e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Minero de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
Agua e microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem
do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses.
Peso liquido: 1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da
data da entrega.

R$ 3,33 un 3.500 un R$ 11.655,00



7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

R$ 9,15 Kg 140 Kg R$ 1.281,00

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro (SIF)
de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500
gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da entrega.

R$ 5,30 un 240 un R$ 1.272,00

9. Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de vicar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

R$ 11,81 un 330 un R$ 3.897,30

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

R$ 3,96 un 24
un idades

R$ 95,04

11. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima:
9 meses a contar da data da entrega.

R$ 3,70 un 480 un R$ 1.776,00

12. Agua Mineral: água mineral, potável, sem gds.
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

R$ 2,21 un 27.600 un R$ 60.996,00

Valor Total da Licitação R$ 150357,14

Londrina, 29 de junho de 2018.

Ailton da Silva Nantes
Presidente
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/E??

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina toma público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preços para eventual
aquisição de géneros alimentícios, objeto da Requisição 2624/2018, cujas despesas correrão
por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.300712 - Géneros alimentícios para
copa e cantina.

0 procedimento licitatório reger-se-ii pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS.
PREÇO MÁXIMO: RS 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Atuara como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paim
ou, substitutivamente, o servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia "*MINUTA***, as 14h e 15min, na sala
de reuniões desta Camara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão á disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.prgov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Camara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local - gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA Á SEXTA, DAS 13ii AS
18W: ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAItit (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

Prep) Presencial n°
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SEÇÃO I — DO OBJETO

3

1 0 objeto desta licitação é Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 prego a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item/ Preço Quantidade Preço
Descrição Unitário , Total Máximo ,

Máximo , Total
1. Café: torrado e moído, homogéneo, em p6, tipo tradicional. R$ 6,36 un 12.800 un R$
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com 17.808,00
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.
2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

R$ 30,82 240 Kg
Kg

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

R$ 30,70 240 Kg
kg

R$
7.396,80

R$
7.368,00

4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, R$ 21,54
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia kg
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SW ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

400 Kg R$
8.616,00

5. Pio: tipo francés, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

R$ 10,07 2.800 Kg
Kg

R$
28.196,00

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado ES 3,33 un 3.500 un R$
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e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato extemo com o produto. Número de registro (SM) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente ate o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e aluminio) impede entrada de luz, ar,
agua e microorganismos e e apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: I litro. Validade
minima: 2 mesas a contar da data da entrega.
7. Achocolatado: instantâneo, em p6, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em p6 solúvel, açúcar, leite em p6 e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, corn indicação de lote,
origem, data de fabricação, pram de validade e peso Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.
8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

R$ 9,15
Kg

4

1 11.655,00

140 Kg R$
1.281,00

R$ 5,30 un 240 un I R$
1.272,00

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Solido com cristais hem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

R$ 11,81
un

330 un

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, ES 3,96 un 24 unidades
composição sacarina sodica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em Basco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da
data da entrega.
II. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrap_

R$ 3,70 un 480 un

R$
3.897,30 .

R$ 95,04

R$
1.776,00

Rua Gov Pulpit da Souza, 145
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12. Aga.' Mineral: água mineral, potável, sem gas. RI 2,21 on
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

27.600 un RS
60 996,00

Valor Total da Licitação

5

RS
150357,14

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Prego e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo 1 deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão á conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇOES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigencies
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

Rum Gov Paned de Su., 145
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8 E vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por forge do art. 204, 1, II, Ill e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Gnico dos Servidores
Públicos Civis do Municipio de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SECA') IV— DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-ii em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preambulo deste Edital, quando o representante do licitante devera
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que the de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declare* de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);

Rua Gov. Pangot de Soon. 345
()intro Chico Bea Minliox liceN Nap

FonefFAX: 3374-1265 - Lonchina - PR

e2.



Pregão Presencial
***MINuTiv“•/20

9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CFtEDENCIAMENTO

7

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concementes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
!he de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo n), com poderes
necessários para formula* de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 O credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SECA/3 VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° (número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".
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15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [mintero do pregtioll[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Seri admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1 Para a participação por via postal o licitante clever(' enviar em invólucro (mica:
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo Ill);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

I 6.2Se os documentos referentes á condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente tern sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito minimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente á Comissão, com a seguinte
identificação: "At Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [mintero do
pregdo]llanol, Sessão em [data da sessão, com dia, Ines e ano], its [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. I devera ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referencia.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluidos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

18 0 Envelope n° 01 deverá também conter uma midia, preferencialmente pen drive,
com a proposta a ser encaminhada pelo sistema esProposta, disponibilizado no site da
Camara Municipal de Londrina, na pagina de publicação do edital do presente certame.

Rue Gov Pango, de Souza, 45
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18.1As instruções de preenchimento da proposta e o executive] (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na página <http://www 1 .cml.pr.gov.br/cm I /s ite/I icitacoesichtml>.

18.2A apresentação de propostas por midia visa agilizar o procedimento de apuração.
I8.3A proposta em midia deverá conter os idénticos valores contantes nas propostas

impressas.
I8.4Em caso de divergência dos valores, considerar-se-á a mais vantajosa a Camara

Municipal de Londrina.
I 8.5As midias serio devolvidas aos licitantes presentes, após o término da sessão

pública, desde que encerrada a etapa de lances.
I8.6Caso a midia não se encontre dentro do envelope, mas em mãos do licitante

credenciado, sera admitido seu uso para importação dos dados em Sessão, desde que
possua idêntico conteúdo (marca e valores) da proposta impressa.

I8.7A proposta não apresentada nos termos acima não será classificada.

19 A apresentação da proposta implica:

19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.30brigagio de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente i recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promovera o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 E facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto a adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

22 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto al sua admissibilidade.

23 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente á sessão.
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SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

24 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compativeis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

25 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências minimas de
especificação impostas is propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompativel com o Termo de Referência.

26 Serio levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço ate 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26.1Caso não haja no minimo 3 (tits) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.IEm caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo corn o Edital, o Pregoeiro dará inicio a etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

28 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

29 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do ultimo prep) apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

30 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
prey) vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

31 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
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32 Seri desclassificada a proposta final que:
32.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
32.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
32.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
32.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
32.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovachunente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

32.6Nclo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

33 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

34 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

35 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

36 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

36.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
36.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

37 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

38 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

R. Oar P.18., de Sawa, 145
Cato Chico Reno MMus da Rain Net°

FonreFAX 3174.1265 • Lenidnaa • PR

Pregão Presencial
•••MINU1'A***/2018 12

39 0 Pregoeiro procederá A abertura do envelope "Documentação" (envelope fi°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar pan a verificação das condições de Habilitação.

40 Sera inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

41 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-ii à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

42 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

42 1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

43 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
43.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
43.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
43.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
43.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

43.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas— CNDT).

44 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

45 0 licitante também deverá apresentar, sob pena de inabilitação:
45.1Declaração, firmada por seu representante legal, de que não há em seu quadro de

funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição
de aprendiz, conforme Anexo V deste Edital;

Rua Gov Pengot de Souza, III
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45.2Licença sanitária do estabelecimento do fornecedor licitante, expedida pelo órgão
sanitário competente, relacionado ao objeto do presente certame.

46 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocopia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

47 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sent assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.1 A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuizo das sanções cabiveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

48 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos ir confirmação no site do &go
emissor.

49 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores á data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SECA() X — DOS RECURSOS

50 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razbes do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar conn-arraztres em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

51 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, important a preclusào da pretensão recursal.
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52 Não serão conhecidos:
52.10 recurso que tenha conteúdo incompativel como suscitado na sessão e registrado

na Ata da Sessão.
52.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,

ou seja, fora do prazo.
52.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

53 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.prgov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (tits)
dias após o registro do recebimento.

54 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

55 0 provimento do recurso important a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

56 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:
56.1Por ato do Pregoeiro, caso nip haja interposição de recurso; ou
56.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

57 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Câmara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
57.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

58 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificara sua aceitabilidade e procederá á habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, ate a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

P.sirds mi., 45
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59 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

60 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dui inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇA0 XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

61 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

62 Ante a solicitação da empresa e concordincia da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

63 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serio
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

64 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

64.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
in idôneo.

65 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes á contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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66 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgara e responderá á impugnação em ate 3 (três) dias
(Reis.

66.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

66.2A autoridade competente, por nudes de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais sera() assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assinala, com registro das ocorrências.

69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

70 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrario.

71 E facultada ao Pregoeiro ou fi Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na analise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edith] Como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fms de classificação e habilitação.

73 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.

74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
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Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-6 o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

78 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

79 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

79.1Anexo Termo de Referência;
79.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
79.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
79.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
79.5 Anexo V: Modelo de declaração relativa a proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
79.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Edificio da Camara Municipal de Londrina, em 4 de julho de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I.A - TERMO DE REFERÊNCIA— GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SEÇÃO I — DO OBJETO

18

Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimenticios, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada para o periodo de um ano.
1.2 Seguem os itens e as especificações do objeto:

Item Descrição Condições Quanti-
de entrega dade

estimada
(um ano)

1 Cafe: torrado e moido, homogêneo, em pó, tipo tradicional. Entrega
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com indicação mensal.
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso Estimam-se
liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da 230
entrega. unidades

por mês.
2 Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, Entrega

resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. diária.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada., com indicação Estimam-se
de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). 5 kg por
Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega. dia, uma

vez por
semana.

2.800
unidades.

240 kg

3 Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 Entrega 240 kg
a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, corn indicação de prazo de validade, Estimam-se
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 5 kg por
dias, a contar da data da entrega dia, uma

vez por
semana.

4 Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavemente Entrega 400 kg
temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), diária.
para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, Estimam-se I
fechada, com indicação de prazo de validade, peso e número de 8 kg por
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da dia, uma
data da entrega. vez por

semana.
5 Pio: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado Entrega

com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e margarina. diária.
Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou convencional de Estimam-se

2.800 Kg
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papal. Validade minima: feito no dia da entrega. de 7 a 11
quilos por
dia.

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou Entrega
longa vida, integral, envasado sob condições assépticas em semanal.
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato Estimam-
externo com o produto. Número de registro (SW) de inspeção se de 48 a
do Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurização 72
somente ate o número 3. Embalagem: Tetra Pak (papel, unidades.
plástico e aluminio) impede entrada de luz, ar, agua e
microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem
do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses.
Peso liquido: I litro. Validade minima: 2 meses a contar da
data da entrega.

19

3.500
unidades

7 Achocolatado: instantâneo, em pa, solúvel, obtido pela Entrega 140 kg
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro, mensal.
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem: atóxica, Estimam-
lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote, origem, se de 6 a 8
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: kg por
minimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da mês.
entrega.

8 Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote Entrega
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de mensal.
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro (SM) Estimam-
de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500 gr. se 15
Validade minima: 3 meses a contar da data da entrega. unidades

por mês.

240
unidades

9 Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituido Entrega
por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, isento de mensal.
sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou Estimam-
vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: se 25
plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem, unidades
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 por mês.
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega.

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, Entrega
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. única
Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com bico dosador e

330
unidades

24
unidades

Rua Gov Pangot de Souza, 145
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indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade
e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

11 Chá-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos Entrega
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados, com mensal.
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade Estimam-
e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 meses se de 35 a
a contar da data da entrega. 45

unidades
por mês.

SEÇÃO II — DA JUSTIFICATIVA

480
unidades

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serão utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Camara Municipal de
Londrina.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇOES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chi-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação sera feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no minimo, 500 gr,
sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor.

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados
diariamente e o 6 (leite) sera requisitado semanalmente e deverão ser entregues das

Rorer°, Paript de Souza, 145
Centro Cinco Benin Moto, da Roam New

F0ne/FAX13374-1265 London.. PR
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8h30 as 9 horas e das 13h30 its 14h00 do primeiro dia Cad posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CONTRATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) serão requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues as terças-feiras e a mortadela entregue
as quintas-feiras, das 13h30 is 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) sera solicitado em uma única vez. 0 prazo de entrega deste item
sera de 5 (cinco) dias úteis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto sera contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Civico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13h00 as 18h00, preferencialmente, is segundas, quartas e
sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referencia para item
especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente os
produtos em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Bruna Fernandes Lonni
Gerente Departamento de Administração Predial

Rue Gor Pawn de Some. 145
Cairo Chico Buda Muallaz da Roam Nap
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ANEXO LB - TERMO DE REFERÊNCIA — ÁGUA MINERAL

OBJETO

22

1 Constitui objeto do presente Termo de Referencia o registro de preços para eventual
aquisição de água mineral, visando a atender is necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: Agua mineral, potável, sem gas, com PH a 25°C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, caracteristicas fisico-quimicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso Ilquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilizaçâo do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária-ANV1SA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência visam a manter o
abastecimento da água mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Camara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §1°, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo al competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25°C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

Rua Gov Pmem de SOWS, 145
Coto Civic() Bento Muiltax de Roche Nato
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6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sere feita pelo
Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

7 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas as 18 horas, preferencialmente is segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente is terças e quintas-feiras.

8 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente o
produto em, no maxim, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e is especificações do objeto.

9.2 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa
fornecedora por vicios ocultos.

--rmortmaga

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Rui. Gov ReABot di Scum 145
COILIO CK1C0 BOW Mtnhoz di Roil. New

FonetTAX 3174.1165. Loodrou - PR
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ANEXO II — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) mame do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Fisicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. DIY/mere] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa juridica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CN17.1/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo it pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregiio]f[ano].

Estou ciente, de que responderei ern juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

 , de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:

Cargo:

kw Gov P.Soid,Souza. lis
Centro Clyne Bann Munk. da Roche Nato

Fone/FAX 1174.1561. Lontrina - PR
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o
Inúmero], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do prege7o]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda corn as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregeloy[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RU:
CPF:

Cargo:

[ano].

Rua Gov Pengot de Souza. 14$
Centro Cinco Demo Motor J. Recb• Neto
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa juridica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [numera], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno pone, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RU:
CPF:

Cargo:

Observações:

a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se
enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

Rua Ciov. Pimpt de Soon, 145
Centro Ciciou Bent, Munhoz da Rah' Now

Poor/FAX: 3374-1265 Lookin• PR
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N°9.854)99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa juridica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNRI/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregão]/[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento is determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não hi menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

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

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n°2 `Documentação')

Rua Goa Paripsi de Souza. 145
Centro Chaco Mao Modica da larch' Neto

'oneaFAX 3374.1265. Landrum- PR
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ANEXO VI — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos112018
PREGA0 PRESENCIAL N°. Inúmero e anol
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREGOS PARA EVENTUAL AQUISIGA0 DE GÊNEROS ALIMENTICIOS
VALOR: {PREVOI (i VALOR POR EXTENSO J)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

28

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na (endereço completo], CEP n°.
[número do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:

Rua Goa Panful de Souza. 145
Centro Clvico Ratio Mambo. da Ruche Nato

Fone/FAX 1574-1165 Looking - PR
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de géneros
alimentícios, para atender is necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforrne
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a fumar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão ik conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e sera executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 prego a ser empenhado devera constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-simile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada eleven) manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Rua 0. Puma à Sana. 145
Cairo C1voco Kent° Muir:a de Rech• New

Fooe,FAX 33744265 - Lorain PR
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8 A Ata de Registro de Prego [era vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 0(s) prego(s) unitário(s) d(são):

, ITEM/
' DESCRIÇÃO

PREÇO QUANTI- VALOR
UNITA- DADE TOTAL
RIO !TOTAL

.1. Café: torrado e moldo, homogêneo, em p6, tipo tradicional. R$
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

2.800 un R$

2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de R$
gordura, resfriada, fatiada (fatia antra 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SM ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

240 Kg R$

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia RS
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima:) dias, a contar da data da entrega.

240 Kg R$

4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo. RS
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e numero de registro (SIM, SW ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.
5. Pio: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, RS
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

2

400 Kg R$

2.800 Kg R$

Rua Onv Panse4 de &tun, 145
Centro Clveo Bono Mug». cla Rods Nato
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6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado
e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SW) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente ate o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
agua e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distancia em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: I litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

R$ 3.500 un R$

7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: minimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

R$ 140 Kg R$

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 g. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

R$ 240 un R$

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituido por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plistica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

R$ 330 un R$

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido limpido transparente,
composição sacarina sodica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

RS 24
unidades

R$

II. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade

R$ 3,70 un 480 un R$
1.776,00

Rua Gov. Pangot de Soto., 145
C,, cito, Berne Munhoz da Roche Nato
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minima: 9 meses a contar da data da entrega.
12. Água Mineral: água mineral, potável, sem gas. RS 2,21 un 27.600 un Ft$
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, caracteristicas fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

60.996,00

Valor Total da Licitação RS
150.357,14

10 0 presente instrumento possui valor total de [preço].

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal devera ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ónus para a Contratante.

14 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Prego.
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CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:

17.1 Fornecer o objeto em conformidade com as exigências, padrões de qualidade e
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os
processos envolvidos na disponibilização do produto (exploração, lana,
industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo
observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-AN VISA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo
Minister° da Saúde;

17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo de
Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as
indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3 Substituir as unidades que apresentarem substâncias estranhas ou impurezas em seu
conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

I 7.5Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos
produtos e sua regularidade perante os orgãos oficiais, em especial a copia da
Publicação no Diário Oficial da União ou do processo administrativo registrado junto
ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a
aprovação da rotulagem da marca;

17.6Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da
Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas
condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma
vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos
oficiais.

I 7.8Arcar com eventuais prejuizos causados a CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

I 7.9Comunicar á CONTRATANTE, no prazo máximo de I dia útil, que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

18 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de
Registro de Pregos;

18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referencia e
da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com Preço
Registrado, através de servidor especialmente designado;

18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

20.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

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

20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providências cabiveis.

CLÁUSULA NONA DAS INFRAÇÕES E
ADMINISTRATIVAS

DAS SANÇÕES

23 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condições do presente
Contrato ficara sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e a
ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecuçáo total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita its seguintes sanções:

24.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratação.

24.2Multa.
24.2.1 Moratoria de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, ate o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecuvilo total ou inexecuctio parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

24.3Irnpedimento de licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou
Municipios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;
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25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantiver a proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

36

26 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto as
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

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

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

30.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

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

33 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
a empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.
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34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias ape's o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA DEZ— DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8666, de 1993, exceto no que se refere ao §I° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alinea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

38 Quando os preços registrados tomarem-se superiores aos pregos praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

40 Quando os preços de mercado tomarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

40.1 Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3Proceder a revisão dos pregos registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fomecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior h assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder a revogação da Ata de Registro de
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Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

38

42 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

42.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
42.3Nii.o mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referencia —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA QUARTA — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.

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

Londrina, [dia, mês e ono].
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AiIton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

[nome completo da signatária]
[cargo]
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CI n. 134/2018— DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Prep() presencial — gêneros alimentícios

Londrina, 04 de julho de 2018.

Prezados,

Solicitamos parecer da Controladoria nos autos do PA-DG n° 28/2018

quanto ao controle preventivo interno.

Colocamo-nos à disposição para sanar eventuais dúvidas que se façam

necessárias.

Atenciosamente

rg Paim
entos e Patrimônio



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

Comunicação Interna n.° 092/2018

Data: 20 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 28/2018 — Pregão Presencial —
Gêneros Alimentícios.

Prezado Gerente,

Os autos do processo administrativo em referência foi encaminhado para
esta Controladoria através da CI n° 134/2018 — DSP, para que seja procedido o controle
preventivo (fl. 80).

Compulsando-se os autos desse processo (fls. 01/80), identificamos alguns
pontos que passamos a comentar:

1) Requisição:

Na Requisição n° 2614/2018 (fl. 57), recomendamos colocar a data da
autorização do Diretor-Geral.

2) Indicação do Gestor do Contrato:

A designação da fiscal do contrato, consta da minuta da Ata de Registro de
Prego, no item 19.2 — Cláusula Oitava — Da Fiscalização porém, nada constando
quanto ao gestor do contrato.

Lembramos que, de conformidade com art. 7°, inciso I, § 10 do Ato da Mesa
n° 11/2013, o Gestor do Contrato deverá ser obrigatoriamente do Departamento de
Suprimentos e Patrimônio que indicará formalmente nos processos de contratação, dentre os
seus servidores, a pessoa responsável.

Assim, recomendamos que seja indicado no processo, o gestor do contrato,
podendo ser incluído na Ata de Registro de Preço.



\rf
Camara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

3) Minuta do Termo de Referência:

Alterar a data das minutas: Mexo I.A e I.B (fls. 70 e 71), para a mesma data
dos originais as fl. 2 e 8 (04/06/2018);

Suprimir o nome de Bruna Fernandes Lonni da minuta do Mexo I.A (fls. 7
e 70) para que não haja confusão de quem será o fiscal do contrato, sendo que quem assina o
Termo de Referência é que esta designado para a função, conforme consta da minuta da Ata
de Registro de Preço, no item 19.2 — Cláusula Oitava— Da Fiscalização (fl.76).

4) Minuta da Ata de Registro de Preços:

Corrigir no item 23, da Cláusula Nona — Das Infrações e Das Sanções
Administrativas (fl. 77): A contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições
do presente contrato, sendo o correto: ... da presente Ata de Registro de Preço.

Recomendamos verificar e adequar, o item 24.2.1, da Cláusula Nona — Das
Infrações e Das Sanções Administrativas (fl. 77), quanto a aplicabilidade da multa moratória
de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da nota de empenho ou do
valor proporcional do produto em mora na Nota de Empenho, até o limite de 50% (cinquenta
por cento), com relação aos itens de produtos alimentícios da ata de registro de preço, que
devem ser entregues diariamente em determinados horários, constante da Seção III — Dos
Prazos, condições de entrega e aceitação do Objeto do Mexo 1-A — Termo de Referência (fl.
69/70).

Uma vez providenciada a regularização recomendada nos itens acima, não
obstamos o normal prosseguimento do processo, devendo os autos ser em seguida enviado
para a Assessoria Jurídica da Casa para parecer dessa.

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: 20/07/2018:

Silvio/Paldia Meira
ControIAds em exercício
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. "*MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2812018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina toma público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preços para eventual
aquisição de géneros alimenticios, objeto da Requisição 2624/2018, cujas despesas correrão
por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimenticios para
copa e cantina.

O procedimento licitatorio reger-se-ii pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.

PREÇO Miotutici: RS 150357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Atuara como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paim
ou, substitutivamente, o servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia •°""MINUTA***, is 14h e 15min, na sala
de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O Edital e as especificações estarão a disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao®cml.pr.gov.br.

0 Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSAVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H AS
1810: ANDERSON ABE (TEE.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEE.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

3

0 objeto desta licitação é Registro de pregos para eventual aquisição de gêneros
alimenticios, para atender is necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referencia, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerit aos seguintes parâmetros:

Item/
Descrição

Preço Quantidade Preço
Unitário Total Maximo
Maximo Total

I. Cafe: torrado e moido, homogêneo, em pó, tipo tradicional. RS 6,36 mi 2.800 un RS
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com 17.808,00
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

, 2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, S1F ou SIP). Validade minima: 3

I dias, a contar da data da entrega.

RS 30,82 240 Kg
Kg

3. Queijo: tipo mucarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia RS
antra 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: kg
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de;

• prazo de validade, peso e número de registro (SIM, S1F ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

RS
7.396,80

30,70 240 Kg Rs
7.368,00

4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, R$
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia kg
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

5. Pio: tipo frances, assado em forno, unidade de 50 gramas, RS
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, Kg
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado

21,54 400 Kg

10,07 2.800 Kg

RS 3,33 unt3.500 un

R$
8.616,00

RI
28.196,00

ItS
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eon longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente ate o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e aluminio) impede entrada de luz, ar,
agua e microorganismos e á apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

4

11.655,00 I

7. Achocolatado: instantâneo, em Ito, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em p6 e/ou soro,
sento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:

atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minims: 9 meses a contar

ida data da entrega.

RI 9,15
Kg

140 Kg RS
1.281,00

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote R$ 5,30 un 240 un RS
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de 1.272,00
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SW) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr Validade minima: 3 mesas a contar da data da
entrega.
9. Açúcar tipo cristal, cor branca, de origem vegetal. RS 11,81 330 on RS
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, un 3.897,30
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Solido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido limpido transparente,
composição sacarina sádica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da
data da entrega.

R$ 3,96 un 24 unidades RS 95,04

II. CM-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. PILIO liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 mesas a contar da data da entrega.

R$ 3,70 un 480 un R$
1.776,00
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12. Agua Mineral: água mineral, potável, sem gasIRS 2,21 un
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, caracteristicas fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

27.600 un RS
60.996,00

5

Valor Total da Licitação RS
150.357,14

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Prego e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Preço (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referencia anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Prego (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão a conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, 1 da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.
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8 E vedada a participação nesta licitação de:

8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.4 Pessoas juridicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidõneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, 11, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão publica, na data, horário e local
indicados no preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo 111).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
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9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO V — DO CREDENCIAMENTO

7

10 O credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

II 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
the dê poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12. I 0 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com (-tuna reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI — DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]l[ano],
Envelope n°I: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNN [CNPJ da empresa
licitante]".
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15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [mintero do pregdoNano],
Envelope ne2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1 Para a participação por via postal o licitante devera enviar em invólucro único:
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo III);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

I6.2Se os documentos referentes a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente [era sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito minimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente á Comissão, com a seguinte
identificação: "ik Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 prego em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

8 0 Envelope n° 01 deverá também conter uma midia, preferencialmente pen drive,
com a proposta a ser encaminhada pelo sistema esProposta, disponibiliza.do no site da
Camara Municipal de Londrina, na pagina de publicação do edital do presente certame.
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18.1 As instruções de preenchimento da proposta e o executive! (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na pagina <http://wwwl.cml.pcgov.br/cml/siteilicitacoes.xhtml>.

18.2A apresentação de propostas por midia visa agilizar o procedimento de apuração.
18.3A proposta em midia devera conter os idênticos valores contantes nas propostas

impressas.
18.4Em caso de divergência dos valores, considerar-se-6 a mais vantajosa à Camara

Municipal de Londrina.
18.5As midias serão devolvidas aos licitantes presentes, após o término da sessão

publica, desde que encerrada a etapa de lances.
18.6Caso a midia não se encontre dentro do envelope, mas em mãos do licitante

credenciado, sera admitido seu uso para importação dos dados em Sessão, desde que
possua idêntico conteúdo (marca e valores) da proposta impressa.

18.7A proposta não apresentada nos termos acima não sera classificada.

19 A apresentação da proposta implica:

19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2 Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente a recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possivel o
Pregoeiro promovera o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 E facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto it adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

22 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto a sua admissibilidade.

23 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas paginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente a sessão.

Rua Gov. Parigol de Sonia. 145
Cairo chio, EitOtO Munhoz da Rocha Neto

Fore/FAX: 3374.1265 • Londrina • PR

Pregão Presencial n°.
***MINUTA***/2018 10

SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANALISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

24 0 Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificará aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

25 A compatibilidade do objeto sera verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas is propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

26 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.1 Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro clara inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

28 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

29 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do ultimo preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

30 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecerá a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII — DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

31 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
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32 Seri desclassificada a proposta final que:
32.1 Contenha vicios ou ilegalidades.
32.2Náo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
32.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
32.4Apresentar preços fmais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
32.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

32.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

33 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligência, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

34 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, caso em que devera apresentar as provas ou
os indicios que fundamentam a suspeita.

35 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

36 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

36.1 Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
36.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

37 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

38 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

us cm. Papa
Como Chico Woo maw d. Rocha Nvvo
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39 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

40 Seri inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

41 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á á analise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

42 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

42,1 Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

43 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
43.1 Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
43.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
43.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
43.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

43.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT).

44 Para a qualificação econômico-financeira a empresa devera apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

45 0 licitante também deverá apresentar, sob pena de inabilitação:

45.1Declaração, firmada por seu representante legal, de que não hi em seu quadro de
funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição
de aprendiz, conforme Anexo V deste Edital;

.0ov Pawl So.a. 145
Centro Civic° Remo Mu.= da Radii Nei°

FoneÇAX 304-1165 - Loydrina PR
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45.2Licença sanitária do estabelecimento do fornecedor licitante, expedida pelo órgão
sanitário competente, relacionado ao objeto do presente certame.

46 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

47 it Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual periodo, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabiveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

48 Os documentos emitidos via Internet estão sujeitos A confirmação no site do órgão
emissor.

49 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

50 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe sera concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

51 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto A intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.

Rua Gov Pawl de Souza. 145
Centro Gismo Peso Minh. di Roche Nei°
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52 Não serão conhecidos:

52.10 recurso que tenha conteúdo incompativel com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

52.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

52.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

53 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (tres)
dias após o registro do recebimento.

54 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

55 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

56 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

56.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
56.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

57 0 Pregoeiro remetera os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.2Se o licitante vencedor na.o necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
57.3Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

58 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá á habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

Rs. Oss PorOot de Soa 145
Cato CSseo &SO Munhoz da Roche Na,
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59 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos antis a homologação do
certame.

60 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se tiara inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

61 Após a homologação do certame, o vencedor sera convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Preço (Anexo VI deste edital).

62 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Camara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

63 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Pre serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

64 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas e das
demais cominees legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

64. I 0 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
in idôneo.

65 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ala de Registro de Preço (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes it contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Rua Gov Pargro de Souza, 105
Centro Chico Besto Munhoz da Rocha Hew
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66 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá á impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

66.IA impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

66.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assinala, com registro das ocorrências.

69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubrica-los.

70 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão sera automaticamente transferida para o
primeiro dia ant subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrario.

71 E facultada ao Pregoeiro ou it Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fms de classificação e habilitação.

73 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importara o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os principios da
isonomia, de economia e do interesse público.

74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

Rua flo, Paripot de Souza, 45
Centro CÍV1430 Bello Mtushoz da Roche Neto
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Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatorio poderá revoga-lo
em face de razões de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Camara Municipal de Londrina não sera, em nenhum caso, responsivel por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatorio.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. SO se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

78 0 foro para dirimir questdes relativas ao presente Edital sera o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SECAO XIV — DOS ANEXOS

79 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:

79.1Anexo I: Termo de Referencia;
79.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
79.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
79.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
79.5Anexo V: Modelo de declaração relativa á proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
79.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Edificio da Camara Municipal de Londrina, em 20 de julho de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral

Rua Gov Paripol de Souza. 145
Canino Civic° Beni° Munk. da Roche Neu
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ANEXO LA - TERMO DE REFERÊNCIA—GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

SEÇÃO I — DO OBJETO

18

1 Constitui objeto do presente certame o registro de pregos para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada para o período de um ano
1.2 Seguem os itens e as escificagões do objeto:

Item Descrição Condições Quanti-
de entrega dade

estimada
um ano)

1 Cafe: torrado e moido, homogêneo, em pd, tipo tradicional. Entrega 2.800
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com indicação mensal, unidades.
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso Estimam-se
liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da 230
entrega. unidades

por mês.
2 Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, Entrega 240 kg

resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. diária.
Embalagem: plástica, transparente, atoxica, fechada., com indicação Estimam-se
de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SW ou SIP). 5 kg por
Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega. dia, uma

vez por
semana.

3 Queijo: tipo mugarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 Entrega
a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de validade, Estimam-se
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 5 kg por
dias, a contar da data da entrega. dia, uma

vez por
semana.

4 Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavemente Entrega
temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), diária.
para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atoxica, Estimam-se
fechada, com indicação de prazo de validade, peso e número de 8 kg por
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da dia, uma
data da entrega. vez por

semana.

240 kg

400 kg

5 Pio: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado Entrega
com farinha de trigo, fermento biologic°, sal, açúcar e margarina. diária.
Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou convencional de Estimam-se

2.800 Kg

Rua Gov Puisot de Souza, 145
Centro Ova Reno Mindxx de Rods Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Loodnna -PR



Pregio Presencial
"MINUTA/2018

papel. Validade minima: feito no dia da entrega. de 7 a II
quilos por
dia.

6 Leite: UFIT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou Entrega
longa vida, integral, envasado sob condições assépticas em semanal.
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato Estimam-
externo com o produto. Número de registro (SW) de inspeção se de 48 a
do Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurização 72
somente até o numero 3. Embalagem: Tetra Pak (papel, unidades.
plástico e aluminio) impede entrada de luz, ar, água e
microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem
do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses.
Peso liquido: 1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da
data da entrega.

7 Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela Entrega
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro, mensal.
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem: atóxica, Estimam'
lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote, origem, se de 6 a 8
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: kg por
mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da mês.
entrega.

19

3.500
unidades
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indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade
e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

II Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos Entrega
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados, com mensal.
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade Estimam-
e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 meses se de 35 a
a contar da data da entrega. 45

unidades
por mês.

SEÇÃO II — DA JUSTIFICATIVA

20

480
unidades

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serio utilizados no
140 kg fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Câmara Municipal de

Londrina.

8 Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote Entrega 240
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de mensal, unidades
fabricação, prazo de validade e peso. Numero de registro (SW) Estimam-
de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500 gr. se 15
Validade minima: 3 meses a contar da data da entrega. unidades

por mês.
9 Manic tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído Entrega

por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, isento de mensal.
sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou Estimam-
vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: se 25
plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem, unidades
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 por mês.
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega.

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, Entrega
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. única
Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com bico dosador e

330
unidades

24
unidades

u• Pw,ltSosn. 143
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SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e II (chá-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias 'Reis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação sera feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no minima, 500 gr,
sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor.

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados
diariamente e o 6 (leite) será requisitado semanalmente e deverão ser entregues das

Cairo anco Bents Mato. ch Roche Ndo
Poos/FAX 5374.3165' tonánn• PR
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8h30 its 9 horas e das 13h30 as 14h00 do primeiro dia fail posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CONTRATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) serão requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues ás terças-feiras e a mortadela entregue
is quintas-feiras, das 13h30 as 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) sera solicitado em uma (mica vez-0 prazo de entrega deste item
sera de 5 (cinco) dias Citeis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto sera contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13h00 ás 18h00, preferencialmente, as segundas, quartas e
sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referência para item
especifico.

10.1 A CONTRATADA devera fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, recebera definitivamente os
produtos em, no maxima, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e is especificações do objeto.

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Centro Chwo Remo Mambox d Roam Nam
Fone/FAX 9314-1265 -Londrms PR
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ANEXO IR - TERMO DE REFERÊNCIA — AGUA MINERAL

OBJETO

22

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
aquisição de agua mineral, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: agua mineral, potável, sem gas, com PH a 25°C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, características fisico-quimicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Val idade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência visam a manter o
abastecimento da água mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Camara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §1°, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da agua para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo á competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25 °C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇOES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo

Rua Gm Pangot de Soum. 45
Centro Chmo Betio Munhoe da Rocha Hem

Fone/FAX. 3374-1165 • Landrum • PR

ti.
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Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.
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7 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-simile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas as 18 horas, preferencialmente ás segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente is terças e quintas-feiras.

8 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.

8,1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, recebera definitivamente o
produto em, no maxim), 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e is especificações do objeto.

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

Londrina, 04 de junho de 2018..

Marina Akemi Higuti
Departamento de Administração Predial

Rua Goy Pango, de Souza. 145
Centro Civic° Bent° Munhoe da Roth. Neto

Fore/FAX: 3374-1265 - Londrin• -PR
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ANEXO II — MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregeto]/(ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [mime do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa juridica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo á pessoa fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregdo]f [ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

de  de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:

Cargo:

Rua Gov Parept de Some 145
Centre Chico Remo Munk., de Roche Neto

Fone/Fia 3374-1165 -Londatna - PR
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa juridica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos tennos do
art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [numero do pregão ]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

[ano].

RUI Gov. Pangot Sou.. I 3
Centro Uri., Berg° Munhca de Rod,. Nato

Fone,FAX, 3374-1165 Londrina PR

Pregio Presencial
•••MINUTA***/2018 26

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empress (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [número], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:

RG:
CPF:
Cargo:

Observações
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos beneficios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

k,O.t 115socos.
Cato Chico Bata Mrinhaz cla Root. Note

Foir/FAX 3374.1265. Lottlnis - PR
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG)
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa juridica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregdo]l[ano], da Câmara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento its determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não he menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

(cidade, data).

de  de [ono].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal

Nome:
RG:

CPF:

Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 'Documentação')

R. Gov Pangot de Sows, 145
Cairo Cl',,, Bento Modica da Rocha Nato

Font/FAX - 33744265 . Lonchina PR
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ANEXO VI — MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. (número sequencial de alas e contratos112018
PREGÃO PRESENCIAL (número e anal
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: IPREEOIDVALOR POR EXTENSOD
VALIDADE: 12 (Doze) MESES

28

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [admen, do RG] e CPF n°
[número do CPF];

Ern face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° (número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[rtimero do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF [mintero do CPF], nos seguintes termos:

Ponpot
Cats, Onto BenioMunboz di Roam Na,

F.:TAX 33744265 -Laudrin• -PR

t2.
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

1 0 objeto deste instrumento 6 Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender its necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Teimo de
Referencia, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referencia (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

3 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa its licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferencia de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão á conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação sera realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e sera executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada devera manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.

Rua Go,. Pengot de Sous. 115
Centro Civiao Benin Munbox do Rocks Neto

Fone/FAX, 3374-1265 Landnra PR
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8 A Ata de Registro de Preço [era vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 0(s) preço(s) unitário(s) «são):

ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁ-RIO

I. Café: torrado e moido, homogêneo, em pó, tipo tradicional. RI
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de !
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

QUANTI- VALOR
DADE TOTAL
TOTAL
2.800 un RS

2. Presunto: carne de pernil mina, cozida, sem capa de !RS
! gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
! consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica fechada., com indicação de prazo de validade e

240 Kg RS

número de registro (SIM, SIÊ ou SIP). Validade minima: 3
! dias, a contar da data da entrega.
3. Queijo: tipo mucarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia RS
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atoxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou

, SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

240 Kg RE

r
4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SM ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

RS 400 Kg RS

S. Pio: tipo fiances, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico 
microperfivado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

RS 2.800 Kg R$

un INNPar de Sotco. 145
Cairo CNN.) Berea kholist do Roche Neto

Fore/FAX- 1174-1265 -Looks -PR
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6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado
e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente ate o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
água e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

R$ 13.500 un nitS

31

7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em p6 solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega

R$

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote RS
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da .
entrega.

140 Kg RS

240 un

9. Aflame: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, IRS
constituido por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 mesas a contar da
data da entrega.

330 un RS

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido limpido transparente, RS
composição sacarina sádica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da

; data da entrega.

24
unidades

RS

11. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos RS 3,70 un
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade

480 un as
1.776,00

Rua Gov Panpot de Souza. 145
Centro Clvioo Benw Paula de Rocha Neto

Fone/FAY 3374-1265 Londvine - PR

Pregão Presencial n°.
"MINUTA'/2018

¡minima: 9 mesas a contar da data da entrap_
i 12. Agua Mineral: agua mineral, potável, sem gas. [ RS 2,21 un
'Embalagem: acondicionada em garrafa phistica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características flsico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.
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1

27 600 un FtS I
60.996,00

Valor Total da Licitação

10 0 presente instrumento possui valor total de [prep].

CLAUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO

RS
150357,14

1 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias fads, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal devera ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
Raul pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-5 antis a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer Onus para a Contratante.

14 0 pagamento seni efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na algal-16a e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Prep.

Riso,,,Panam de Soon, 145
Cato Olvsco Remo Paola= d. Rocha Nan

FaavVAX 3174-1265 • Lank= -PR
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CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:

17.1Fomecer o objeto em conformidade com as exigências, padrões de qualidade e
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os
processos envolvidos na disponibilizaçáo do produto (exploração, lavra,
industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo
observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-AN VISA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo
Minister° da Saida;

17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo de
Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadiunente as
indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3Substituir as unidades que apresentarem substancias estranhas ou impurezas em seu
conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

I7.5Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos
produtos e sua regularidade perante os órgãos oficiais, em especial a copia da
Publicação no Diário Oficial da União ou do processo administrativo registrado junto
ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a
aprovação da rotulagem da marca;

17.6Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da
Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas
condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma
vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos
oficiais.

17.8Arcar com eventuais prejuízos causados á CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

I7.9Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 dia Cud, que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

17.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

un ov npot tvd.145
Cato et, 'Go Bento Munhol da Rothe Neto
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utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

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

18 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de
Registro de Pregos;

18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência e
da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com Preço
Registrado, através de servidor especialmente designado;

18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLÁUSULA OITAVA—DA FISCALIZAÇÃO

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

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

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Prego sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

20.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

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

20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotara em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, más e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário i regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA NONA
ADMINISTRATIVAS

DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES

23 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condições da presente Ata de
Registro de Preços ficará sujeita is penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como is previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e i ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficara sujeita is seguintes sanções:

24.1 Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretarem
prejuizos significativos ao objeto da contratação.

24.2Multa.
24.2.1 Moratoria de 10*/0 (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, ate o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.2 Moratoria de 10% (dez por cento) por horn de atraso injustificado sobre o
valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na
Nota de empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os produtos
que devem ser entregues em horários pré-defuridos.

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecuedo total ou inesectglio partial de que decorra rescisão da Ala
de Registro de Preps, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Pregos.

24.3Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
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25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002,o licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantiver a proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

26 Considera-se comportamento inid8neo, entre outros, a declaração falsa quanto is
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

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

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

30.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

32 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias fairs, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.
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33 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-a a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLÁUSULA DEZ — DA ALTERAÇA0 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de film que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão á Presidência.

38 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado, sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência,

40 Quando os preços de mercado tomarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

40.! Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
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de evento posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisihilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Património,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder á revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

42 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

42.! Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas
42.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Pregos.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referencia —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUARTA — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relatives ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido c achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um so efeito.

Londrina, [dia, nags e ano].

AiIton da Silva Nantes [nome completo da signatária)
Presidente da Câmara Municipal de Londrina [cargo]

Rum Porigot de Souza, 1.45
Ceram Cívico Bono Minh°. da Roche Neto
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CI n° 162/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: parecer jurídico nos autos de Pregão — registro de preços para aquisição de gêneros
alimentícios

Londrina, 20 de julho de 2018.

Prezados,

Em atendimento a orientação da Controladoria, informamos que a gestão do

contrato sera realizada pelo gerente do Departamento de Suprimentos ou por outro servidor

por ele designado. As demais orientações da Controladoria também foram atendidas,

conforme nova minuta anexa aos autos.

Portanto, solicitamos parecer jurídico para consequente assinatura e

publicação.

S

Atenciosamente,

Fel
Departamento d

Palm
ntos e Patrimônio
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação, na modalidade de pregão com registro de preço, para a aquisição

de gêneros alimentícios, visando atender As necessidades da CML.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio/Departamento de
Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio da CI n. I 62/2018-DSP, e nos termos do artigo 38, parágrafo

Arno:), da Lei n° 8.666/93, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Casa envia, para

exame e aprovação, minuta Edital de Licitação (PA-DG 28/2018), na modalidade de pregão

presencial com registro de preços, para a aquisição de géneros alimentícios, visando atender

As necessidades da Casa.

PARECER

1. Quanto ao pregão. Esta modalidade de licitação é regulada pela lei

10.520/2002, e assim sintetizada por Joel de Menezes Niebuhr:

"Pregão é uma das modalidades de licita cão pública, atualmente
disciplinada pela Lei n°10.520/02, destinada à contratação de bens ou de
serviços comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de
habilitação, admitindo que os licitantes renovem as suas propostas
iniciais. 0 procedimento da modalidade pregão distingue-se dos demais
procedimentos das outras modalidades de licitação, apresentando
vantagens flagrantes.
A primeira vantagem é que o pregão independe do valor estimado do
futuro contrato, tal qual as modalidades concorréncia, tomada de preços
e convite. Estas modalidades são adotadas, via de regra, de acordo com
valores pré-estabelecidos, o que freqüentemente causa transtornos it
Administração."
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Outrossim, a utilização do pregão como modalidade licitatória para

implementação do registro de pregos é possível, pois, como ensina a doutrina, o Sistema de

Registro de Preços "nth) se perfila no rol de modalidades de licitação, nem tampouco

circunscreve um tipo licitatório. O SRP deve ser encarado simplesmente como uma

ferramenta de auxilio que se consubstancia num procedimento especial a ser adotado nas

compras do Poder Público  quando os objetos forem materiais, produtos ou géneros de 

consumo freqüente e ainda, em situações especialissimas, nas contratações de serviços."
( Sidney Bittencourt. Licitação de registro de preços: Comentários ao decreto n° 3.931, de

19 de setembro de 2001, 2' ed., rev, e ampL, Belo Horizonte: Fórum, 2008, pág. 17)

Isto fica bem claro, alias, na sistemática adotada pelo Decreto Federal n.

7892/2013 (sobre o qual se tratara mais abaixo), que expressamente dispôs:

"Art. 7° A licitação para registro de preps será realizada na
modalidade de concorrência, do tipo menor preço, nos termos da Lei n°
8.666, de 1993, ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n°
10.520, de 2002, e será precedida de ampla pesquisa de mercado."

Parece evidente, portanto, o ajustamento do registro de pregos para a
hipótese de aquisição de gêneros alimentícios de consumo frequente pela CML em suas
atividades (tais como água, café, açúcar, etc).

2. Quanto ao Registro de Pregos.

2.1. A previsão para a contratação por meio do Sistema de Registro de
Pregos se encontra na Lei n° 8.666, de 1993 que, em seu art. 15, estabelece as regras gerais
acerca do funcionamento do sistema, nestes termos:

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

1 - atender ao principio da padronização, que imponha compatibilidade
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas;

- ser processadas através de sistema de registro de preços;
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III - submeter-se as condições de aquisição e pagamento semelhantes às
do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública.

§ 100 registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 20 Os preços registrados serão publicados trimestralmente para
orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 3° 0 sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes
condições:

I - seleção feita mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços
registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

A regulamentação dessa modalidade de contratação, no âmbito da CML,
era feita pelo Ato da Mesa n. 15/2009, conforme dispunha o art. 1°:

"Art. 1°. As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15, II,
da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecerão ao disposto
neste Ato da Mesa."

Ocorre que este Ato da Mesa 15/2009 foi revogado em 1° de abril de
2013 pelo Ato da Mesa n. 6/2013, que em seu lugar estipulou que "as contratações que
porventura forem feitas utilizando o Sistema de Registro de Preços deverão ser
disciplinadas no instrumento convocatório de cada instrumento licitatório " (art. 2°).

No âmbito federal, o Sistema de Registro de Preços é regulamentado
atualmente pelo Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Esta menção é feita
porquanto, ainda que não seja matéria pacifica, nos parece que, quando for necessário, é
possível — à falta de regulação especifica — adotar as diretrizes deste Regulamento Federal
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para interpretação das questões relacionadas no âmbito municipal, como defende Sidney

Bittencourt, citando o ex- Ministro do STF, Moreira Alves:

"Para se configurar o vazio que deve ser preenchido supletivamente
pelas leis estaduais é preciso que não haja legislação federal, que
abarca não somente as leis, mas também os diferentes atos normativos
(decretos, regulamentos, circulares, portarias, etc.) que emanam da
Unido Federal (RTJ, 115:1033)." (Sidney Bittencourt. Licitação de
registro de preps: comentários ao decreto n° 3.931, de 19 de setembro
de 2001, 2" edição, rev, e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs.
31/32)

2.2. De qualquer sorte, temos que a doutrina conceitua o registro de

pregos como um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e

fornecedores, selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e

serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital .

Portanto, formado o cadastro de fornecedores e produtos, com a relação

das empresas, acompanhada da especificação dos produtos que elas poderão fornecer, a
CML poderá se valer das propostas apresentadas e constantes da Ata de Registro de Pregos
para celebração de futuros contratos.

Não há obrigatoriedade de contratação se não houver demanda efetiva, de
modo que não se pode falar em adjudicação, conforme consta da Seção I, item 3.1, da

• minuta do Edital.

2.3. As características dos bens e serviços a serem contratados por meio
dessa sistemática se encontram previstas no art. 3° do mencionado Decreto Federal
7892/2013, que dispõe nos seguintes termos:

"Art. 3° Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de
Preços nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações frequentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;
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Ill - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração."

Os requisitos mínimos de um edital de registro de preços estão definidos

no artigo 9° do Regulamento Federal. Assim, analisamos se foram respeitados na minuta do

Edital em análise (fls. 83/91, mais os anexos de fls. 92/102). A saber:

"Art. 9° 0 edital de licitação para registro de preços observará o

disposto nas Leis n°8.666, de 1993, e n°10.520, de 2002, e contemplará,

no mínimo:

I - a especificaolo ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de

elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado

para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as

respectivas unidades de medida usualmente adotadas; (Edital, Seção
item 1 e Anexos la - Gêneros Alimentícios e lb - Agua Mineral)

11 - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão

gerenciador e órgãos participantes; (Edital, Seção I, item 1 e Anexos la
e lb)

111 - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não

participantes, observado o disposto no § 4° do art. 22, no caso de o
&ROO gerenciador admitir adesões; (Não aplicável)

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de
bens; (Edital, Seção I, item 1 e Anexos la - Gêneros Alimentícios e lb -
Agua Mineral, com especificação dos 12 itens)

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade,
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características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados,

procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem

adotados (Edital no item 66, remete-se a Minuta da Ata de Registro de

Preços e Termo de Referência; por sua vez, o Anexo Ia esclarece na

seção III as condições de entrega e aceitação para os itens diversos da

água mineral, a qual é tratada nos itens 5 a 9 do do Anexo Ib);

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no

caput do art. 12; (Edital, item 3.1; Presente na Cláusula Quarta da

Minuta de Ata — Anexo VI)

VII - órgãos e entidades participantes do registro de preço; (Não

aplicável)

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando
cabível; (Não aplicável)

IX - penalidades por descumprimento das condições; (Edital, item 65,
com a remissão aos Anexos Termos de Referencia e Atas)

X - minuta da ata de registro de preços como anexo (Edital, Anexo VI); e

XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da
vantajosidade. (Anexo V, Minuta da Ata, Cláusula Dez, item 37)

2.4. Além disso, não é demais atentar que os quantitativos máximos,
previamente indicados pelo setor requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da
realidade/necessidade da Camara Municipal de Londrina e nos termos do 14 caput da Lei n°
8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários
indicados no Edital devem estar disponíveis quando da efetiva contratação.

2.5. Com relação à minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI do
Edital) trazida à colação para análise, considera-se que ela reúne os elementos essenciais
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exigidos pela legislação aplicável à espécie, vez que informa o objeto, valor da ata,

vigência, dotação orçamentária, critérios para pagamento e fiscalização, o regime de

aplicação de penalidades, além das hipóteses de alteração e extinção.

3. Conclusões. Cumpre salientar que a presente manifestação, inclusive

as sugestões postas neste parecer, toma por base exclusivamente os elementos que constam

até a presente data nos autos do processo administrativo encaminhado para análise, em
epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob prisma estritamente jurídico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, tais como orçamentos
apresentados, dada a sua aparente correção formal, e ausência de dúvidas jurídicas quanto a
estes.

Por fim, tendo havido a remessa dos autos deste PA à Controladoria da
Casa, para exercício do controle interno prévio a seu cargo, consta na Cl 162/2018 (fl. 103)
a noticia do atendimento à orientações apresentadas.

es — Advogado
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 09/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Câmara Municipal de Londrina toma público que realizará licitação, para
exclusiva participação de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, na modalidade
pregão presencial do tipo menor preço por item, para Registro de preços para eventual
aquisição de géneros alimentícios, objeto da Requisição 2624/2018, cujas despesas correrão
por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:--
01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para
copa e cantina.

0 procedimento licitatório reger-se-á pela Lei 10.520 de 17 de julho de
2002, pela Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, bem como pelas disposições
da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e Ato da Mesa n°. 11/2013, e ao disposto neste Edital e
anexos.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
PREÇO MAxmo: R$ 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E
SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Felipe Werlang Paim
ou, substitutivamente, o servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, ambos designados e
autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 09 de agosto de 2018, As 09h e 15min, na
sala de reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de ,
Souza, n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

O Edital e as especificações estarão à disposição dos interessados no site da Camara
Municipal de Londrina: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
'0 Edital encontra-se no mural pane° da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA À SEXTA, DAS 13H As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE FAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

0 objeto desta licitação é Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência, neste Edital e seus
Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item/ Preço
Descrição Unitário

Máximo

Quantidade
Total

Preço
Máximo

Total
1. Café: torrado e moído, homogêneo, em pó, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

R$ 6,36 un 2.800 un R$
17.808,00

2. Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de R$ 30,82 240 Kg R$
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Kg 7.396,80

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia R$ 30,70 240 Kg R$
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou

kg 7.368,00

SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

4. Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:

R$ 21,54
kg

400 Kg R$
8.616,00

plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.
5. Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:

R$ 10,07
Kg

2.800 Kg R$
28.196,00

feito no dia da entrega.

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado R$ 3,33 un 3.500 un R$

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR
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e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra

' Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
água e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distancia em temperatura ambiente e permite a

'armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: I litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

11.655,00

7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela R$ 9,15
mistura de cacau em p6 solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro, Kg
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

140 Kg R$
1.281,00

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote R$ 5,30 un
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

9. Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, R$ 11,81
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, un
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

240 un

330 un

R$
1.272,00

R$
3.897,30

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da
data da entrega.
II. Chá-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

R$ 3,96 un 24 unidades R$ 95,04

R$ 3,70 un 480 un R$
1.776,00

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

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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12. Água Mineral: Agua mineral, potável, sem gas.
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

RS 2,21 un 27.600 un R$
60.996,00

Valor Total da Licitação RS
150.357,14

3 Os produtos/serviços serão adquiridos por meio do Sistema de Registro de Preço e terão
sua contratação formalizada por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da
Lei 8.666/1993.

3.1 A existência de pregos registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a
firmar as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros
meios, respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço e seu termo inicial estão previstos na minuta
da Ata de Registro de Prep (Anexo VI).

4 As especificações do objeto, os prazos e condições para sua execução estão dispostas no
Termo de Referência anexo a este Edital (Anexo I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Prego (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão a conta

• 
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

SEÇÃO IR — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

6 Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências
constantes deste Edital e seus Anexos.

7 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, 1 da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

Rua Gov Bingo< de Sota 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374.1265. Londrina. PR
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8 É vedada a participação nesta licitação de:
8.1 Consórcios de empresas, qualquer que seja a forma de constituição;
8.2 Empresas não enquadradas como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte

(EPP) nos termos do art. 3° da Lei Complementar n°. 123/2006;
8.3 Pessoas jurídicas que estejam suspensas de participar de licitações realizadas pela

Camara;
8.4 Pessoas jurídicas que estejam impedidas de licitar e contratar com o Município de

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas iniclôneas para licitar ou contratar com

a Administração Pública, enquanto perdurarem os efeitos da punição ou até que seja
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;

8.6 Pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionem no pais;
8.7 Pessoas jurídicas que tenham, como sócio-gerente, administrador ou integrante de

conselho, servidor do Município de Londrina, por força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores
Públicos Civis do Município de Londrina — PR.

8.8 Pessoas jurídicas em processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, sob
concurso de credores ou em dissolução.

8.9 Pessoas jurídicas que possuam em seu quadro de pessoal empregados com menos de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, ou com menos de dezesseis
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos.

SEÇÃO IV — DA ABERTURA DA SESSÃO

9 A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, na data, horário e local
indicados no preambulo deste Edital, quando o representante do licitante deverá
apresentar ao Pregoeiro os seguintes documentos:

9.1 Fora de qualquer envelope, para imediata apresentação na ocasião do
credenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em

nome do licitante (ato constitutivo e, se for o caso, procuração);
9.1.3 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de habilitação

do Edital (Anexo III).
9.1.4 A declaração de que se enquadra na Lei Complementar 123/2006 (Anexo IV);
9.1.5 Certidão emitida pela Junta Comercial, conforme o art. 8° da Instrução

Normativa DNRC n° 103/2007, ou de outro documento equivalente, a depender
do modo de constituição da licitante.

9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);

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

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SECA() V — DO CREDENCIAMENTO

10 0 credenciamento é o ato pelo qual se possibilita aos interessados manifestarem-se, em
nome da empresa, na sessão pública do pregão, bem como participar de todos os atos
concernentes ao certame, como apresentar lances, formular intenção de recurso ou se
manifestar, de qualquer forma, durante a sessão.

11 0 representante do licitante deverá, no local, data e horário indicados no preâmbulo
deste Edital, apresentar-se ao Pregoeiro para efetuar seu credenciamento como
participante deste Pregão, munido de documento oficial com foto, e do documento que
the de poderes para manifestar-se durante a sessão pública em nome do licitante.

12 São documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

12.10 estatuto, o contrato social ou o registro como empresário individual nos casos em
que o representante do licitante é designado como administrador capaz de representar
o licitante isoladamente.

12.20 documento do subitem anterior, acompanhado de procuração por instrumento
público, ou particular com firma reconhecida (modelo no Anexo II), com poderes
necessários para formulação de propostas, para a prática dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

13 Cada credenciado poderá representar apenas uma empresa licitante e cada empresa
licitante poderá ter apenas um representante.

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

15 A proposta e a documentação devem estar em envelopes opacos separados, lacrados e
conter em sua parte externa frontal identificação assim sugerida:

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

Rua Gov Panne( de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregrio]l[ano],
Envelope n°2: Documentação, Proponente (nome da empresa), CNPJ: [CNPJ da
empresa licitante]".

16 Seri admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de
entrega, mediante recibo ou aviso de recebimento.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
16.1.1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo 111);
16.1.3 A declaração e de que se enquadra como Microempresa (ME) ou

Empresa de Pequeno Porte (EPP) (Anexo IV), acompanhada da certidão da
Junta Comercial,

16.25e os documentos referentes a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de
habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], as [hora da
realização da sessão]".

16.4 Os envelopes que não forem entregues nas condições acima estipuladas não gerarão
efeitos como proposta.

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. I deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa e todas as informações
necessárias para verificação da adequação da cotação com o objeto do certame,
observadas as especificações constantes do Termo de Referência.

17.20 preço em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), no qual devem
estar incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como
despesas com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do
objeto, inclusive os custos de entrega no local indicado pela Camara Municipal de
Londrina.

18 0 Envelope n° 01 deverá também conter uma mídia, preferencialmente pen drive,
com a proposta a ser encaminhada pelo sistema esProposta, disponibilizado no site da
Camara Municipal de Londrina, na página de publicação do edital do presente certame.

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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18.1As instruções de preenchimento da proposta e o executável (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na pagina <http://wwwl .cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml>.

18.2A apresentação de propostas por midia visa agilizar o procedimento de apuração.
18.3A proposta em mídia deverá conter os idênticos valores contantes nas propostas

impressas.
18.4Em caso de divergência dos valores, considerar-se-á a mais vantajosa à Camara

Municipal de Londrina.
18.5As mídias serão devolvidas aos licitantes presentes, após o término da sessão

pública, desde que encerrada a etapa de lances.
18.6Caso a mídia não se encontre dentro do envelope, mas em mãos do licitante

credenciado, sera admitido seu uso para importação dos dados em Sessão, desde que
possua idêntico conteúdo (marca e valores) da proposta impressa.

18.7A proposta não apresentada nos termos acima não será classificada.

19 A apresentação da proposta implica:
19.10 conhecimento e aceitação de todos os termos do Edital;
19.2Validade de 90 (noventa) dias, se outra, de maior prazo, não for designada na

proposta;
19.30brigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

condições e prazos máximos previstos no Termo de Referência;
19.4Submissão ao regime de penalidades estabelecido na minuta da Ata de Registro de

Preço (Anexo VI), em especial a referente à recusa em assinar a Ata de Registro de
Preço no prazo de 7 (sete) dias úteis após regularmente convocada.

20 No caso de conflito entre as informações constantes na proposta, sempre que possível o
Pregoeiro promoverá o saneamento, mediante a interpretação que amplie a disputa entre
os interessados, desde que não haja comprometimento de interesse da Camara
Municipal de Londrina, da finalidade e da segurança da contratação.

21 E facultado ao licitante apresentar catálogos para imediata apresentação ao Pregoeiro,
com o intuito de esclarecer dúvidas quanto à adequação do objeto apresentado na
proposta e o objeto do certame, sendo vedada a suspensão da sessão para apresentação
posterior.

22 Em hipótese alguma poderá haver alteração no conteúdo da proposta apresentada,
ressalvados os casos de evidente erro material, modificação essa que sera avaliada pelo
Pregoeiro quanto a sua admissibilidade.

23 A falta de data, de assinatura ou de rubrica nas páginas da proposta, conforme o caso,
poderá ser sanada pelo representante da empresa presente à sessão.
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SEÇÃO VII — DA CLASSIFICAÇÃO, DA ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

24 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificara aquelas que não
tenham ofertado objetos compatíveis com os requisitos estabelecidos neste Edital, que
sejam omissas, apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o
julgamento.

25 A compatibilidade do objeto será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas As propostas e, ainda, pela inexistência de qualquer alusão a
especificação incompatível com o Termo de Referência.

26 Serão levadas para a fase de lances as que estiverem com seu preço até 10% (dez por
cento) acima do valor da melhor proposta apresentada.

26.1 Caso não haja no mínimo 3 (três) propostas na condição do item anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três).

26.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

27 Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro dará inicio à etapa de
apresentação de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma
sucessiva, em valores distintos e inferiores ao menor lance ofertado.

28 0 julgamento sera realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

29 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.

30 Caso não se realizem lances verbais pelos licitantes selecionados e a proposta de menor
preço vir a ser desclassificada ou, ainda, inabilitada, o Pregoeiro restabelecera a etapa
competitiva de lances entre os licitantes, com obediência aos critérios estabelecidos nos
itens anteriores.

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

31 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.
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32 Seri desclassificada a proposta final que:
32.! Contenha vícios ou ilegalidades.
32.2Nao apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referencia.
32.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
32.4Apresentar preps finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
32.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura dos custos decorrentes da
contratação pretendida.

32.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao prego e i
produtividade apresentada.

33 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade
de esclarecimentos complementares, poderá ser efetuada diligencia, na forma do §3° do
artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, para efeito de comprovação de sua exequibilidade.

34 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligencias para aferir a
exequibilidade e a legal idade das propostas, caso em que deverá apresentar as provas ou
os indícios que fundamentam a suspeita.

35 Se a proposta não for aceitável, o pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a
qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma que atenda ao edital.

36 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

36.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
36.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

caso de desclassificação ou inabilitação do licitante com proposta classificada em
primeiro lugar.

37 No julgamento das propostas, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem
sua substância, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e
atribuir-lhes validade e eficácia para fins de classificação.

38 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO
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39 0 Pregoeiro procederá A abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

40 Seri inabilitado o licitante que não apresentar sua documentação em situação regular ou
fora do prazo de vigência, ressalvadas as faculdades conferidas pelo art. 43 da Lei
Complementar n° 123/2006.

41 Em caso de inabilitação do licitante mais bem classificado, proceder-se-á à análise das
condições de habilitação do classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, até
que se encontre licitante em condições de ser habilitado.

42 Para a habilitação jurídica deve-se apresentar ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor e atualizado (original e todas as alterações ou consolidação),
devidamente registrado na Junta Comercial ou em outro órgão competente, na forma da
lei, com indicação dos atuais administradores ou dirigentes.

42.1Caso o ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor tenha sido apresentado
na ocasião do credenciamento para que seja juntado aos autos, é facultada a não
apresentação dentro do envelope n°. 2 (Documentos).

43 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

43.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

43.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
43.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
43.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),

mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

43.5Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, por
meio da apresentação da certidão negativa, nos termos do art. 642-A da CLT
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CND1).

44 Para a qualificação econômico-financeira a empresa deverá apresentar certidão
Negativa de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial expedida pelo cartório
distribuidor da sede do licitante.

45 0 licitante também deverá apresentar, sob pena de inabilitação:
45.1Declaração, firmada por seu representante legal, de que não há em seu quadro de

funcionários menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, insalubre ou perigoso,
nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição
de aprendiz, conforme Anexo V deste Edital;
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45.2Licença sanitária do estabelecimento do fornecedor licitante, expedida pelo órgão
sanitário competente, relacionado ao objeto do presente certame.

46 Os documentos, com exceção daqueles que contenham determinação especifica para
apresentação em original, poderão ser entregues em original ou fotocópia autenticada
por tabelião ou por integrante da Equipe de Apoio do Pregoeiro, por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio ou pelo próprio Pregoeiro designado para o
certame.

47 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, sera assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.1A não inserção da certidão no envelope de habilitação, mesmo que apresente
restrição, no Envelope n°. 2 impede a concessão do beneficio acima referido, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

47.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Camara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

48 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos A confirmação no site do órgão
emissor.

49 As certidões ou certificados que não contenham prazo de validade somente serão
aceitos quando expedidos no prazo máximo de 90 (noventa) dias anteriores à data limite
para o recebimento das propostas, ressalvado o ato constitutivo, cuja aceitação
independe do prazo de expedição.

SEÇÃO X — DOS RECURSOS

50 Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três)
dias para a apresentação das razões do recurso, os demais licitantes consideram-se
desde logo intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que
começarão a correr do término do prazo do recorrente, assegurada vista imediata dos
autos.

51 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusão da pretensão recursal.
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52 Não serão conhecidos:

52.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

52.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

52.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

53 As razões recursais podem ser enviadas via fac-símile ou no e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br, desde que os originais sejam protocolizados em até 3 (tres)
dias após o registro do recebimento.

54 Expirado o prazo para apresentação de razões recursais, sejam apresentadas ou não, o
Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhar os autos, com as devidas
informações, para a análise do Presidente da Camara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

55 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

56 0 objeto da licitação sera adjudicado ao licitante declarado vencedor:

56.1 Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
56.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

57 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

57.1 Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
57.25e o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § I° da Lei Complementar n°. 123/2006.
57.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Parana ou no Cadastro Nacional de Condenações Civeis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.

58 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinara a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procedera a habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.
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59 0 Pregoeiro manterá sob seu poder os envelopes de habilitação ainda não abertos dos
demais licitantes, pelo prazo de 15 (quinze) dias corridos após a homologação do
certame.

60 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dará inicio ao prazo de 5
(cinco) dias corridos para os interessados retirarem a documentação, sob pena de
inutilização dos envelopes, independentemente de notificação.

SEÇÃO XII — DA FORMALIZAÇÃO E DO CONTEÚDO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇO

61 Após a homologação do certame, o vencedor será convocado para, no prazo de 7 (sete)
dias úteis, assinar a Ata de Registro de Prego (Anexo VI deste edital).

62 Ante a solicitação da empresa e concordância da Diretoria Geral da Câmara Municipal
de Londrina, o prazo definido para a assinatura do instrumento é prorrogável, uma vez,
por igual período.

63 As eventuais contratações decorrentes do Sistema de Registro de Preço serão
formalizadas por meio de Nota de Empenho, nos termos do art. 62 da Lei 8.666/1993.

64 Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não
assinar a Ata de Registro de Preço, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do objeto, não mantiver a
proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidõneo ou
cometer fraude fiscal, poderá ser impedido de licitar e contratar com o Município de
Londrina, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas e das
demais cominações legais, conforme art.7° da Lei 10.520/2002.

64.10 disposto acima é aplicável ao participante da licitação que deixar de entregar ou
apresentar documentação falsa exigida para o certame ou se comportar de modo
iniclôneo.

65 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo I) e na Ata de Registro de Prego (Anexo
VI), partes integrantes do presente Edital, a disciplina detalhada sobre: vigência do
contrato, especificações do objeto, condições de execução, recebimento do objeto, preço
e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes à contratação.
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SEÇÃO XIII— DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

66 Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar edital de licitação, cujo protocolo
deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das
propostas e a Administração julgará e responderá A impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

66.1A impugnação protocolada intempestivamente sera admitida como exercício do
direito de petição.

66.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

67 Qualquer modificação no Edital exige divulgação pelo mesmo instrumento de
publicação em que se deu o texto original, com reabertura do prazo legal nos casos em
que a alteração afeta a formulação das propostas.

68 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

69 Todos os fechos de envelopes, documentos e propostas serão necessariamente
rubricados pelo Pregoeiro, facultado aos licitantes presentes o direito de rubricá-los.

70 Se não houver expediente ou se ocorrer qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia fail subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

71 E facultada ao Pregoeiro ou A Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a
promoção de diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrução do
processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar
dos envelopes.

72 Na análise preliminar das propostas, na habilitação ou no julgamento das propostas, o
Pregoeiro poderá sanar fatos qualificados ou não no presente Edital como erros, falhas
ou vícios que não alterem sua substância das propostas, dos documentos e sua validade
jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na Ata da Sessão e acessível a
todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.

73 0 desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia, de economia e do interesse público.
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74 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da
ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Camara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

75 A autoridade competente para a aprovação do procedimento licitatório poderá revogá-lo
em face de razões de interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-lo por
ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante ato escrito e
devidamente fundamentado.

76 Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e
a Câmara Municipal de Londrina não será, em nenhum caso, responsável por esses
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

77 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
inicio e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de
expediente na Camara Municipal de Londrina.

78 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

79 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
79.1Anexo I: Termo de Referência;
79.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
79.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
79.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
79.5Anexo V: Modelo de declaração relativa à proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
79.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Edificio da Oman Municip de

Almeida
P iretor-Geral

,em 26 de julho de 2018.
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ANEXO I.A - TERMO DE REFERÊNCIA — GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SECÀO I — DO OBJETO

Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
géneros alimentícios, visando a atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada para o período de um ano.
1 2 Seguem os itens e as especificações do ob eto:

Item Descrição Condições
de entrega

Quanti-
dade
estimada
(um ano)

I Café: torrado e moído, homogêneo, em p6, tipo tradicional. Entrega
Embalagem: pacote aluminizado alto vacua, vedado, com indicação mensal.
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso Estimam-se
liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da 230
entrega. unidades

por mês.

2.800
unidades.

3

Presunto: came de pernil suína, cozida, sem capa de gordura, Entrega
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. diária.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada., com indicação Estimam-se
de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). 5 kg por
Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega. dia, uma

vez por
semana.

240 kg

Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 Entrega
a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica, diária.
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de validade, Estimam-se
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 5 kg por
dias, a contar da data da entrega. dia, uma

vez por
semana.

240 kg

4 Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo, suavemente Entrega
temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), diária.
para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, Estimam-se
fechada, com indicação de prazo de validade, peso e número de 8 kg por
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da dia, uma
data da entrega. vez por

semana.

400 kg

Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado Entrega
com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e margarina. diária.
Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou convencional de Estimam-se
papel. Validade minima: feito no dia da entrega. de 7 a II

2.800 Kg
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quilos por
dia.

Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou Entrega 3.500
longa vida, integral, envasado sob condições assépticas em semanal. unidades
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato Estimam-
externo com o produto. Número de registro (SIF) de inspeção se de 48 a
do Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurizaçao 72
somente até o número 3. Embalagem: Tetra Pak (papel, unidades.
plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar, água e
microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem
do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses.
Peso liquido: 1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da
data da entrega.

7 Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela Entrega
mistura de cacau em po solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro, mensal.
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem: atóxica, Estimam-
lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote, origem, se de 6 a 8
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: kg por
mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da mês.
entrega.

140 kg

Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote Entrega 240
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de mensal. unidades
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro (SIF) Estimam-
de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500 gr. se 15
Validade minima: 3 meses a contar da data da entrega. unidades

por mês.
Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído Entrega
por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação, isento de mensal.
sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou Estimam-
vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: se 25
plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem, unidades
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 por mês.
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega.

10

330
unidades

Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, Entrega
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e edulcorantes. única
Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com bico dosador e
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade

24
unidades

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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11

e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade
e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 meses
a contar da data da entrega.

• SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

•

Entrega 480
mensal. unidades
Estimam-
se de 35 a
45
unidades
por mês.

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serão utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Camara Municipal de
Londrina.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇOES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sell feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chá-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação será feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no mínimo, 500 gr,
sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados
diariamente e o 6 (leite) será requisitado semanalmente e deverão ser entregues das

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bano Mtinhoz da Rocha Neto
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8h30 its 9 horas e das 13h30 As 14h00 do primeiro dia útil posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CON1RATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) serão requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues is terças-feiras e a mortadela entregue
As quintas-feiras, das 13h30 is 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) sett solicitado em uma única vez. 0 prazo de entrega deste item
será de 5 (cinco) dias úteis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto sera contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13h00 As 18h00, preferencialmente, As segundas, quartas e
sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referência para item
especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente os
produtos em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e is especificações do objeto.

noic:
Marina Akemi Higuti

Londrina, 04 de junho de 2018.

Departamento de Administração Predial

Rua Goy. Pangot de Souza, 145
Centro Civic.* Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina. PR
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ANEXO 1.13 - TERMO DE REFERÊNCIA — ÁGUA MINERAL

OBJETO

22

1 Constitui objeto do presente Termo de Referencia o registro de preços para eventual
aquisição de água mineral, visando a atender is necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: água mineral, potável, sem gás, com PH a 25 °C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, características fisico-quimicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência visam a manter o
abastecimento da Agua mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Câmara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §10, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo A competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25 °C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será feita pelo

Rua Gov. Pangot de Souza. 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Nato

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

7 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas As 18 horas, preferencialmente As segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente As terças e quintas-feiras.

8 A CON fRATADA arcara com os custos da entrega.

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente o
produto em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
F iscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e As especificações do objeto.

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

Londrina, 04 de junho de 2018..

Marina Akemi Higuti
Departamento de Administração Predial

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

Fone/FAX: 3374-1265. Londrina. PR
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ANEXO H— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregiio]/[ano]

Através da presente, autorizo o(a) Sr.(a) [nome do outorgado], portador(a)
da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°. [número], e inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. [número] a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número]. Para tanto, outorgo a pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [numero do pregtio]/[ano].

Estou ciente, de que responderei em juizo ou fora dele, se for o caso, por
todos os atos que venham a ser praticados por nosso Representante Legal.

, de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

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

Fone/FAX. 3374-1265 - Londrina - PR
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ANEXO III — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa [nome da empresa], pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°.
[número], para fins de participação no Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

[ano].

Rua Gov Parigot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neu,
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ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa (Razão Social), pessoa jurídica inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. [numero], declara, sob as
sanções administrativas previstas e sob as penas da Lei, ser [microempresa ou empresa de
pequeno porte, conforme o caso] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Local e data.

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:

Observações:
a) Esta declaração deve ser preenchida somente por empresa que se

enquadrar na Lei Complementar 123 de 2006, para que possa se valer dos benefícios da Seção
VII e item 41 deste Edital.

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

Fone/FAX. 3374-1265. Londrina. PR
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ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA fis PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu (nome), portador(a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n°.
[número], na qualidade de Representante Legal da empresa (Razão Social), pessoa jurídica
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob
o n°. [número] interessada em participar da licitação modalidade Pregão presencial n°
[número do pregdo]l[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Parana, em
cumprimento is determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que em meu quadro de pessoal não ha menor de 18 anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso
XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal.

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

de de [ano].

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:
RG:
CPF:
Cargo:
(Obs.: Este documento deverá constar no envelope n° 2 `Documentação')

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

Fone/FAX: 3374.1265. Londnna - PR
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. [minter° sequencial de atas e contratos[/2018
PREGA0 PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
AiIton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade n° [número do RG] e CPF no
[número do CPF];

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com [nome da licitante vencedora],
inscrita no CNPJ sob o n° [número do CNPJ], com sede na [endereço completo], CEP n°.
[numero do cep], no Município de [município], neste ato representada pelo(a) Sr(a).
[designado em ato constitutivo ou em instrumento de mandato], portador(a) da Cédula de
Identidade n° [número do RG] e CPF n° [número do CPF], nos seguintes termos:

Rua Gov. Parigot dc Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Roc-ha Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina - PR
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender is necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo 1), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preps, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

3 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa is licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão i conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação sera realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.
6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviara, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

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

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bono Munhoz da Rocha Neto

Font/FAX: 33741 265 - Londrina- PR
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Prep terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(são):

I ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÁ-
RIO

1. Café: torrado e moído, homogêneo, em p6, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

R$

2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de R$
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.
3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia R$
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

QUANTI-
DADE
TOTAL

2.800 un

VALOR
TOTAL

R$

240 Kg R$

; 240 Kg R$

4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, R$
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.
5. Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

1400 Kg R$

R$ 1 2.800 Kg R$

Rua Gov. Partgot de Souza, 105
Centro Civico Berne Munhoz da Rocha Neto
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6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado R$
e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIP) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
Agua e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: I litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.
7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em p6 solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

R$

3.500 un

140 Kg

R$

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

R$ 240 un

R$

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, R$
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

330 un R$

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade mínima: I ano, a contar da
data da entrega.

II. Chit-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade

R$ 24
unidades

R$

R$ 3,70 un 480 un R$
1.776,00

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Saito Mwihoz da Rocha Nato
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minima: 9 meses a contar da data da entrega.
12. Água Mineral: Agua mineral, potável, sem gds.
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características físico-
químicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

RS 2,21 un 27.600 un R$
60.996,00

Valor Total da Licitação

10 0 presente instrumento possui valor total de [preço].

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

RS
150.357,14

11 0 prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á apes a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante deposito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.
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CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:
17.1 Fornecer o objeto em conform idade com as exigências, padrões de qualidade e

especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os
processos envolvidos na disponibilização do produto (exploração, lavra,
industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo
observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-ANV1SA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo
Ministéro da Saúde;

17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo de
Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as
indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3Substituir as unidades que apresentarem substâncias estranhas ou impurezas em seu
conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4 Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

17.5Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos
produtos e sua regularidade perante os órgãos oficiais, em especial a cópia da
Publicação no Diário Oficial da União ou do processo administrativo registrado junto
ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a
aprovação da rotulagem da marca;

I 7.6Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da
Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas
condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma
vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos
oficiais.

17.8Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

17.9Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 dia útil, que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

18 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:
18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de

Registro de Preços;
18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência e
da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com Frew
Registrado, através de servidor especialmente designado;

18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Prep sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo D.

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:
20.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

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

Departamento Financeiro.
20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário i regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA NONA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

23 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente Ata de
Registro de Pregos ficará sujeita is penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como As previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecuçâo total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita is seguintes sanções:

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

24.2Multa.
24.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.2 Moratória de 10% (dez por cento) por hora de atraso injustificado sobre o
valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na
Nota de empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os produtos
que devem ser entregues em horários pré-definidos.

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecuclio total ou inexecucdo parcial de que decorra rescisão da Ala
de Registro de Preps, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

24.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.
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25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Prep quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantiver a proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

26 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto is
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

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

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

30.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

32 Previamente à aplicação de qualquer penalidade poderá a Contratada apresentar defesa,
no prazo de 5 (cinco) dias ads, contado a partir da data em que for notificada a
respeito.
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33 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-a a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA DEZ — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

38 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

40 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidira por:

40.1 Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
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de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preps; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder à revogação da Ata de Registro de
Preps, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

42 A Contratada tell o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

42.1Nao cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
42.3Não mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com prego registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA QUARTA — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento seta o da Comarca de
Londrina, Estado do Parana, com exclusão de qualquer outro.
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E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um so efeito.

AiIton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mar e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 28/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza d
despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL,
TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 09h e 15min
do dia 09/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza,
145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio
ou no Site: http://wwwl.cml.pr.gov.br/cml/site/licitacoes.xhtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1274 (Felipe).

Em 26/07/2018

Almeida
iretor-Geral



451

Jornal Oficial n° 3576 Pig. 20 Sexta-feira, 27 de julho de 2018

Quantidade Unld. Prego Unitário (14) Print) Total (R$)
60 Unid. R$ 70,00 R$ 4.200,00

Dos Prazos: 0 prazo de fornecimento e prestação de serviços it de 12 (doze) meses, contados a partir do dia 24 de julho de 2018. 0 prazo de
vigência do contrato tem início a partir da sua assinatura e terminará 60 (sessenta) dias após a conclusão do prazo de fornecimento.

Data de assinatura: 17 de julho de 2018.

FEL - FUNDAÇAO DE ESPORTES DE LONDRINA
CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE JURÍDICA DA
PROPONENTE, CONFORME ITEM 9 DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO W 00512018— FEIPE — APÓS ANALISE DOS RECURSOS

Após análise dos recursos interpostos ao resultado provisório do Fundo Especial de Incentivo a Projetos Esportivos (FEIPE) 2018, o Conselho
Administrativo da Fundação de Esportes de Londrina (CAFEL) convoca, os proponentes abaixo relacionados, que tiveram os RECURSOS
ACATADOS, para, a partir de hoje, apresentar o Plano de Trabalho e toda a documentação para a comprovação de regularidade jurídica do
proponente, conforme orienta o item 9 do edital 005/2018.

PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ADULTO
N° MODALIDADES GÉNERO PROPONENTE
1 HANDEBOL tvi INSTITUTO INTERNACIONAL HAND BRAZIL

2 VOLEIBOL F ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MESTRES E FUNCIONARIOS
MARCELINO CHAMPAGNAT

DO COLÉGIO ESTADUAL

PROGRAMA DE MODALIDADES ESPORTIVAS ALTERNATIVAS
N° MODALIDADES GÉNERO PROPONENTE
1 FUTBOL AMERICANO M LONDRINA BRISTLEBACKS FUTEBOL AMERICANO

Os convocados deverão protocolar em um prazo de 15 dias os documentos em envelope lacrado, individual e com identificação frontal do programa
e modalidade contemplados, na sede da Fundação de Esportes de Londrina a rua Gomes Carneiro, n° 315.

Londrina, 27 de julho de 2018.

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
AVISO DE ucrrAgÃo

PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 28/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: ris 09h e 15min do dia 09/08/2018.
LOCAL: Sede da Camara Municipal de Londrina, Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: direlamente no Setor de Suprimentos e Patrimãnio ou no Site: http/hvviw1.cml.prgov.bricml/siterlidtacoesichtml.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacaorgcml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1274 (Felipe).

Em 26/07/2018. Mark Almeida - Diretor Geral

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE ucitAgAo w 08/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 37/2018

OBJETO: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE TRES CAMERAS "SPEED DOME".

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo corn o exposto no Relatório de Dispensa de Licitação (fl. 54-56), na manifestação
do Controle Interno Prévio (fl. 57), na Comunicação Interna n° 06/2018 do Departamento de Multimfdia (fls. 59-60) e Parecer Jurldico ((ls. 61-63),
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agosto de 2018, PREGÃO PRESENCIAL, com as seguintes caracteristicas: OBJETO:
Registro de Pregos para a Contratação de pessoa juridica para o fornecimento e
instalação de móveis sob medida para slender as necessidades da Secretaria Municipal
de Educação deste Municipio. TIPO: Menor preço. A documentação completa do edital
poderá ser examinada a partir do dia 30 de julho de 2018, no Departamento de Compras e
Licitações, Rua Holanda n°23, das 8h30 As 11h00 e das 13h00 As 16h30 ou através do site
www.cambe.pcgov.br - Portal da Transparência - Administrativo. Quaisquer informagaes
poderão ser solicitadas ao Departamento de Compras e Licitações, pelo fone (43) 3174-
0540, ou ainda, pelo e-mail: licitacao@cambe.pcgov.br.

Cambé, 25 de julho de 2018.
José do Carmo Garcia

Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE JAGUAPITA
RUA silo SEBASTIÃO, 20•CX.P,78-FONE (43) 3272-1603-CEP 86610-000,

CNPJ.78.263.860/0001-05 JAGUAPITÃ - PR. e-mail - strjaguapita@fetaep.org.br
ELEIÇÃO SINDICAL

AVISO
Comunicamos que, no dia 30 (trinta) de Setembro de 2018 (dois mil e dezoito) na sede
desta entidade, sito A Rua São Sebastião n5.20, haverá eleição para composição da
Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Jaguapitã, devendo
o registro de chapas ser apresentado é Comissão Eleitoral na secretaria da entidade, no
horário dedos 08:00 (oito) as 11:00 (onze) e das 13:00 (treze) as 17:00 (dezessete) horas,
no perlodo de 10 (dez) dias úteis a canter da publicação deste aviso. 0 presente Edital de
Convocação para eleição encontra-se fixado na sede desta entidade.

Jaguapjta-Pr, 26 de Julho de 2018.

• frwi, 
Ademir Batista

Presidente

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA
Estado do Parana

CNPJ: 76.978.881/0001-81
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL HI 83/2018
O MLIN.CiPIO OE TERRA RICA. Estado do Parana. torna público quo sera prorrogada para o dia 10/08/2018 as 08
bores a zhoa prevista de abertura do Pregdo or 83/2018 que tern por objeta a Aquisição de 02 Velculos -OKM -
SAM 56 para slender as necessidades do Municipia, mediante adequações solridas no modelo 07 (caracteristicas
técnicas do equipamento), conforrne especifica abaixo:
ONDE SELE;
3. TRASMISSÃO
3.1 Tine MecanIca
4 DIREÇÃO
4.1 TIpo Hidraulica ou Eletrica
LE1A,SE:

,9, TRASMISSÃO
3.1 Tipo Automática
4 DIREÇÃO
4.1 Tipo Elétrica
INFORMAÇOES / EDITAL: O edital completo deverá ser adquirido no site: www.terrarica.pcgov.br em processos
licilatdrios. Maiores intorrrações poderão ser adquiridas na Av. Euclides da Cunha, n 1120, Setor de Licitayiles,
pelos telefones: (44) 3441.8505 ou 3441-8502, Informando-se no pedido os seguintes Was: Razão Social do
requerente, endereço, telelone, e-mail e nome da pessoa para contato.

Terra Rica, 26 de Julho de 2018. -JULIO CESAR DA SILVA LEITE - Profane Municipal.
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Cfirnara Municipal de Londrina
Estado do Parana

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGAO PRESENCIAL N° 09/2018

PROCESS° ADMINISTRATIVO O. 28/2018
OBJETO: registro de pregos para eventual aquisição de gêneros alimentícios.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa:
3390.300712 Gêneros alimenticios para copa e cantina.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 150.357,14 (CENTO E CINQUENTA MII , TREZENTOS E CINQUENTA E SETE
REAM E QUATORZE CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 0911 e 15min do dia 09/08/2018.
LOCAL: Sede da Câmara Municipal de Londrina, Rua Gov. Pangot de Souza, 145, Londrina/
PR, no Sala de Reuniões.
RETIRADA DO EDITAL: diretamente no Setor de Suprimentos e Patrimônio ou no Site: htta://
mar.v1.cml orloov.br/cmVsiterlicitacoes.xhrn1 
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail lici)acao@cml 
pr cloy br ou nos telefones (43)3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1274 (Felipe).

Em 26/07/2018
Mark Almeida
Diretor-Geral

'ODER JUDICIARIO - COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE LONDRINA -
ORO CENTRAL - 2' VARA CÍVEL - Av. Duque de Caxias n° 689 - FORUM - Centro

Adnlinistrativo - CEP: 86015-902 - Londrina - PR - EDITAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO
DE EDNA FERREIRA DE MORAES & CIA LTDA ME (CNPJ: 08.745.637/0001-19) e EDNA
FERREIRA DE MORAES (CPP/MF n* 158.064.558-58), COM PRAZO DE VINTE(20)
DIAS. Edital de Intimação e Citação das executadas EDNA FERREIRA DE MORAES & CIA
LTDA ME (CNPJ: 08.745.637/0001/19) na pessoa de seu representante legal, atualmente
ern lugar ignorado e não sabido, e EDNA FERREIRA DE MORAES, brasileira, casada,
empreseria, inscrita no CPF/MF n° 158.064.558-58, atualmente em lugar Ignorado,
para, no prazo de TRES(03) DIAS, contados do termino do prazo deste, promover o
pagamento da divida (ocasião em que a verba honoraria sera reduzida pela metade - art.
Ari. 827, § 1° NCPC), executada através dos autos de AÇÃO EXECUÇÃO DE TITULO
EXTRAJUDICIAL n° 0041896-43.2012.8.16.0014, em que BANCO BRADESCO (CPF/MF
o° 60.746.948/0001-12) move EDNA FERREIRA DE MORAES & CIA LTDA ME ( CNPJ:
08.745.637/0001-19)e EDNA FERREIRA DE MORAES (CPFIME n° 158.064.558-58); que
atualizada ate 13/06/2018, perfaz o valor de R$ 76.036,47 ( Setenta e Seis Mil Trinta e
Seis reais e Quarenta e Sete Centavos), acrescido de eventuais emolumentos legais, sob
pena de penhora e avaliação, nos moldes do art. 829. § 1°, de NCPC; cienfifico-o(a)(s)
de que dispõe(m) do prazo de QUINZE (15) DIAS (contados do término do prazo deste),
para, querendo, opor-se à execução por meio de EMBARGOS (arts. 914 e 915, do mesmo
Estatuto Processual Civil), ou, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o
depósito de trinta por cento(30%) do valor da execução (inclusive custas e honorários)
requerer que lhe(a) seja admitido efetuar o pagamento do restante em até seis (06)
parcelas mensais, acrescida de correção moneterla e juros de um por cento(1 'A) ao
més(NCPC,916), ocasião em que importa na renuncia ao direito de opor embargos (NCPC,
916,§ 6°). O Titulo embasador da referida execução constitui-se pela Cédula de Crédito
Bancário - Empréstimo - Capital de Giro n° 331/3.478.908, celebrada em 11/01/2009,
com resgate previsto ern 36 parcelas de R$ 2.314,70, incorrendo o atraso no pagamento
a partir de 11/02/2012. Como os entendimentos verbais, visando o recebimento amigável
de seu crédito, resultaram infrutíferos, 000 restou A credora senão recorrer a via judicial.
ADVERTENCIA: Decorrido os prazos supra citados, sem a apresentação de embargos

execução, pagamento da divida ou requerimento de pagamento parcelado, dar-se-á
prosseguimento er execução até integral satisfação do crédito acima indicado, sendo-lhe
nomeado ainda, um Curador Especial. Londrina, 29 de Julho de 2018. Eu, (a) ( Jobson
Rafael Leme de Moraes), Funcionário Juramentado', que o digitel e subscrevi. (a) LUIZ
GONZAGATUCUNDUVA DE MOURA- Juiz de Direito

• II`. t.
06.983.5411000143)  pessoP iundica de dualto privadp, ria pessoa de seu representanle legal, atualmente em
agar ignorado, pare, no prazo de QUINZE (15) DIAS UTEIS, contados do termini:, do prazo deste, promovedem)
o pagamento do valor indicado no demonstrativo atualizado do débilo (NCPC, 523, capul), nestes autos de
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL n° 0018598-17,2015,8,16.0014, cm que BANCO J. SAFRA (CNPJ
n°. 03.017.677/0031-20), nave contra 610 (LIMP sERvigos LIDA EPP (CNPJ n° 06.983.541100111•63), que
atualizada ale 0E60512018, perfaz o valor de R$ 32.6606 (JrInta e Dois Mil Selscentos e Sessenta e Quatro
Reels p Sessenta e Seis Centavos), nos moldes do art. 829, § 1°. do NCPC; cientif ico-o(a)(s) de que
dispõe: (m) do piano de QUINZE (15) DIAS (contados do término do prazo desle), para, querendo, opor-se 6
execução por ma de EMBARGOS (ate 914 e 915, do mesmo Estattilo Processual  ou, reconhecendo o
credit° da exemanie e corrarovando o depósito de trinta por cento (30%) do valor da execução (inclusive
custas e honorttios), requerer cue lhe(s) Seta admitido eetuar o pacamento do restante em aIe seis (06)
parcelas mensais acrescida de correcto monetária e WIGS de um por canto (1%) ao mês (NCPC, 9161,
gcasIto em que Imports na renúncla ao direito de opor embarnosINCPC, 916, 6 6,1.1 o Nub ernbasador
da refedda execução conslitui-se pela Cédula de Crédito Bancário com Alienação Fiduciária, operação
350039649, tirmada em 13/10/2010, no valor de R519.000,00 a See rostiluido em 48 parcelas no valor de
R5607,18 coda, sendo vinculado em alienação fiduciária o automóvel CHEVROLET CELTA HATCH LIFE ano
model° fab. 2010.'2011 - Flex - chassi 9BGRZO8F08F0001800 -PENAVAM 0)253289114. A execulada deixou
de efetuar os pagamentos a partir da 27' parcela em 13/01/2013. Como os entendimentos verbais, visando o
recebimento arnigavel de seu credito e lodes os riremos suasórios para cobrança dos valores resultaram
infruhteros, não restou à credora sento recorrer A via judicial. ADVERTENCIA: Decorrido os prazos supra
alados, sem a apresentação de embargos A execução, pagamento da divide ou requerimento de pagamento
parcelado, dar-sea prosseguimento à execução até integral sarislação do crédito acima indicado, sendolhe
nomeado ainda, um Curador Especial. Londrina, 04 de Junho de 2018. Eu, (Jobson Rafael Leme de Mcvais)
FuncionarieJuramentado, que o digitei e subscrevi LUIZ GONZAGA TUCUNDUVA DE MOURA- Juiz de Direito

Edits' de Intimação
Prazo de 30 (Uinta) dias.

Compromissário Comprador
VANESSA DA SILVA

Aos 25 (virile e cinco) dias de julho de '2018, na cidade 'de Londrina-Pr, a empresa NELSON
PADOVANI & CIA LTDA, pessoa juridica de direito privado, corn onde na cidade de Londrina-Pr,
Avenida Ayrton Senna da Silva, n° 550, sala 1502, Bairro Glebe Pelham}, inscrita no CNPJ sob n°
03.357.017/0001-99, serve-se do presente Edital para INTIMAR N'ANESSA DA SILVA, nos tennos
do artigo 231, inc 1, do Código de Processo Civil, o qual sc encontra em LUGAR INCERTO E
NÃO SABIDO, para que compareça no endereço acima declinado (sede da empresa) a rim de que
regularize sua inadimpleacia incorrida relativamente as parcelas do Contrato de Compromisso de
Compra e Venda do Lote n° It. da Quadra n° 13, do Loteamento Jardim Padovani, outrora firmados
corn Vossa Senhoria ern 10 do março dc 2017, cujo o valor em atraso é assim discriminado: R$
18.068,49 (dezoito mil e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos) referente ao period°
compreendido de 10/02/2017 a 10/07/2018/ valor Oslo devidamente corrigido monmanatnento
acrescidos dos juros legais e demais encargos contratuais, ludo ern confonnidade comes termos do
contrato acima descrito 04/06/2014.
Advertencia - Em flan sendo efetuada a regularização do debito acima descrito, no prazo acima
assinalado de 30 (trinta) dies contado da publicação do presente Edital numa vez constatado o não
cumprimento de suas obrigniões saldando a divida, o COIM010 firmado com Vossas Senhorias sera
considerado rescindido de pleno direito de acordo corn os tennos do artigo 32 da Lei ri' 6.766/79,
artigo n°474 do Código Civill3rasileiro e Clausula Nona do respectivo contrato.
Ficam Vossas Senhorias cientificados de que, após escoado o prazo ora concedido e na falta de
regularização do debit() acima discriminado, configurara esbulho possessório, face a Cláusula
Resolutiva Expressa com o que a posse do imóvel retornará LEM definitivo à empresa Nelson
Padovani & Cia Ltda.

Nelson Padovani & Cia Ltda

r 05cio de Registre de Imóveis
Rua Maestro EOM Camargo do Amaral, 118 -Centro- Londrina -Pr- Fone/ Fax: (043) 3336-4884

ALEX CANZIANI SILVEIRA
Registrador

VANESSA CANZIANI
SILVEIRA TELES

Escrevente Substi Rita

VERA MARIA CANZIANI
SILVEIRA

Escrevente Substitute

EDITAL N° 534
FAZ SABER , a todos que o presente edital virem, ou dele tomaram conhecimento, que atendendo
ao que the foi requerido pela TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
- LONDRINA Ill - SPE LTDA, inscrita no CGC/MF sob on' 10.260.279/0001-04, com sede ern
Sao José do Rio Preto-SP, (credora fiduciária), d este para intimar o Sr. MAICON WILIAM DE
AGUIAR (devedor fiduciante), para comparecer neste Oficio de Registro de Imóveis, silo na Rua
Maestro Egldio Camargo do Amaral, n° 118, a fun de satisfazer dentro do prazo de 15 (quinze)
dias, a contar da anima publicação deste Edital. O pagamento das prestações atrasadas e demais
despesas relativa ao Contrato de Alienação Fiduciária, referente ao Lote de terms sob n°18 (dezoito),
da quadra "13", situado no " CONDOMiNIO RESIDENCIAL HEIMTAL, PARK", siesta cidade,
registrada sob n° 2/92.254 RG, deste Oficio sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel,
em nomeda credora fiduciária -TERRANOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA
- LONDRTNA Ill - SPE rum, nos termos do Art. 26 §7° da Lei 9.514/97.

0 referido é verdade c dou fé.
Londrina, II de abril e 2018.

Escri;vente Substituto

r Oficie de Registro de Imóveis
Rua Maestro EgIdio Camargo do Amaral, 118 Centro - Londrina -Pr- Font/ Fax: (043)3336-4884

ALEX CANZIANI VANESSA CANZIANI VERA MARIA CANZIANI
SILVEIRA TELES SILVEIRA
Registrador Escrevente Substitute Escrevente Substituta

EDITAL N° 530
FAZ SABER , a todos que o presente edital virem, ou dele tomaram conliecimento, que atendendo

ao que lhe foi requerido pela TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORAIMOBILIARIA

- LONDRINA III - SPE LTDA, inscrita no CGC/MF sob on' 10.260.279/0001-04, com sede em

SOn José do Rio Preto-SP, (credora fiduciária), é este pare intimar o Sr. LUCAS GUILHERME

SOARES (devedor fiduciante), para comparecer neste Oficio de Registro de Imóveis, sito na Rua

Maestro Egidio Camargo do Amaral, n° 118, a fim de satisfazer dentro do pram de 15 (quinze) dias,

acostarás Ultinia publicação deste Edital. 0 pagamento das prestações atrasadas c demais despesas

relativa ao Contrato de Alienação Fiduciária, referente ao Lote de !CMS sob ri" 27 (vinte e sele),

da quadra "G", situado no " CONDOMiNIO RESIDENCIAL HEIMTAL PARK", nesta cidade,

regislrada sob n° 2/92.429 RG, deste OlIcio sob pena de ser consolidada a propriedade do imóvel,

em mime ás credora fiduciária -TERRA NOVA RODO13ENS 1NCORPORADORA IMOBILIÁRIA

- LONDRINA Ill - SPE LTDA, nos termos do Art. 26970 da Lei 9.514/97.

O referido N verdade e dou fé.
Londrina, 08 de março de 2018.

Escrevente Substituto
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Av Marzadema, 210

01VM-Frb MARTINHO 
Distrito de São Martinho

Comarca de Rolandia - Parana

Avenida Marzadema, 47
São Martinho - CEP 86.609-000

RDLANDMIPApps AnONIO CHIGUERU HORIMOUTI

LIVRO 25-P 
Notário FOL

PROCURAÇÃO BASTANTE AZ:-
POSSANI & CIA LTDA - ME, NA FO MA
ABAIXO:-

"SAIBAM " quantos este Público Instrumento de procuração bastante

virem que aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito (10/01/2018),

neste Distrito de São Martinho, Município e Comarca de Rolándia, Estado do

Paraná, em Cartório, perante mim Notário, compareceu como outorgante a

empresa: POSSANI & CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de Direito Privado, inscrita

no CNPJ sob n°. 16.098.108/0001-07, com sede na Avenida Expedionários, n°342,

Sala 11 em Rolândia-PR, neste ato representada por suas sócias e

administradoras: MARIANA FERREIRA ALMEIDA, brasileira, solteira, maior e

capaz, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG sob
no.12.559.005-5-SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob n°. 099.430.259-21, residente e

domiciliada na Rua Padre José Herions, n°348, Jardim Alto da Boa Vista,

Rolândia-PR, ora de passagem por este distrito; e, LUDMILA BRUM POSSANI,

brasileira, solteira, maior e capaz, estudante, portadora da Cédula de Identidade RG

sob n°.13.274.378-9-SSP-PR e inscrita no CPF/MF sob n°.065.116.939-96,

residente e domiciliada na Rua Antonio Huss, n°179, Arnaldo Busato, Rolândia-PR,

ora de passagem por este distrito, nos termos da 1a Alteração Contratual com
consolidação de contrato social, devidamente registrada na Junta Comercial do

Paraná - JUCEPAR, sob n°20177501219 aos 29/11/2017„ cujas cópias dos

instrumentos ficam arquivadas nestas Notas na pasta-arquivo n°09, fls.105-111,

juntamente com a certidão simplificada emitida pela referida junta.- A presente, face

aos documentos apresentados foi identificada por mim Notário do que dou fé.- E,

pela outorgante na forma representada, me foi dito que, pelo presente instrumento e

na melhor forma de direito nomeia e constitui seus bastantes procuradores:

MARINA BRUM POSSANI, brasileira, casada, comerciante, portadora da
CI.RG.n°3.267.392-9-SSP-PR, inscrita no CPF/MF. sob n° 585.749.139-87,

residente e domiciliada na Rua Antonio Huss n°179, Conjunto Arnaldo Buzato,

Rolândia-PR, SANDRO LUIZ POSSANI, brasileiro, casado, comerciante, portador

da CI.RG.n°3.414.399-4-SSP-PR, inscrito no CPF/MF. sob n° 502.014.339-15,

residente e domiciliado na Rua Antonio Huss, n°160, Conjunto Arnaldo Busato,

Rolândia-PR; e, MARCOS APARECIDO DE ALMEIDA, brasileiro, casado,
comerciante, portador da CI.RG.n°4.095.034-6-SSP-PR, inscrito no CPF/MF. sob n°
520.721.009-25, residente e domiciliado na Rua Padre Jose Herions, n°348, Jardim

Bela Vista, Rolándia-PR; a quem concede poderes amplos, gerais e ilimitados para

o fim especial de em coniunto ou isoladamente representar a empresa outorgante

perante a repartições públicas ou privadas; podendo para tanto participar de

licitações, cartas convite, pregões e concorrências Públicas ou Privadas; negociar

preços, prazos e formas de pagamentos; concordar e discordar com valores, assinar
contratos, apresentar documentos, retirar certidões, elaborar e assinar declarações,
requerimentos e formulários ou qualquer outra documentação necessária,
comparecer em repartições públicas federais, estaduais, municipais e autárquicas, e

tudo o mais, assinar e requerer o que mister se fizer necessário para o mais amplo e

fiel cumprimento do presente mandato.- A PRESENTE PROCURAÇÃO TERÁ

Pagina 1 Selo PnHYX. euNrF .yuFGV-jmaUR.nDmzZ Consulte em ht ://funarpen. con. br:tontinua na Página 2
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  OrkaRRIAL DO Av Marzadema, 210

47: • ) Distrito de Sao Martinho
DISTRJTO DE SAO MARTINHC) ' Comarca de Rolándia - Paraná

II f
C. I

Avenida Marzadema, 47
Seo Martinho - CEP 86.609-000

ROLAN MikE-191AS ANWNIO CHIGUERU HORIMOUTI
LIVRO 25-P Notário FOL

VALIDADE ATt 0 DIA TRINTA E UM, DO holtS DE DEZEMBRO DOAP4O D
DOIS MIL E VINTE (31/12/2020).- Funrejus n°14000000003231489-8, no v or de
R$18,52 pago aos 10/01/2018. E, de como assim me disse e outorgou do que dou
fé, me pediu que lhe lavrasse o presente instrumento o qual depois de lavrado lhes
fosse lido em voz alta, achou conforme, aceitou e assina dispensando a presença
das testemunhas instrumentárias de acordo com o Art. 684 do Código de Normas,
da Corregedoria Geral da Justiça do Paraná, dou fé. Ato protocolado sob n°
20/2018, em 10/01/2018. Eu, (a.), Marcos Antônio Chigueru Horimouti, Tabelião,
que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Emolumentos: R$78,09 - VRC
384,62, Funrejus: R$18,56, Selo Funarpen: R$0,80 - Total: R$97,45. Selo Digital N°

• 
PnHYX.euNrF.yuFGV, Controle: jmaUR.nDmzZ . Distrito de São Martinho-PR, 10 de
janeiro de 2018. (aa.) POSSAM & CIA LTDA - M, MARIANA FERREIRA
ALMEIDA, Representante da Outorgante e POSSANI & LTDA - ME, LUDMILA
BRUM POSSANI, Representante da Outorgante. Maços Antônio Chigueru
Horimouti, Tabelião.. Nada mais. Traslada d_á em seguida, c nfere em tudo com o
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PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE
ROCHA & AMORIM LTDA - ME

CNPJ/MF: n° 16.098.108/0001-07
NIRE: 412.0737774-3

Folha: 1 de 5
Os abaixo identificados e qualificados:

1) ERICK HENRIQUE AMORIM, brasileiro, solteiro, nascido em 27/07/1991, natural de
Rolandia-PR, empresario, inscrito no CPF/MF sob n°. 080.978.479-30, portador da
carteira de identidade RG n°. 10.314.754-9/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Arnaldo Mantovani, 60, Jd Imperial, Rolandia-PR, CEP: 86600-000.

2) JOANA CARLA ROCHA, brasileiro, solteira, nascido em 18/01/1994, natural de
Rolandia-PR, empresaria, inscrito no CPF/MF sob n°. 095.351.069-70, portador da
carteira de identidade RG n°. 10.224.503-2/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Francisco Leonardi, 160, sac. Martinho, Rolandia-PR, CEP: 86600-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praga sob o
nome de ROCHA & AMORIM LTDA - ME, com sede na Av Waldomiro Moreira, 725, Jd
Santa Monica, Rolandia-PR, CEP 86600-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°.
16.098.108/0001-07, registrada na Junta Comercial do Parana sob n°412.0737774-3 em
26/06/2012; resolvem alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas
cláusulas seguintes:

111 CLAUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL: A sociedade que gira sob o nome
empresarial de ROCHA & AMORIM LTDA - ME, passa a denominar-se, a partir desta data, POSSANI & CIA
LTDA - ME, sem solução de continuidade, assumindo o ativo e o passivo da sucedida.

CLAUSULA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: 0 endereço da presente sociedade que 6 na
Av. Waldomiro Moreira, 725, Jd Santa Monica, Rolandia-PR, CEP: 86600-000, fica alterado para Av.
Expedicionários, 342, Sala 11, Centro, CEP: 86600-091, Rolandia-PR.

CLAUSULA TERCEIRA- DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade que tem por objeto social a
exploração do ramo de: Representantes comerciais e agentes do comércio de medicamentos, cosméticos e
produtos de perfumaria, produtos alimentícios, bebidas e fumo e de mercadoria em geral, passa a partir desta
data a ter o seguinte objeto: INDUSTRIA E COMERCIO DE TORREFAÇÃO CAFE, COMERCIO DE
SACARIAS VAZIAS.

CLAUSULA QUARTA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia LUDMILA BRUM
POSSAM, brasileira, natural de Londrina-PR, solteira, nascida em 14/11/1995, empresaria, inscrita no
CPF/MF sob n°. 065.116.939-96, portadora da carteira de identidade RG n°. 132743789/SSP-PR, residente e
domiciliada na Rua Antônio Huss, 179, Jd. Alto da Boa Vista, Rolandia-PR, CEP: 86600-298.

CLAUSULA QUINTA - DO INGRESSO DE SÓCIO: Ingressa na sociedade a sócia MARIANA FERREIRA

• ALMEIDA, brasileira, natural de Rolandia-PR, solteira, nascida em 23/02/1996, empresaria, inscrita no
CPF/MF sob n°. 099.430.259-21, portadora da carteira de identidade RG n°. 125590055/SSP-PR. residente e
domiciliada na Rua Padre José Herions, 348, Jd. Alto da Boa Vista, Rolandia-PR, CEP: 86600-198.

CLAUSULA SEXTA - As sodas ingressantes declaram conhecer a situação econômica e financeira da
sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente instrumento.

CLAUSULA SÉTIMA - DA RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS: Retira-se da sociedade o sócio ERICK
HENRIQUE AMORIM, acima qualificado, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros
sOcios, as 990 (novecentas e noventa) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 990,00
(novecentos e noventa reais) a sócia ingressante LUDMILA BRUM POSSANI acima qualificada, dando
plena quitação das quotas vendidas.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA 
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CLAUSULA OITAVA - DA RETIRADA E INGRESSO DE S6CIOS: Retira-se da sociedade o sócio JOANA
CARLA ROCHA, acima qualificado, transferindo por venda onerosa, com o consentimento dos outros sócios,
as 10 (dez) quotas integralizadas que possui pelo valor nominal de R$ 10,00 (dez reais) a s6cia ingressante
MARIANA FERREIRA ALMEIDA, acima qualificada, dando plena quitação das quotas vendidas.

CLAUSULA NONA - DA DESTITUIÇÃO DO ADMINISTRADOR: Fica destituída do cargo de administradora
da sociedade a sócia ERICK HENRIQUE AMORIM, acima qualificada, a partir da data de assinatura do
presente instrumento.

CLAUSULA DÉCIMA - DA DESIGNAÇÃO DE ADMINISTRADOR: A sociedade que era administrada por
ERICK HENRIQUE AMORIM passa a ser administrada por LUDMILA BRUM POSSAM e MARIANA
FERREIRA ALMEIDA, a quem compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os
poderes e atribuições de representa-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos
públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir,
movimentar e encerrar contas bancarias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários

consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente.

- E vedado o uso do nome empresarial 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
imoveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações
a serem praticados.

rld\bis

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO AUMENTO DE CAPITAL: 0 capital social que é de R$ 1.000,00 (um
mil reais), divididos em 1.000 (uma mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 6 elevado para R$ 10.000,00 (dez mil,
reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada uma.

- FORMA E PRAZO: 0 aumento de capital acima previsto e consolidado, no valor de R$ 9.000,00 (nove
mil reais), e inteiramente subscrito e integralizado pelos socios, em moeda corrente do pals, neste ato, tud_
proporcionalmente as suas participações no capital da sociedade.

- NOVA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL: Em virtude das modificações havidas, o capital social,
inteiramente integralizado em moeda nacional, fica assim dividido entre os socios

Nome (% Cotas Valor R$
LUDMILA BRUM POSSAM 50.00 5.000 5.000,00
MARIANA FERREIRA ALMEIDA 50.00 5.000 5.000,00

-71-0TAL 100.00 10.000 10.000,00

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0 Administrador declara, sob
as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas e
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe pública ou a pr priedade.

eaMM
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A vista da modificação ora
ajustada, consolida-se o contrato social, que passa a ter a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
POSSANI & CIA LTDA - ME

CNPJ/MF: 16.098.108/0001-07
NIRE: 412.0737774-3

Os abaixo identificados e qualificados:

1) LUDMILA BRUM POSSANI, brasileira, natural de Londrina-PR, solteira, nascida em
14/11/1995, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n°. 065.116.939-96, portadora da carteira
de identidade RG n°. 132743789/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Antônio Huss,
179, Jd. Alto da Boa Vista, Rolandia-PR, CEP: 86600-298.

2) MARIANA FERREIRA ALMEIDA, brasileira, natural de Rolandia-PR, solteira, nascida
em 23/02/1996, empresaria, inscrita no CPF/MF sob n°. 099.430.259-21, portadora da
carteira de identidade RG n°. 125590055/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Padre
Jose Herions, 348, Jd. Alto da Boa Vista, Rolandia-PR, CEP: 86600-198.

Onicas sócias componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob o
nome de POSSANI & CIA LTDA - ME, com sede na Av. Expedicionários, 342, Sala 11,
Centro, Rolandia-PR, CEP 86600-091, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 16.098.108/0001-
07, registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 412.0737774-3 em 26/06/2012,
resolvem atualizar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob o nome
empresarial de POSSANI & CIA LTDA -ME e tem sede e domicilio na Av. Expedicionários, 342, sala 11,
Centro, Rolandia-PR, CEP 86600-091.

CLAUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir'
ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos
os sócios

CLAUSULA TERCEIRA- INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A
sociedade iniciou suas atividades em 26/06/2012 e seu prazo de duração 6 por tempo indeterminado

410 
CLAUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de:
INDUSTRIA E COMERCIO DE TORREFAÇÃO CAFÉ, COMERCIO DE SACARIAS VAZIAS.

CLAUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 10.000,00 (dez mil reais), divididos em
10.000 (dez mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, subscrita e já
integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da seguinte forma:

Nome (%) Cotas Valor RS
LUDMILA BRUM POSSANI 50.00 5.000 5.000,00
MARIANA FERREIRA ALMEIDA 50.00 5.000 5 000
TOTAL 100.00 10.000 010.000 
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CLAUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme
dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisíveis e não
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e prego, o direito de preferência para a sua aquisição se pastas

venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas devera notificar por

escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas á venda, o preço, forma e prazo de
pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de

30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se

todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das

quotas que então possuirem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas

poderão ser livremente transferidas.

CLAUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A
administração da sociedade cabe a MARIANA FERREIRA ALMEIDA e LUDMILA BRUM POSSANI, a quem

compete praticar todos os atos pertinentes à gestão da sociedade com os poderes e atribuições de

representá-la ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente, perante órgãos públicos, instituições ,

financeiras, entidades privadas e terceiros em geral, podendo obrigar a sociedade, abrir, movimentar e To»

encerrar contas bancarias, contratar e demitir pessoal, enfim praticar todos os atos necessários ál1

consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade. autorizado o uso do nome ,

empresarial isoladamente.

- È vedado o uso do nome empresarial 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 do outro sócio.

- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade

procuradores para periodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operaçõ

a serem praticados.

CLAUSULA NONA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: A Administradora declara, sob as penas da

lei, que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,

• 
o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato,

ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo. fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada

mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E

PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino de cada exercício social, em 31 de

dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração

do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação

societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os

s6cios dos lucros ou perdas apurados. na mesma proporção das quota de capital que possuem na

sociedade.
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Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores
ha um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediaries, poderá ser distribuído mensalmente aos
sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente as quotas de capital de cada um. Nesse caso
sera observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece o
art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao termino
do exercido social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço patrimonial e o de
resultado económico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, 6 disposição
dos socios que não exerçam a administração.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou interditado
qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será

• 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, A data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.

•

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em
relação a seu sócio.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Rolandia-PR para o exerciao e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro,
por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser.

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, a presente, em via única, obrigando-se
fielmente por si, seus herdeiros e sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos.

Rolandia-PR, 16 de novembro de 2017

I.
11.1.INN\ 

LUD A BRUM POSSANI

10,q,CA, (2074,444,11 
ERICK HENRIQUE AMORIM
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MARIANA FERREIRA ALMEIDA
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JOANA CARLA ROCHA
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CURITIBA, 29/11/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sue autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



Amami
& Cia Ltda

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

inscrita CNP
administrativas previstas e
empresa de pequeno porte, confo
vigente, não possuindo nenhum
30 da Lei Complementar n° 12

Rolân

empresa POSSANI E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica
6 0.108/0001-07, declara, sob as sanções

da Lei, ser [microempresa ou
os termos da legislação

evistos no §4° do art.

Mar na Brum Possani
RG: .267.392-9/SSP-PR

CP: 585.749.139-87
argo: Responsável pelo setqr de licitação

al

,ç7
T6.098.108/0001-0
POSSAM E CIA. LTDA.
Av. Expedicionários, 342- Sala 11

\k,

Centro - CEP 86.600-091
L RoLANDIA - PR _I

Av. Expedicionários, 342 - 6111 - Centro - 86.600-091 - Rolándia - Parana



Yossqnf
& Cia Ltda

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
DE HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa POSSANI E CIA LTDA - ME, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no CNPJ/MF sob n° 16.098.108/0001-07, para fins de
participação no Pregão Presencial n° 09/2018 realizado pela Camara
Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°,
inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial
n°09/2018.

RoIandia-PR, 02 de agosto de 2018

Cargot

nno

OC.•
Brum Po

67.392-
7

S SC

sável pelo setor de licitação

.T TABELIONATO DE NOTAS

Dipte
\ bnerpon corn Or.

Reconheço por Seme
F5BNRMSil.-6649013-1

R

40" :.cnsultn am

A -
o de 2018

Verdade

OSSANI. '00197

HELI VES RODAR ES - Escrevente

T6.098.108/0001-07'
POSSAM E CIA. LTDA.Av. ExpedIclonérios, 342- Sala 11Centro - CEP 86.600-091

ROLANDIA - PR

Av. Expedicionários, 342 - 8111 - Centro - 86.600-091 - Rolândia - Parana



SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPRESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PiaIna: 001/ 001Certificamos que as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e silo vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
POSSANI & CIA LIDA - ME
Natureza Juricilca: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0737774-3

CNPJ

18.098.108/0001-07

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

26/08/2012

Data de Inicio
de Atividade

26/06/2012
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)AVENIDA DOS EXPEDICIONAFtIOS, 342-SALA 11, CENTRO, ROLANDIA, PR, 86.600-091
Objeto Social
INDUSTRIA E COMERCIO DE TORREFAÇÃO CAFE, COMERCIO DE SACARIAS VAZIAS.
Capital: R$ 10.000,00
(DEZ MIL REAIS)

Capital Integrallzado: R$ to. -
(DEZ MIL REAIS) -, /

-

Empresa
Microempresa

de Pequeno
(Lel n° 123/2008)

ou
Porte

Prazo de Duração

Indeterminado
l;,0001Press

Snclos/Participayilo no Capital/Espécie de
NOme/CPF ou CNPJ S6ciOidmInlstracwToqjIno do

Partic(scio jaofái IRS) 
....---- ,-- 5.000,00

5.000,00

Mandato
g15))ffie de Sócio Mininistrador

Término do
MARIANA FERREIRA ALMEIDA I

099.43025941
LUDMILA DRUM POSSANI

065.116.939-96

&DOW
XXX00)0000(

XXXXXXXXXX

B0BB:1Z Administrador
Z-

spgia, , Administrador

Último Arquivamento
Data: 29/11/2017 omero: 20177501219
Ato: ALTERAÇÃO

4.Evento (s): ALTERACAO DE DADQS E DE NOME EMPRESARIAL

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

r.R0 NDIAPR, Q2'4e julhd 8

JUNTA COMERCIA DO PARANÁ
_ _ _
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,,,?etriTt

0214,:"e

-SECRETARIODA'MICRPJAPEQUENXEMPRESA7, f,
DEP TAMENTOI.4E REGISTRAI,AEMPRESARIAL

JUNTA OMERCIPIL DIIPARANA
RM liV I µ1

-

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pápina: 001/ 001Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e sea vigentesna data da sua expedição.
Nome Empresarial
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA • EPP

,!Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de ! CNPJ Data de Arquivamento do Data de inicioEmpresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade
41 2 0832922-0 24.142.114/0001-34 i 11/0212016 11102/2016
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
AVENIDA Bento Munhoz da Rocha Netto, 700-LOJA 07, Zona 07,  MARINGÁ, PR, 87.030-010
Objeto Social
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL, PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENEPESSOAL; E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. 
Capital: R$ 30.000,00
(TRINTA MIL REAIS)

Capital Integralizado: RS
(TRINTA MIL REAIS)

30.000,00

Microempresa ou
Empresa do Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Empresa de pequeno porte

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do MandatoNome/CPF pu CNN Participacao no Caddo' (R$1 
NEIDE APARECIDA BERALDO VALEK

527.452.879-15
HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO

748.462.059-91
rtiltimo Arquivamento

Data: 11/02/2016 Número: 20160707633

Esoecie de $pcig
15.000,00 SOCIO

15.000,00 SOCIO

Ato: ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Evento (s):
L.

III II
15:391915-7

111111 11111

ti NTI

MARINGÁ - PR, 12 de junho de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Prazo de Duração

Indeterminado

Administrador
Administrador

Termino do
Mandato

XXXXXXxXXX

Administrador XXXXXXXXXX

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

osiko MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO, brasileira, natural de Maringá,
estado do Parana, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos
18/03/1970, empresária, residente e domiciliada em Maringá, estado do Parana, a
Rua Rb Taperoa, n9 1226, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, CEP 87043-
379, portador da Cl-HG no 5.670.126-5/SSP-PR expedida em 26/05/2006 e do CPF
n° 748.462.059-91; e NEIDE APARECIDA BERALDO VALEK, brasileira, natural de

• 
Maringá, estado do Parana, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascida aos 26/04/1963, empresária, residente e domicillada em Maringá, estado do
Parana, à Rua Sao Joao, no 1576, Zona 07, CEP 87030-201, portador da Cl-AG n°
3.600.883-0/SSP-PR expedida em 18/09/2003 e do CPF n 527.452.879-15, tarn
como justa e contratada a constituição de uma sociedade empresária limitada que
girará sob a denominação social de "sAo MIGUEL ALIMENTOS LTDA", que se
regard pelas seguintes cláusulas e condições contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de
"SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA", tendo sua sede e foro em Maringá, estado do
Parana, a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, no 700, Loja 07, Zona 07, CEP
87030-010.

•

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social: Comércio
atacadista e varejista de produtos alimentícios em geral; produtos de limpeza e
higiene pessoal; e a prestação de serviços de apoio administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA: 0 prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, com Inicio das atividades a partir do registro do presente contrato.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sécios.

CLAUSULA QUINTA: 0 capital social sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real)
cada uma, sendo neste ato totalmente integralizado em moeda corrente do Pais,
cabendo a:

JUNtA COMERCM
DO PAPAW( 

JUNTA COMERCIAL Do ESTADO DO PARAM - SEDE

czwrInco O REGISTRO BM 11/02/2016 0739 SOB IV 41208
PROTOCOL(); 160707650 DE 06/02/2016. 061)1GO DE VERIFIC
PR160707650. SIRE, 41208329220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA

Liberted Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica mulatto A comprovaoSo de sue autencidade nos respectivos portals.
Informando seus rampant/vets cddi os de verificaglo
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

"SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

SOCAS QUOTAS PERCENTUAL VALOR
HELENA JOSEFA RECCANELLO
BE 15.000 50% R$ 15.000,00

NEIDE APARECIDA BERALDO
VALEK 15.000 50% R$ 15.000,00
TOTAL 30.000 100 % R$ 30.000,00

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade das sócias é restrita ao valor de suas
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SÉTIMA: As sócias não respondem subsidiariamente pelas
obrigações socials da sociedade, consoante o Artigo 997, inciso VIII, da Lei
10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua
aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, do Código Civil Lei 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: A sócia que desejar transferir suas quotas devera
notificar por escrito a sociedade, discriminando o prego, forma e prazo de
pagamento, para que a outra sócia exerça ou renuncie ao direito de preferência, o
que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
notificação, ou em maior prazo, a critério dos sóclos alienante. Decorrido este prazo
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente
transferidas para terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA: Ocorrendo o óbito de qualquer uma das sócias, a
sociedade não se dissolverá, assumindo, no lugar do falecido, os herdeiros
designados legalmente.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade sera administrada pela sócia
HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO e pela sócia NEIDE APARECIDA
BERALDO VALEK, a eles caberão a responsabilidade ou representação ativa e

pisTisislramps
JUNTA COMERCIAL

DO PAItnat 

2

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - BEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 11/02/2016 07137 SOB N' 41208329220.
PROTOCOLO: 160707650 DE 05/02/2016. C6D100 D8 vERIFICACAO!
P5160707650. SIRE: 41208329220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA

Linz-tad Bogus
escarrlan GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
ww.emprenfacil.pr.gov.br

A validada done documento, Soprano, fica enjoin 84 comprovaglo de en autencidade moa renectivos portals.
Informando seus respectivos radian de verificapao



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

"SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da
denominação social individualmente ou em conjunto, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado,
entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais,
sem a autorização da outra sócia.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As administradoras declaram sob Penas da
Lei, de que não estão Impedidas de exercerem a administração ou a participação da
sociedade, nem por decorrência de Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime fallmentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: As sodas terão direito a uma retirada
mensal a titulo de pró-labore de acordo com as disposições legais da Lei.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: 0 exercício social terminará em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço
de resultado econômico, e sera efetuada a apuração dos resultados com
observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou
suportados pelos sóclos de forma proporcional ou desproporcional a participação no '
capital social.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão
resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.9 10.406/2002) e de
outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá,
estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAM - SIDE

CERTIFICO 0 REGISTRO BM 11/02/2016 07,37 SOB N' 41208329220
PROTOCOL(); 160707650 DE 05/02/2016. CÓDIGO Da VERIFICACAO:
P2160707650. FIRE; 41200322220.
SAO MIGUEL ALIERVIOS LTDA

LiDertad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
www.empramaiacll.pr.gov.br

A validade dilate documento, as impress*, fica auleiCo I comprovaao de sua auCancidade nos respective. portais.
Informando pima rempactivos cOdlgos de waif/coact
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

"SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA"

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o
presente instrumento, perante 02 (duas) testemunhas em via única, obrigando-se
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

Testemunh

Franc Isle
AG ng 9106
CPF ng 020.913.570

6
Silva

SJS-RS
9

•atni Si I a
R 5 r73-7/SSP-SP

F 2.032.668-30

FM:470:MAERCIAL
eastraw-lral

00 MUNK 

LENA J

.1 •

Ma ingá-PR, 02 de janeiro de 2016.

P.
• i ARE N LO BERALDOti

NEIDE APARE

<gist
!ALLA.Li

• ri 7672 • • El<

Respo savel elab ação de •ocumento.
!VAN.e-ARt SILVA

:C-PR 031.39 0-6

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REOISTRO EM 11/02/2016 07;37 SOB N' 41208329220.
PROTOCOL°, 160707650 DE 05/02/2016. CODIO0 DE VERIFICACAO,
95160707650. EIRE: 41200329220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

L1Dertad Bogus
sickarkiari GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
www.ampresafacil.pr.gov.br

A 'sanded., deste documento, se impresso fica sujeito A ccmprovacio de sue autencidade nos respectivos portais.
Intormenio sew respectivos códigos de verificaoko
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1 LIANA CLAUDIA VARGAS PINTO - TABELIA I
I R.Neo Alves Martins, 2597 - Narinse-PR I

IRecoftheco e dou te' firoa(s1 de: I
1[0232206]-1IELENA JOSEFA RECCANELLO I

DERALDO 
loele form VERDADEIRA.
!e: 0232206 1

1 Ea testeau veroade.
I MART 2016.

1
I 121-NARCIL AFAREC DA LIRA NEZZARI

CREVENTE NDICADA
411/FUNARPE SELO DIGIT

IfY00c . 9rAsh bctoi - U3FPH. FAS
Wide esse seio ea:
Ihttelwww.funarpem.com.br/

•

XMITA COMERCIAL
DO PARANA: 

1881110110 LIAI CIIIIA - loSED 1
LIANA CLAIM VARGAS PINTO - MELIA I

k-Nee Alves Martins, 2597 - Narinsa-PR I
 1
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I
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANA - SEDX

CERTIFICO 0 REGISTRO XX 11/02/2026 07:37 SOB N' 41200329220.
PROTOCOLO: 160707650 DS 05/02/2016. CÓDIGO Dl VIRIFICKAO:
PR160707650. NM, 41208329220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Liberted• Bogus
SECRITARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
www.empresafacil.pr.gov.br

A vended': dots documento, se impremso, tics sujeito conprovaglo de sua autenoidsde nos respectivos portals.
Informando seus respectivos cddigoll de verificedao
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PROCURAÇÃO

ORTOGANTE: SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA, COM SEDE A
AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 700 — LOJA 7 —
MARINGA/PR — CPNJ: 24.142.114/0001-34

OUTORGADO: EDILSON FELICIANO JUNIOR, brasileiro, solteiro,
portador do RG N° 9.492.263-1 e CPF N° 071.355.019-85, Residente a

• Rua Pion. Ercilio Silva, 304 - Conjunto Guaiap6 em Maringá, Parana..

Objeto: Representar a outorgante Junto aos órgãos Públicos, Estadual,
Federal, Municipal e Autarquias.

Assinar e apresentar documentação e propostas de preço,
participar de sessões públicas de documentos de habilitação e
proposta comercial, assinar as respectivas atas, registrar
ocorrências, formular impugnações, interpor Recurso, Renunciar ao
Direito de Recurso, Formular Verbalmente ofertas e lances de
preços, assinar contratos, atas de registro de prego, Assinar todos
os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato, praticar todos os demais atos

• pertinentes a este certame em nome do outorgante, dando tudo de
bom, firme e valioso, no Período de 30 de Agosto de 2017 a 30 de
Agosto de 2018.

Maringá, 30 de Agosto de 2017

MEIN° DE TS - RAMAvenida Herval 373 - Pone; (44)2103-0300Marinsa - ParanaS*0 MIGUEL ALI ENTOS:LIDA
RECONHECH e dou te a s) firma(s) de: NEIDE APARECIDA ERAL6G-VALEK

TASEL ION
GRAS (avvLiy

Por SEMELH RCA. sHA RE. R" VALEK  R a 3600883-o SSP PR/ DPP 527 452 879-15EEci1/20ekA01 IDE
El test unho SOCIA

HARINGSc I-

11
04*4,1S N

J A. Fone
olzAfxx . F5588 . AloNA - )1Xtai

IBX3u8
IC Confira PR htfy:/ífunrpn.co.br)

Silo Miguel Alimentos Lida
ihoz R. New), 700 — If 07— Zona seie — Marinsai — Pr

44 30313177 CAW N° 24.142.114/0001-34
A mTABat 10(}_(.'!" 
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Escreventez:2,48
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\São Miguel Alimentos Lt ‘..."
Av. Bento Munhoz R. Netto, 700 — lj 07— Zona sete — Maringá — Pr

Fone fax: (44) 3031-3177 CNPJ N° 24.142.114/0001-34

tace-A SW,?ecte.e. ,3 3Se.,er

PREGAO PRESENCIAL N° 009/2018 PROTOCOLO 028/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP, pessoa
jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do
Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n°. 24.142.114/0001-34, para fins de
participação no Pregão Presencial n° 09/2018 realizado pela Camara Municipal de
Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda com as
disposições do Edital do Pregão Presencial n°. 09/2018 e seus Anexos.

Firmamos o presente,

Maringá, 09 de Agosto de 2018

I UEL ALMIC•LTDA
EDILSON FELICIANO JUNIOR

RG: .9.492.263-1 SSP PR/ CPF: 071.355.019-85
PROCURADOR

\\\4-
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PREGAO PRESENCIAL N°00912018 PROTOCOLO 028/2018

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA EPP, pessoa
jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
sob o n°. 24.142.114/0001-34, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob
as penas da Lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE nos termos da legislação
vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei
Complementar n° 123/2006.

Maringã, 09 de Agosto de 2018

9r-N-1 IE
EDILSON FELICIANO JUNIOR

RO: .9.492.263-1 SSP PFt/ CPF: 071.355.019-85
PROCURADOR

lot
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Tabelionato de Notas de Ibiporti
I ro- itinn.f

I
LIVRO: 230-P FOLHA(S): 066/0611

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: TUBARÃO I0 a?...
o 

LICITAÇÕES EIRELI - EPP A FAVOR DE CARLOS 1
IRDDE 5,4 CORDEIRO GIOVANI E OUTROS, NA FORMA ABAIXO;
1036 g."
151-444S

i
DECLARADA: !

S AI BA M todos quantos este público instrumento de !
procuração bastante virem que, aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e I
dezoito (20/03/2018), neste Serviço Notarial, situado A Rua Primeiro de Maio, n° 1036, I
no Município de Ibiporit, Foro Regional de IbiporA, Comarca da Região Metropolitana de 1
Londrina, Estado do Paraná, perante mim, Alan Fernandes Alvarenga, Escrevente !

1 Substituto, compareceu como Outorgante: TUBARÃO LICITACÕES EIRELI - EPP I
pessoa jurídica individual de Responsabilidade Limitada, com sede na Rua Camba, n° !
90, Jardim San Rafael em Ibiponl-PR, inscrito no CNPJ/MF sob n° 29.310.533/0001-51, I
com Número de Identificação do Registro de Empresas (NIRE) 41 6 0065182-1, em data)
de 21/12/2017, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - I
Eireli, arquivada em 21/12/2017, sob n° 41600651821; Declaração de Enquadramento 1
de Empresa de Pequeno Porte, registrada em 21/12/2017, sob n° 20178304840; e,
Balanço Patrimonial arquivado em 09/02/2017, sob n° 20181397730; cujas cópias, it
acompanhadas de certidão simplificada datada de 02/03/2018, todos expedidos pela 1
Junta Comercial do Estado do Paraná, ficam arquivadas nestas Notas sob n° 043 a 054, 1
da pasta 26-AC, neste ato representado por seu administrador LEONARDO AUGUSTO I
ROSSATO, brasileiro, solteiro como declara, maior e capaz, comerciante, portador da 1
Cédula de Identidade n° 12.548.727-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° !
129.339.389-09, residente e domiciliado na Rua Paulo Frontin, n° 831, centro, !
Ibiporili-PR. Reconheço a identidade do comparecente, pelos documentos de 1
identificação que me foram apresentados, bem como sua capacidade para este ato, do l,
que dou fé, E então, pelo Outorgante me foi dito, através de seu representante, que i!
nomeia e constitui seus bastantes procuradores 1) CARLOS CORDEIRO GIOVANI 
brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, portador da Cédula de Identidade n°
7.217.204-3/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 043.970.089-22, residente e
domiciliado na Rua Pedro Mariano de Camargo, 115, Jardim Morada do Sol, IbiporA-PR:
2) NELSON ROSSATO brasileiro, divorciado, aposentado, portador da Cédula de
Identidade n° 649.067-0/SSR(PR, inscrito no CPF/MF sob n° 043.590.039-00, residente
e domiciliado na Rua da Felicidade, 08, Residencial Santa Amélia, Ibiporã-PR; 3)
DANIELA CRISTINA FERREIRA ROSSATO brasileira, casada, empresária, portadora
da Cédula de Identidade n° 5.670.432-9/SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n°
037.659.459-43, residente e domiciliada na Rua Paulo Frontin, 831, IbiporA-PR; 4)
WALTER SANTANA DA SILVA brasileiro, casado, auxiliar de escritório, portador daCédula de Identidade n° 3.208.488-5/SSP/PR, i
506.489.779-00, residente e domiciliado na Ru

TRASLADO

1111 
apartamento 1001, Torre Alísio, Edificio Brisas
Pagina 1 Selo troau.ZKN90.010ink-yTGOD.hhtiVz Consult* ea

tm,Tfici• Fro searsytel •
tAptefg

CPF/MF sob n°
sar Vanzo, 189,
lub Lago !gap&
.br Continua na Pagin

Red Pilmollo de 111,no 103y, nee Inip.a.! rt:. CEP ;01 2U0 -(JP()
-te LiY 4 3158 444n
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I TRASLADO LIVRO: 230-P FOLHA(S): 066/061

Londrina-PR; 5) JOSE CARLOS GOMES, brasileiro, casado, auxiliar de escritório,
I portador da Cédula de Identidade n° 4.258.589-0/SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob n°
3882.077.789-20, residente e domiciliado na Rua da Felicidade, 04, Residencial Santa
;Amelia, Ibipora-PR; e, 6) LEONARDO HENRIQUE DE CAMPOS brasileiro, solteiro l' Iauxiliar de escritório, portador da Cédula de Identidade n° 13.079.765-2/SSP/PR, inscrito ;
I no CPF/MF sob n° 100.820.87944, residente e domiciliado na Rua Paulo Magri, 550,

Jardim Itamarati, Ibipora-PR: 7) NELSON JUNIOR RO,SSATO brasileiro, casado,
lempresário, portador da Cédula de Identidade n° 7.117.145-0/SSP/PR, inscrito no
I CPF/MF sob n° 024.007.639-76, residente e domiciliado na Rua Paulo Magri, 526,

it Jardim Itamaraty, Ibipora-PR; 8) TIAGO AUGUSTO FtANIERI brasileiro, casado, auxiliar
de escritório, portador da Cédula de Identidade n° 8.058.525-0/SSP/PR, portador da

j Carteira Nacional de Habilitação n° 01524816890/DETRAN/PR inscrito no CPF/MF sob
1n0 037.065.349-16, residente e domiciliado na Rua Clovis Ferreira, 79, Conjunto Angelo
Maggi, Ibiport-PR; 9) VALTECIR MOVIO brasileiro, casado, do comércio, portador da

I Cédula de Identidade n° 4.267.774-4/PR, inscrito no CPF/MF sob n° 784.516.809-25,

''residente e domiciliado na Rua Antonio José Sipoli, 314, Ibipora-PR; aos quais confere
poderes especiais, para agir em conjunto ou separadamente, independentemente da

jordem de nomeação, para representar a outorgante junto a Órgãos Públicos Federais,
!Estaduals e Municipals, bem como quaisquer outros órgãos, Autarquias, Entidades não I
jgovernamentais, Entidades Beneficentes; podendo ainda, representar nos processos j
licitatórios em geral, usando dos recursos legais e acompanhando-os, conferindo-lhes 1
poderes especiais para desistir de recursos, interno-los, apresentar lances verbais, I
I negociar preços, assinar propostas, contratos, atas, declarações e demais condições, j

confessar, transigir, desistir, firmar compromissos ou acordos, receber e dar quitação;
. praticar, finalmente, todos os demais atos necessários e indispensáveis ao fiel e cabal I
I desempenho do presente mandato, desde que permitidos em lei e de conformidade
com o Contrato Social da empresa, sondo vedado o substabeiecimento. Os dados
pessoais dos procuradores, bem como os poderes da procuração foram I

ideclarados pals representante da outorgante que se responsabiliza pelos ;
(mesmos. VALIDO 0 PRESENTE MANDATO ATE TRINTA E UM ( 311 DE AGOSTO 
!DE 2026 (DOIS MIL E VINTE E CINCOL Pelo Outorgante me foi dito, sempre por I
j intermédio de seu representante, finalmente, que aceita esta procuração. em todos os j
seus expressos termos, tal qual se acha redigida. ASSIM 0 DISSE E DOU FE. A

j pedido, lavrei-lhe a presente procuração, que, depois de lida e achada em tudo I
j conforme, outorga e aceita, assinando o representante do Outorgante. Dispensadas as j
I testemunhas instrumentárias, conforme faculta o artigo 684 do Código de Normas da I

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná. Guia de recolhimento do I
I FUNREJUS número 14000000003425785-9, recolhida no dia 20/03/2018, no valor de ;
I R$22,42. Emolumentos: R$89,67, (VRC 464,62),Selo F en: R$0,80, Funrejus:

R$22,42. Este ato foi protocolado sob n. 192 no Livro d Geral. Selo Digital n.
troau2KN9D.ORNnk, Controle: yTGOD.hh8Vz. Eu, d. nandes Alvarenga, I áglna2 Solo trosuagN9D.ORNnk-yTGOO.hhaVz Consulte so 4alen.Jim.br Confinuano POD 3

13158-4445
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I TRASLADO LIVRO: 230-P FOLHA(S): 066/061

Escrevente Substituto, que a digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino. Ibiport-PR, 20 1
ide março de 2018. (aa.) TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP, LEONARDO
1AUGUSTO ROSSATO, Representante do Outorgante. Alan Fernandes Alvarenga, I
! Escrevente Substituto.Nada mais. Trasladada em seguida, confere em tudo com o 1
I original, ao qual me reporto e dou f6. Eu,   Alan Fernandes
lAlvarenga, Escrevente Substituto, que a trasladei, conferi, subscrev assino 1
! em público e raso. •P0

re It. P RAMC OEa it 0,1036 toi
43153-4445

Em Test° da Verd de WeetrEN
1
1

IbiporS-PR, 20 de Arco d 2018

SE II • GITAL Ne
troau.ZKN9D.01tronk

Controle:
yTGOD.hh8Vz

Consulte esse selo es
http://funarpen.com.be

1

Alan Fernando
Escrevente Su

yore
stItuto

Solo troau.21cN90.011Nnk-yTGODJASVz Consulte em http://funaroen.com.br



• 411

ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL. DE
RESPONSABIUDADE LIMITADA EIREU

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO, Wasiak% solteiro. eomerciante, nasoldo em Londrina,

Estado do Parana, am 08/09/1999, residents e dorniciliado na cidade de IbIpora, Estado do

Peron*, na Rua Paulo Frontln, n° 831 - Centro, CEP 6e200-000. portador de Cédula de

Identidade RO n° 12.548.727-0 SESP-PR., • CPF n° 129.339.369-09; resolve como de fato

resolvido tem, constituir urna Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, de acordo

corn as clausulas e condições que segue: • I ,
CLAUSULA PRIMEIRA

A empress Omni sob o Nome Erflpfelleld de TUBARÃO LICITAÇÕES BREU, e terá sua

sede e domicil° na cidade de Ibipord. Estado do Paraná, na Rua Cambd, n° 90. Jardlm San

Rafael. CEP 86200-000.

CLAUSULA SEGUNDA
A sociedade terá como objeto social o ramo de COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS,

CESTAS BÁSICAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, EMBUTIDOS. CARNE DE

BOVINOS. DE SUINOS, DE AVES, DE PEIXES E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS
HORTIFRUTIGRANGEIROS, MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE PESSOAL.

EMBALAGENS, MATERIAL DESCARTAVEL, ARTIGOS DE ARMARINHO, UTIUDADES

DOMESTICAS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, VESTUÁRIO. TECIDOS EM

GERAL, PRODUTOS PARA LAVANDERIA, TINTAS E MATERIAISPARA PINTURA EM

GERAL. MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE LIVRARIA, PAPELARIA. MATERIAL

ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO, EDUCATIVO,

PEDAGÓGICO, ARTESANATO E RECREATIVO E SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÁO EM

LICITACOES.
CLAUSULA TERCEIRA

A sociedade constitui-se por prazo indeterminado, iniciando suas atividades em 29 de

dezembro de 2017.
CLAUSULA QUARTA

0 capital será de R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reels), totalmente integralizados neste ato

em moeda corrente do Pals.

Parágrafo único — a responsehitidade do titular d limitada ao capital integralizado.

CLAUSULA QUINTA
A administrageo da Empresa será exercida por seu titular LEONARDO AUGUSTO

ROSSATO com os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR autorizado o uso do nome

empresarial, vedado, no entanto, o uso do-nome empresarial em atividades estranhas ao

Interessa social, que Scant incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários

exercício des atividades ors assumidas, bem como, de representá-la judicial e
extrajudk:Ialmente, ativa a passivamente perante todas as repartições e entidades públicas.
municipals, estaduais e federal*, inclusive autarquias, bancos, Instituições financeiras e

terceiros em geral. efetuando todos os negócios de interesse da empresa.

JUN% COMMA/
DO PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO ZM 21/12/2017 16:35 SOB Ne 651821.
PROTOCOLO: 178304859 DE 11/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704871871. MIRE: 41600651821.
TUBARÃO LICITAÇÕES EXPEL' SIP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 21/12/2017
www.emprosafacil.pr.gov.br

A validade deste document°, so impresso, five sujeito à comprovavio de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificacio



ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA — ElFtEU

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI

CLAUSULA SEXTA

Ao termino de cada exercido social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas

justificadas de sus administração, procedendo à elaboração do inventario, do balanço

patrimonial e do balanço de resultado econfamloo, cabendo-lhe, os lucros ou perdu apurados.

Parágrafo único A empresa poderá distribuir resultados em periodos Inferiores ao anual,

mediante resolução de seu titular, devendo, entretanto sourer o resultado do period° em

balanço contabil especialmente levantado pare tanto.

cLAusuLA strum
O Titular - Administrador LEONARDO AUGUSTO ROSSATO declara, sob as penas do Lei

não pos.* ou ter sob sua tItularidade, nenhuma outra empress nos moldes do DRELL  em

qualquer parte do território nacional.

CLAUSULA OITAVA

0 Titular. Administrador declare, sob as penas da lei, de que não eat* impedido de exercer a

administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se

encontrar sob os efeitos dela, a pens cue vede, ainda que temporariamente, o acesso a

cargos públicos; ou por crime falimenter, de prevaricação, peita ou suborno, concussao.

peculate, ou contra a economia popular, contra o Stems financeiro nacional, contra normas

de dalesa da concorrência, contra as relações de consumo, fir pablica, ou a propriedade. (art.

1.011, § 1°, CC/2002)
CLAUSULA NONA

Pare consecução de seus objedvos socials, a empresa poderá, a qualquer tempo, crier,

alterar ou extinguir estabelecimentos filiais, agendas, sucursais em qualquer Pads do

território nacional ou fora dele, mediante alien*, contratual devidamente arquivada na a

Comercial. 
CLAUSULA DECI

O 

MA
Administrador poderá realizar a retirada Pró-Labore, considerando os Interesses da

empresa e az limitações da Legislação vigente.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

Ace eleito o foro de clad° 'e canarca de ibiporã, Estado do Parana, pare o exercido e o

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por ser verdade, assina o presents instrumento.

!Work 08 de dezembro de 2017.

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

craTIrxco o REGISTIO ZN 21/12/2017 16:35 SOB 1441600651821.
PROTOCOLO: 178304959 DE 11/12/2017. oólnao DE VERIFICAÇAO:
11704871871. MIRE: 41600651821.
TUBARAO LICITAÇÕES LIBEL! ZPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 21/12/2017
vvv.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito I comprovaglo de sua autenticidade nos respect/von portais.
Informando sous respectivos c6digos de vecificagio
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Fone: 031315g-4445 /

fe/PORIA

=PIP= 0 REGISTRO DI 21/12/2017 16:35 SOB ir 41600651821.
PROTOCOLO: 178304859 DI 11/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704971871. MIRE: 41600651821.
TIMM° LICITAÇÕES =MIT EPP

Lilmirtad Bogus
SECRETÁRIA-GERM.

CURITIBA, 21/12/2017
ww.smpresafacil.pr.gov.br

A validad• deste document*, se ispresso, fiat sujeito à comprovaflo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respect/Toe códigos dir verificação
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Ministério da Fazenda
411peo Receita Federal

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CPF

Número
129.339.369-09

Nome
LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

Nascimento
08/09/1999

CÓDIGO DE CONTROLE
E9E0.EB83.6DB1.939F

- I -

&01..

LV

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
às 15:28:49 do dia 12/03/2018 (hora e data de Brasilia)

digito verificador: 00
VÁLIDO SOMENTE COM COMPROVANTE DE IDENTIFICAÇÃO
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Sanemds de Woo areas Biala
Sentwiatis lbeimalhoplo • *So*
Degnmemo Regiilro Ihnprosulal agora
Jun Connial do bud° dotal& -JUCEPAR

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Pavane JUCEPAR.

Nina 1/1

A Empress TUBARÃO LICITACCIES MILLI - E??, 'stab:W*40 na RUA CAMEL 90 ,JARDIMSAN RAFAEL, 1bipos1 - PR, CEP: 86200-000, rawer a Vossa Senhoria o 'sonless:unto do presentsinstrumento e denim, sob as pews da Lei, que se anquedra na cendiello de EMPRESA DE PEQUENO PORTE,nos tens da Lai COmpiemensar re 123, de 14/12/2006.

ad* do ato; 316
Daserivao do Ate: 13NQUADRAMEN'TO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

11404 - PR, 0S/12/2017

AUGUSTO ROSSATO
TIttlitiMadifidadar

CERTIFICO 0 REGISTRO RN 21/12/2017 16:35 SOS N° 20178304840.
PROTOCOLO: 178304840 DE 11/12/2017. CÓDIGO DI VERIFICACAO:
11704871071. NIRZ: 41600651821.
TUBARÃO LICITACOZS ZIRZLI EPP

Libertad Bogus
SECRETARIA-02RAL

CURITIBA, 21/12/2017
vvv.empresafacil.pr.pov.br

A validade dast, documento, se impresso, fica sujeito e comprovagto de aua autenticidade nos respectivos portais.
Informando sous respect/vas cOdigos da verificaglo

. .



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA
JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL- SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PiaIna: 001/ 001
Certificamos quo as Informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comoro'sl e silo vigentes
na data da sua expedição.

.1al _Nome Empresar___- 
-TUBARÃO ucrrtgaratei 41 COP-

Natureza Juridic.: EMPRjJIJNDs U s RESPNSIUDAbIL

----

•
Número de identificanWRial--trod J

44
DittallfIng ivamento do
'."---L':3torConstItutIvo

s -.- 21/12/2017

Data de Inicio
de Atividade

20/12/2017
Empress* - DIRE (Sede)
41 60065182-1 .310.5-
Endereço Completo (Logradouro, FP e Co,.,,,. ibrOritic ii _Bal •• • -,,NliinicIplo, UF, CEP)
RUA CAMBE, 90, JAFIDIMSAN RAFAEL,SUPORA;f44, outdo ,,,. -fIrj
Objeto
COMERCIO VAFI EREAIS
BOVINOS, DE S ES
DE UMPEZA, HIGJEN*?E5SOALt
DOMESTICAS, PARA crii

ALAVANDERIA, TI MSTERI
PAPELARIA, MS E• poLAR,
ARTESANATO E. 0 E

st4,4,t
CESTAS B •• EROS ALIMENTÍCIOS, Mkt) ABUTIDOS, CARNE DE

MATERIAL
ARMARINHONDLIDADES

DUTOS PARA
ARTIGOS DE LIVRARIA,

PEDAGÓGICO,

S I - I 11'7- CID I • - ,, OR11F$I411 RANGEIROS,umsA DP01% VOL, GOS4)
, it Int HO, - AIDOr *Kt GEN

SS MeetiA0AATERIACD, SCRrrÓRIQ,
M.ATERIAtDLtil-ENTEIMATERIALE • • RTIVSLVIKATIVO,

SERQ*O DE INIERMEDIAQADEMUCFTAÇ'
Capital: R$ 9 00
(NOVENTA E EMS) ,

-

Capital integrallzadpi 6
(NOVENTA E CINCOMIL REAIS)

...
- . .

5.000,00 Empresa

..,i-

...._
Mlcroeinprei&u7

Em 
 

'Pequ,jcd P.
- 12_

dó peqijehó porte_

Prazo de Duração

Indeterminado

Titular
1115MIDEE
LEONARDO AUGUSTO N T

129.339.369-09 -

,, I Hs • •Ni
— ty_

T.4=9115t
MINION SE18818

08/12/2017 XXXXXXXXXX

Ultimo Arquivamento
NU

5

_ — Situação
REGISTRO ATIVOData: 09/02/2018

Ato: BALANCO

• 61

'Motu*
Evento (s): BALANCO "tv., )000(XXXXXXXXXXXXXX

18/416902-0

Para verificar a autenticidade acesso vernerJuntacomerciala.gov.br
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TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35

RUA: CAMBE N°90 JD SAN RAFAEL
CEP: 86.200-000 IBIPORA - PR

ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP inscrito no CNPJ n°

29.310.533/0001-51, com sede à Rua Cambe n°90 Jd San Rafael CEP: 86.200-00

• Ibipora-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio, Leonardo Augusto Rossato,

brasileiro, natural de Ibiporã-PR, solteiro, portador de CPF 129.339.369-09, RO

12.548.727-0/SESP-PR domiciliado na cidade de Ibiporã-PR na Rua Paulo Frontin n°831

- Centro - CEP 86.200-000, declara, sob as sanções administrativas previstas e

sob as penas da Lei, ser EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no §40
do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

•
Ibiporã, 6 de agosto de 2018

LEON • DO USTO ROSSATO
RG - 12.548.727-0 CPF: 129.339.369-09

PROPRIETÁRIO
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35

F2-9.310 .533/0001-&11
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cant& 90
Jd. San Rafael - CEP 86200-000

L IBIPORA — PR
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TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35

RUA: CAMBE N°90 JD SAN RAFAEL
CEP: 86.200-000 IBIPORA - PR

ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
DO EDITAL

A empresa TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP inscrito no CNPJ n° 29.310.533/0001-

51, com sede à Rua Cambe n°90 Jd San Rafael CEP: 86.200-00 Ibiport-PR, neste ato

• representada pelo diretor ou sócio, Leonardo Augusto Rossato, brasileiro, natural de

Ibiporã-PR, solteiro, portador de CPF 129.339.369-09, RG 12.548.727-0/SESP-PR

domiciliado na cidade de Ibiporã-PR na Rua Paulo Frontin n° 831 - Centro - CEP 86.200-

000, para fins de participação no Pregão Presencial n° 009/2018, realizado pela

Câmara Municipal de Londrina, DECLARA, sob as penas da Lei e nos termos do

art. 40, inciso VII da Lei 10.520/2002, que Cumpre plenamente os requisitos de

habilitação e concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°.

009/2018 e seus Anexos.

• ibiporã, 6 de agosto de 2018

..alk
LEO Min ̀Titigk TO ROSSATO

RG - 12.548.727-0 : 129.339.369-09
PROPRIETÁRIO

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35

129.310.533/0001-51t

., 4TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cambé, 90
Jd. San Rafael - CEP 86200-000

L. IBIPORA — PR _1
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA

1- CLAUDIO OKURA, brasileiro, natural de Paraíso No ,
Paraná, casado com comunhão parcial de bens nascido em 19/04/1971, do comeiotWic
portador do CPF n° 795.505.259-53 e RG 4.523.859-8 SSP-Pr, residente e domiciliar
nesta cidade de Londrina, Paraná, a Rua Jose Monteiro de Melo n° 250 Apartamento
102 BI. A, Edificio La Rochelle, Jardim Gleba Palhano CEP: 86061-580 e

2- PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA, brasileira,
natural de Presidente Prudente, São Paulo, casada com comunhão parcial de bens ,
nascida em 21/07/1973, do comercio, portadora do CPF if 136.653.548-03 e RG
23.023.841-5 SSP-Sp, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Parana, a Rua
Jose Monteiro de Melo n° 250 Apartamento 102 Bi. A, Jardim Gleba Palhano, CEP:
86061-580. Resolvem Constituir uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

1°- A sociedade girara sob o nome empresarial OKURA E MATOS
PANIFICADORA LTDA, tendo sede e foro nesta cidade de Londrina, Paraná, A
Avenida de Higienopolis, n°. 1.774, centro. Cep 86015-010.

• 2°- 0 capital social sera de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido
em 20.000 (vinte mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real) subscritas e
integralizadas neste ato, em moeda corrente do Pais, pelos sócios.

CLAUDIO OKURA 10.000 quotas R$ 10.000,00
PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA.10.000 quotas R$ 10.00000
TOTAL 20.000 quotas R$ 20.000,00

30- 0 objetivo social Indústria e comércio de pães, bolos, doces,
sucos, lanches e produtos alimentícios.-

4°- A sociedade iniciara suas atividades em 15 de abril de 2.009, e
seu prazo de duração e indeterminado

5°- As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros se o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado em
igualdade de condições e preço direito de preferencia para a sua aquisição se postas a
venda formalizando-se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

6°- A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

7°- A administração da sociedade caberá a CLAUDIO OKUDA,
vedado no uso do nome empresarial e negócios estranhos ao interesse social ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros b 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

A prom
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AL DE LONDRINA
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA

8°- Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico
cabendo a cada sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

9°- Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for oi caso

10°- A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

11°- Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal
a titulo de " pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

12°- Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara
suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente (s) , o valor de seus haveres
sera apurado e liquidado corn base na situação patrimonial da sociedade, a data da
resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único- 0 mesmo procedimento sera adotado em outros
casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

13°- 0 administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
condenação criminal ou por encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente o cesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da• concorrência, contra as relações do
consumo, fé publica, ou a propriedade.

14°- Fica eleito o foro de Londrina Parana para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato

•E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em 04 vias

Londrina, 03 de abril de 2.009

13
CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

A presente fotocópia confere
com o original.
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CONTRATO DE CONSTITUICAO

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA

Testemunhas

Ivan Mendqs Queiros Filho
Céd. Ident RG 3.241.364-1-SSP-PR
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

PRIMEIRA ALTRAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL

1- CLAUDIO OKURA, brasileiro, natural de Paraíso NO
Parana, casado com comunhão parcial de bens nascido em 19/04/1971, do comércio,
portador do CPF n° 795.505.259-53 e RG 4.523.859-8 SSP-Pr, residente e domiciliado
nesta cidade de Londrina, Parana, a Rua Jose Monteiro de Melo n° 250 Apartamento
102 BI. A, Edifício La Rochelle, Jardim Gleba Palhano CEP: 86061-580 e

2- PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA, brasileira,
natural de Presidente Prudente, sac, Paulo, casada com comunhão parcial de bens ,
nascida em 21/07/1973, do comercio, portadora do CPF n° 136.653.548-03 e RO
23.023.841-5 SSP-Sp, residente e domiciliada nesta cidade de Londrina, Parana, a Rua

• 
Jose Monteiro de Melo n° 250 Apartamento 102 Bl. A, Jardim Gleba Palhano, CEP:
86061-580., Únicos sócios da OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME
Com sede em Londrina Parana, avenida Higienópolis, no 1.774, centro.cep 86015-010
registrado na junta comercial do Parana sob Nire 41206448345 em 08 de abril de 2009,
Inscrito no CNPJ sob n° 10.770.255/0001-97, Resolvem por este instrumento de
contrato alterar o contrato social mediante as seguintes cláusulas:

1°- Ficam investido na administração da sociedade os sócios
CLAUDIO OKURA, E PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA, vedado no uso
do nome empresarial e negócios estranhos ao interesse social ou assumir obrigações seja
em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros bem com onerar ou alienar bens
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

2°- Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não
estão impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude
de condenação criminal ou por encontrar sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente o cesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno concussão peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações do
consumo, fé publica, ou a propriedade.

3°- Fica eleito o foro de Londrina Parana para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultados deste contrato

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente
instrumento em 04 vias

1

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original., )
Londrina, 28 de abril de 2.009 Lon ogifoa 149 
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OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

SEGUNDA ALTERACAO DO CONTRATO SOCIAL

CNPJ nr. 10.770.255/0001-97

areliaTr'
DO Nat:-

75;74g:

kr, n cip
1/4 ‘C.91

A
• I.

CLAUDIO OKURA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
empresário, portador do CPF nr. 795.505.259-53 e portador da cédula de identidade nr.
4.523.859-8 SSP-PR, residente e domiciliado na rua Jose Monteiro de Melo nr 250 Apto 102
Bloco A em Londrina Estado do Paraná, CEP: 86061-580, PATRICIA MARQUES DE
MATOS OKURA, brasileira, casada sob regime de comunhão parcial de bens, empresária,
portadora do CPF nr. 136.653.548-03 e portadora da cédula de identidade nr. 23.023.841-5
SSP-SP, residente e domiciliada na rua Jose Monteiro de Melo nr 250 Apto 102 Bloco A em
Londrina Estado do Paraná, CEP: 86061-580; únicos sócios componentes da sociedade
OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME, localizada na avenida Higienópolis nr 1774,
Jardim Higienópolis em Londrina Estado do Paraná, CEP: 86015-010, com contrato social
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nr. 41206448345 em sessão de 06/04/2009 e
primeira alteração do contrato social arquivado sob nr. 20091719658 em sessão de
30/04/2009, resolvem por este instrumento particular de alteração modificar o seu contrato
social primitivo, de acordo com as clausulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sede sociedade localizada na avenida Higienópolis nr. 1774,
Jardim Higienópolis em Londrina Estado do Paraná, CEP: 86015-010, fica transferida para
avenida Higien6polis nr. 2030 Térreo, Jardim Higienópolis em Londrina Estado do
Paraná, CEP: 86015-010.

CLAUSULA SEGUNDA: Fica investida na função de sócios administradores: CLAUDIO
OKURA E PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA, o qual compete os poderes de
administrar, autorizando o uso do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações que seja em favor de
quaisquer quotas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade.

CLAUSULA TERCEIRA: Os administradores declaram sobre as penas da lei que não estão
impedidos de exercer a administração da sociedade, ou por se encontrar sob os efeitos dela,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência,
contra a relação de consumo, fé publica ou a propriedade.

CLAUSULA QUARTA: E por assim terem, justo e contratado, lavram, datam assinam o
presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma.

Londrina, 01 de junho de 2009
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OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME
TERCEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

CNPJ — 10.770.255/0001-97

CLAÚDIO OKURA, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens,
empresário, portador do CPF — n° 795.505.259-53 e portador da cédula de
identidade n° 4.523.859-8 ssp-pr, residente e domiciliado na rua José monteiro de
Melo n° 250 Apto 102 Bloco A em Londrina Estado do Paraná, CEP: 86.061-580,
PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA, brasileira, casada sob regime de
comunhão parcial de bens, empresária, portadora do CPF n° 136.653.548-03 e
portadora da cédula de Identidade n° 23.023.841-5 ssp-pr, residente e domiciliado
na rua José Monteiro de Melo n° 250 Apto 102 Bloco A em Londrina Estado de
Paraná, CEP: 86.061-580, únicos sócios da sociedade OKURA E MATOS
PANIFICADORA LTDA ME, localizada na avenida Higienápolis n° 2030, Jardim
Higiendpolis CEP: 86.015-010 na cidade de Londrina Estado do Paraná, com
contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41206448345 em
sessão de 06/04/2009 e primeira alteração do contrato do contrato social
arquivado sob n° 20091719658 em sessão de 30/04/2009, e segunda alteração do
contrato social arquivado sob n° 20092341845 em sessão de 01/06/2009,
resolvem por este instrumento particular de alteração modificar o seu contrato
social de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sede da empresa localizada na Avenida Higiendipolis n°
2030, CEP: 86.015-010 - Jardim Higienópolis, na Cidade de Londrina, Estado do
Paraná, passa a Sr na Rua Senador Souza Naves n° 444, CEP: 86.015-430,
Centro, na Cidade de Londrina, Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e
condições vigentes no contrato, que não colidam com as disposições constantes
do presente instrumento.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em
quatro vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas,
que também assinam, para que produza seus efeitos legais e juridicos.

10 OKURA

Testemunhas:

Sergio An rade 4 Souza

Londrina, 27 de Setembro de 2011.
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TRIGOS OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 10.770255/0001-97

Pregão Presencial n° 09/2018

ANEXO Ill — DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA, pessoa jurídica de
direito privado inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério
da Fazenda (CNPJ/MF) sob o n° 10.770.255/0001-97, para fins de participação
no pregão presencial n°09/2018 realizado pela Câmara Municipal de Londrina,

• declara, sob as penas da Lei e nos termos do art. 4°, inciso VII da Lei n°
10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e concorda
com as disposições do Edital do Pregão Presencial n° 09/2018 e seus
Anexos.

•

Por ser verdade, firmo a presente.

Londrina, 0 de agosto de 2018.

Okura e icadora Ltda

CNP IF 770.225/0001-97

Patricia Marques de Matos Okura

RuaRua Senador Souza Naves, n° 444 - Jd. Centro
Londrina - PR - CEP: 86010-160

Fone: (43) 3325-2706 - e-mail: patricla.okura@ig.com.br

-
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TRIGOS OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 10.770255/0001-97

Pregão Presencial n° 09/2018

ANEXO IV — DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

A empresa OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA, pessoa juridica inscrita
no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n° 10770255/0001-97, declara, sob as sang6es

• administrativas previstas e sob as penas da Lei, que é microempresa, nos
termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos
previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

•

Londrina, 08 de agosto de 2018.

Okura ificadora Ltda

CNPJ 0.225/0001-97

Patricia Marques de Matos Okura

SOCIA GERENTE

RG 23023841-5

CPF 138853548-.03

Rua Senador Souza Naves, n° 444 - Jd. Centro
Londrina - PR - CEP: 86010-160

Fone: (43) 3325-2706 - e-mail: patricla.okura@ig.com.br

eft
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Di PARTAMENTO DL RI-GISTRO I MPRISARIAL L IN TI GRACAO

JUNTA COMLRCIAL DO PARANÁ •.):(

CERTIDÃO SIMPLIFICADA PinIna: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA - ME
Natureza Jurldica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0644834-6

CNPJ

10.770.255/0001-97

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

08/04/2009

Data de Inicio
de Atividade

15/04/2009
Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA SENADOR SOUZA NAVES, 444, CENTRO, LONDRINA, PR, 86.015-430

t' )

Objeto Social
INDUSTRIA E COMERCIO DE PAES, BOLOS, DOCES, SUCOS, LACHES E PRODUTOS ALIMENTICIOS.

: f

,.'I
.

Ir

Capital: R6 20.000,00
(VINTE MIL REAIS)

Capital Integralizado:125 20 
(VINTE MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)
;5) )
Mtcroempresa

Prazo de Duração

indeterminado000,00

Sócios/Participação no Capital/Eel:4cl. de Siccio/AdMInistreciodtórmino do Mandato Término duHome/CEP ou CNN parScloanild no aaortal (RS) de Ilióclg AdministradorFwd. MIMEO
CLAUDIO OKUFtA - 10.000,00•SOCIO Administrador )00(XXXXXXX

795.505.259-53
PATRICIA MARQUES DE MATOS OKURA 10.080,00 130C10 Administrador XXXMOCXXXX

136.653.6411-03
Ultimo Arquivamento

Data: 13/12/2016 Número: 20168411806
Situação

REGISTRO ATIVO
Ato: ATA DE REUNIAO/ASSEMBLEIA DE SOCIOS

Evento (s):
Status

XXXXXXXXXXXXXX

1111111111111111111111111111111
18/500304-4

LONDRINA - PR, 08 de agosto de 2018
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LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

' ' • Á MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

como original.
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CÂMARA MUNICIPAL OE LONDRINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018

EDITAL N°09/2018

CARTA DE CREDENCIAILIF_NTO

jai cariara municipal 
tic Londeiria Pregão F'rramit..;a1 re. 028/2018 Edital n°

09/2018. Através da presente, autorizo Sr.CARLOS ALBERTO OE
mi-I )N, portaaor roman r vienuanna, Kagistro (4nra! (Kim n".
8.590.936.1, e inscrito no Cadastro de Pebsoab Ffsicas do Ministério da
r;intritin tt_ert-pvir) son o tr. p :14.1 inn_i m pm-tic:par on prormapromou)

licitatario acima refericto, na qualidade de -representaste de PADOKA-
PANii-icALIONA UUNFEI :AMP, 1_11.1°,, reeno Jun:Ilea inscnta no
Cadastro Nacional de Pessoas Juridic-as do Ministério da Fazenda
(CIJP.51",/lF) sob o nu. 01.566_76510001-56. Para tanto, outorgo pessoa
ffsica supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes
ao pr teglo Presenciai n° 02812018.
Ost o u ciente, de que responderei em juizo ou fora dale, se for o caso, por
todos os atos que venha a ser praticados por nosso Representante Legal,

LONDRINA, 09 de

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS
seiciA - PROPRIETÁRIA

RG.8.509.936-1
CPF, 119154_058M

ca!. 566. 65,0001-5-61
PADOKA PAwiFCk`Ok0.

E CONFETARIAcrt,i,. •- •-.E

Rua Deputado Nken R1b3s, 826

San Remo - CEP 86062-090 i

L. LoNDRINA - PFt
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CAMMUNWNWALDELONDRINA
_4 presente fotocopla confere

Min o original.
4i

MVowwostossoos's
1)- NOME COMERCIAL

SEDE E FORO

•
• •
•
• • • ••• • • •• • • • • „ • • • •

• • ,, • •

EDMILSON CLEBER DE MEIDEIROS,brasileiro, casado, do comercio,residente e domiciliado nesta cidadede Londrina - Estado do Paraná, sito ARua Presidente Wilson Simonsen nP.390, Jardim Universitário, portador daCédula de Identidade Civil R.S. A4b.17.745.228-SSP/SP e do C.P.FM099.966.508712, !ELSA MARIA RODRIGUESMEDEIROS, brasileira, casada, docomercio, residente e domiciliadanesta cidade de LondrinaEstado doParana, sito ¡YAW Pirelti.dente WilsonSimonsen na..- - JardimUniversitário, portador da CédulatipIdentidade Civiing. 15.769.0SSP/SP. e do 
C.Fir-F.04e-A444-4790-588-20, CARLOS Atagittd'AmtAiiii4mErnos,brasileiro, solteiro, do Comercio,residente e domiciliado. nesta A*dade 14:t L k.l1JU th-s N'aT dloil 'says a -Rua Presidente Wilson Simonsen n9.390, Jardim Universitário, portador OaCédula de Identidade Civil R.G.19.360.563-SSP/SP. e do C.P.F. n9.119.754.05G...03 resolve constituir umasociedade mercantil por quotas deresponsabilidade limitada, regidapelas cláusulas e condigbes seguintes:

PADOKA - PANIFICADORA E CONFEITARIALTDA.
- Rua Deputado Nilson Ribas nP. 826,Jardim San Remo, Londrina - Parana.PRAZO DE DURAÇA0 - Indeterminado.INICIO DAS ATIVIDADES - 02 de Janeiro de 1.997.OBJETO COMERCIAL - Panificadora, Confeitaria e Comerciode (3Qneros Alimenticios.

2)- CAPITAL SOCIAL 10.500,00 (dez mil e quinhentosreais)NUMERO DE QUOTAS - 10.500 (dez mil e quinhentas) -
DISTRIBUIÇA0 

VALOR UNITARIO R$. 1,00 (um real).- EDMILSON CLEBER DE MEIDEIRDSR$. 3.500,00
NEUSA MARIA RODRIGUES MEDEIROSRS. 3.500,00
CARLOS ALBERTO DE MEDEIROSRS. 3.500,00
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INTEGRALIZACAO - FORMA: Moeda corrente do Pais
PRAZO: Neste ato.

RESPONSABILIDADE - Dos sócios limitada ao total do

Capital Social.

3)- GERENTE - EDMILSON CLEBER DE ME/DEIROS
NEUSA MARIA RamIsuEs MEDEIROS
CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS.

USO NOME COMERCIAL - Individualmente.

PROIBIgOES - Aval, endosso, fianças e calOo de

favor.
PRO-LABORE - Aos sócios que prestarem serviços a

sociedade fixado de comum acordo.

CAMP-0 DE GERENCIA - Dispensados.

4)- BALANÇO GERAL - Anualmente em 31 de dezembro.

RESULTADOS - Atribuidos proporcionalmente aos

sócios com quotas integralizadas ou
mantidas em reserva na sociedade.

ir.__DESIF24REeat4ra4-Ta----es.-.- -
incursos
previstos
exercer atividades mercantis.

6)- DELIBERACAO SOCIAL - Por maioria absoluto de votos,
inclusive a de transformagao de tipo

lill 

juridico, cabendo
quota de capital. 

um voto a cada

7)- CESSA0 DE QUOTAS - Por consentimento dos demais sócios

e de curso de prazo do direito de
preferancia de sessenta dias,
mediante notificaçao previa e
Alteragao de Contrato.

- Declaram para o registro especial da
sociedade como MICROEMPRESA, que a

mesma se enquadra nos termos da Lei
Federal n52. 7.256/84 e Decreto
Federal n2. 95.184/87.

8)- MICROEMPRESA

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A pr ,zsente fotocópia confere

corn o original.

Lo 9 4. 9
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ra que n.o esto

em nenhum dos crimes
em lei que os impeçam de

Lavrado em 03
teor e forma.

(Três) vias de igual
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SOCIAL r15. 00 

Londrina. 25 de Novembro de 1996.

‘IA ANCIOTO
kdvosado - CAB-PR 11789

Of 223.041.429-15

Ili*/ JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DC) PARANÁ

CERREtco 0 ears.) at 02 12i 96
,

So• o MOWN: k
41203613916

Notoctio: 
96204625E
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ANtOto()CAVET
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_ .

CAMARA MUNICIPAL DE LONOR:NA
fotcy:Orra c.:;-.1( •

corn o original.



A empress Padoka-Panificadom e Conieitaria Lida., pessoa juridica
-de direito pivado inscrita ao Cadastro Madona! des Pessoas Juricricas do
Ministido de Fazenda CHP.1 sob o re.01.566.160001-56, para jfins
Parkicipação no Pregão Preselect& If 28/2018 ,realizado yob atrium

de tandems, aedam, sob as perms da Lei e nos tam= 44 at
inciso VII da Lei 403202002, que compre plenamente os requisites de

tiabnitarrilo e concords Gaal as disposições do Edits! do Preg4io &asocial
if. b9/2018 e seus Anexas. '

Saar*
PANI.R01010RA

; 1,48 -

L
30 Sak ^ '1:119:91 826'
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CÂMARA MUNICIPAL DE itONDRIM
PROCESSO ADMINISTRATIVO W Mete

EDITAL NG 00/261e

Declamtio thiflaiememtimaya ou Empresa de Pequeno Per*

A empresa PADOKA-PANFICAOORA E CONFEITARIA LIDA44 pessoa
jurídica insenia no Cadasiro Nadi:dal de Pessoas Jurídicas cki igniablvio
da Fazenda --(CNRINF) sob o n° 01.566.765/0001-56, repuesentada peio
seu representante legal Sr. CARLOS ALBERTO DE WIEDEROS, CPF. N°
149.754.068,03 e RG if 8409.936-1 decimal sob as sanções
adininistrathes previstas e sob as penas da Lei, ser (microempmsa ou
empress de pequeno poste, -conforms o caso) nos terms di legit-14110
vigente, não possuindo nenhum dos Impedimentos previstos no §4° do art.
r da Lei Complementar rf 123/2006.
E o enquadramento consta em Contrato Social.

WNDIONA, 09impr

cARIDS-AatitTo DE
stem -

Kt 41109 936.1
CPF. 119.754_058 44

rf
L 666, 766/0001-561

PADOVA PAT? 4 tic" JORA
E C.ONFETTARIA LMA - ME

Rua Deputed() Nino" t ibis, 826
Sah Remo - CEP 860ç 62-090

LC/MICRO - PR •



GOVERNO DO PARANÁ
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página: 001 / 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.
Nome Empresarial
PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do Data de Inicio

Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo de Atividade

41 2 0361387-6 01.566.765/0001-56 02112/1996 I 02/01/1997

Endereço Completo (Logradouro, Nile Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA DEP NILSON RIBAS 826, JD SAN REMO, LONDRINA, PR, 86.062-090

Objeto Social
PANIFICADORA, CONFEITARIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS.

Capital: R$ 10.500,00
(DEZ MIL E QUINHENTOS REAIS)

Capital integralizado: R$ 0,00
SEM EXPRESSA0 MONETARIA

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n2 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Socios/ParticIpação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato Término do 

Nome/CPF ou CNPJ Pa1jctãonocaitaIiB-$1 Espécie de Sócio Administrador 1AaSie o

NEUSA MARIA RODRIGUES MEDEIROS 3.500,00 SOCIO Sócio Gerente XXXXXXXXXX

EDMILSON CLEBER DE MEDEIROS 3.50000 SO= Seicio Gerente XXXXXXXXXX068.990.588-20

CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS 3.500.00 SOCIO Sócio Gerente XXXXXXXXXX099.966.508-12

119.754.05843

Último Arquivamento
Data: 22/09/2009 Número: 001

Ato: MEDIDA ADMINISTRATIVA

Evento (s): CANCELAMENTO - ART. 60, LEI 8.934/94

18/428616-6
CURITIBA,- PR, 06 de agosto de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Situação
CANCELADA - ART.60 LEI 8934/94

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial pr.gov.bc

e informe o número 184286186 na Consulta de Autenticidade
Consulta disoonivel oar 30 dias

Documento Assinado DIgnalnle Ce 00 8/2C 18
Junta Comercial do Parana

u. oeilmr"caRePtio CNPJ 77 968 170,0001-99
444
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TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
Rua Cambe n°90
Jd San Rafael
Ibiporã - Pr
CEP 86200-000
CNPJ: 29.310.533/0001-51
I.E.: 90.769.728-35
Fone: 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato©uol.com.br

BANCO DO BRASIL
AGENCIA 2110-5
C/C 30954-0

A
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°028/2018
EDITAL DE PREPRESENCIAL N°009/2018
PROTOCOLO: 09h0Omim dia 09/08/2018
ABERTURA: 09h15mim dia 09/08/2018

12-9.310.533/0001-gi
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cambé, 90Jd. San Rafael - CEP 86200-000
IBIPORÃ — PR sj

OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, para atender As necessidades da Camara Municipal de Londrina

Item Descrição Quant UM Mar R$ Unit R$ Total

1
1. Café: torrado e moido, homogêneo, em pó, tipo tradicional. Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo,
vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

2800 Pacotes
J

Cereja 6,15 17.220,00

6

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou longa vida, integral, envasado sob
condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato externo com o
produto. Número de registro (SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurização
somente até o número 3. Embalagem: Tetra Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
Agua e microorganismos e 6 apropriada para transporte a longa distância em temperatura ambiente e
permite a armazenagem do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses Peso liquido: 1 litro.

3500 Litros [Ate.°
1

3,30 11.550,00

Validade minima: 2 meses a contar da data da entrega.

7

7. Achocolatado: instantâneo, em p6, solúvel, obtido pela mistura de cacau em jx5 solúvel, açúcar, leite
em pá e/ou soro, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem: atáxica, lata, pote ou pacote
vedados, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido:
mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da entreqa.

140 Kilos Choco Teen

\.

8,85 1.239,00

8

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote plástico, vedado, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro (SIF) de inspeção do
Ministério da Agricultura. Peso liquido:500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da 240 Potes Delicia 5,09 1.221,60

entrega. A



Item Descrição Quant UM Marca R$ Unit R$ Total

9

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana de açúcar, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou vegetais. Sólido com
cristais bem definidos. Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação de lote, origem, data
de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data

330 Pacotes Doce Sucar 11,25 3.712,50

da entrega.

10

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, composição sacarina sádica, ciclamato de
sódio e edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com bico dosador e indicação de lote,.origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a
contar da data da entrega.

24 Frascos Magro 3,85 92,40

11
11. Chá-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou
caixa vedados, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

480 Caixas D'mille 3,55 1.704,00

12
12. Agua Mineral: água mineral, potável, sem gás. Embalagem: acondicionada em garrafa plástica
transparente, lacrada, com indicação de lote, origem, características físico-químicas, data de fabricação,
prazo de validade e peso. Peso liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.

27600 Frascos Cristal 2,15 59.340,00

* Valor Total da Proposta - R$ 96.079,50 (Noventa e seis mil, setenta e nove Reais e cincoenta centavos)

* Prazo de entrega: conforme especificações do Edital
" Prazo de pagamento: conforme especificações do Edital
* Validade da proposta: conforme especificações do Edital
*Vigência do contrato: conforme especificações do Edital
* Garantia: todos os produtos estão em conformidade com Edital e serão substituídos, sem onus para a entidade caso não estejam de acordo com o dital

* Declaramos que em nossa proposta e seus possíveis lances verbais estão incluidos todos os custos diretos e indiretos, impostos lucro empresarial, tributos,
incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos, garantindo-se durante toda a vigência da ATA D
REGISTRO DE PREÇOS, exceto quanto aos preços nas hipóteses de desequilíbrio econômico-financeiro previsto na legislação incidental.

* Concordamos com todas as especificações do Edital.

Ibiporã-Pr, 09 de Agosto de 2018

TUBARÃO LI ITAÇ ELI - EPP
LEONARDO AUGUSTO SATO
CPF 129.339.369-09
RG 12.548.727-0/SSP-PR

(9.310 .533/0001-è-1
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cambrb, 90
Jd. San Rafael - CEP 86200-000

L iwpon _ PR

96.079,50 
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Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial 9/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS (SERVIÇOS
CfPJ: 29.310.533/0001-51 Fornecedor TUBARAO LCITAQ5ES ERELI- EPP

Ende rage : RUA CANBE 90- JARDNI SAN RAFAEL - SFORA/PR - CEP 86200-003

Inscrição Estadual: 9076972835 Contador:

E-mail:

Telefone: 43 32581172 Fax: Celular:

Telefone contador:

Pain. 1

Representante: WALTER SANTANA DA SLVA CPR 506.489.779-00 RG: 32084885

Endereço representante: RUA WESLLEY CESAR VANSO 189 APTO 1001 - RESCENCE CLUB LAGO GAP) - LONDRINA/R2- CEP 86180-360

E-mall representante:

Banco: 1 - BB Agência: 2110-5 - BRA - SPORA/FR Conta: 30954-0

Telefone representante: 32581172

Data de abertura: 01/03/2018

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empress de pequeno pone (para obter os benefícios da lei complementar n°123/2006).

N° Item Doecrição do Produto I Serviço Old*. Unld. Preço Malmo
001 ÁGUA 1ANERAL

AGUA IANERAL POTÁVEL SEM GAS. E1A3ALAGEit ACONDICIONADA EM GARRAFA
PLÁS71CA TRANSPARENTE, LACRADA, COM INDICAÇÃO DE LOTE, ORIGEM,
CARACTERIST1CAS, FISICO-QUIMICAS, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E
PESO. PESO LIQUIDO: 1500 /AL VALIDADE MINIMA: 4 LESES A CONTAR DA DATA DA
ENTREGA

27.600.00 UN 2,21

002 CAFE
Café: lama e moido, homoglaneo, am pi, tipo tradicional. Embalagem: pacote eluminizado
alto vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prom de valeta, e
peso. Peso liquido: 500 grama. Validade minima: 9 meses a cords da data da entrees.

2.800,00 UN 6,36

003 PRESUNTO
Presunto: de de fried. 15

240,00 KG 30,82
came pernil suma, coals, sem capa gordura, rostra* Oita antra

• 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plastics, transparente, alexia, footleda a vacua,
com indicação de pram de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a cords' da data da entrega.

004 QUEIJO
Queijo: tipo muçarela, sanigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo
imediato. Embalagem: plástica, transparente, alexia, fechada • vácuo, com indicação de
pram de validade, peso e manes, de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, •
contar da data da entrant

240,00 KG 30,70

005 liK/RTADELA
Msdadele: produto Mimeo industrializado, semigordo, stravameMe temperado, defumado,
raffia® e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plistica,
transparente, attixica, fechada a view, com indicação de pram de validade, peso e número
de registro (SIM. SW ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data de entrees.

400,00 KG 21,54

oos PÃO
Pito: tipo francês, assado em form unidade de 50 gramas, preparado corn farinha de trigo,
fermento biológico, sal, apicar e margarina. Embalagem: em pacote plástico microperf urado ou
conventional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

2.800,00 KG 10,07

007 ACHOCOLATADO 140,00 KG 9,15
Achocolatado: instantãneo, em p5. Embalagem: atexica, pote ou pacote vedados, com
indicação de Iota, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: minimo
500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrap.

008 MARGARINA 240,00 UN 5,30

esPrcpasta - Versin 1.1.3.8

Marca Preço Unitário Prose Total
CRISTAL

CEREJA

CHOCO TEEN

DELICIA

2,15

8,15

8,85

59.340,00

17.220,00

0,00

0,03

1.239,00



•• Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial 912018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 29310.533/0001-51 Fornecedor: TUBARÃO LIZTTAÇOES ERELI- EPP
Endereço : RUA CAW& 90- JARDBA SAN RAFAEL - IBIRDRA/PR - CEP 86200-000
Inscrição Estadual: 9076972835 Contador:

E-mail:

Telefone: 43 32581172 Fax: Celular:

Telefone contador:

Páginec 2

Representante: VVALTER SANTANA DA SLVA CPF: 506.489.779-00 RG: 32084885
Endereço representante: RUA WESLLEY CESAR VANSO 189 APR) 1001 - RESDENCE CLUB LAG) CAR) - LONCRINA/PR- CEP 86180-360
Email representante:

Banco: 1 -88 Agencia: 2110-5 - MIPORA - BFORA/FR Conta: 309540

Telefone representante: 32581172

Data de abertura: 01/03/2018
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empress de pequeno porte (para obter os beneficias da lei complementar n°123/2006).

11° Rem Dermal* do Produto I Serviço
Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atómica, pote plástico, vedado, corn Indies* de
lote, origem, data de fabrics*, pram de validade e peso. Peso liquido: 500 gr. Validade
minima: ementa contar da data da entraps.

009 AÇÚCAR
Açúcar tipo cristal, oar bream de origem vegetal, constituido por **came de cana de aflicar,
sem fermentação, isento de sup:lades, parasitas, materials, terrosos e detritos animais ou
vomits's. Saida cam cristais bem def inidos. Embalagem: atioxica pacote vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, pram de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 mesas a contra da data da entraps.

010 ADOÇANTE
Adoçante: dietético, liquido. Embalagem: artõzioa, eon fresco, vedado, com Mica* de lote,
origem, data de fabricação, pram de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 arm, a contra da data do entrego.

011 CHA-MATE
Chi-mate: tostado, natural, originirio de (Sims e talos saudiveis. Embalagem: atómica, pacote
ou cobra vedados, com Indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 250 gramas. Winded.> minima: 9 mesas a contar da data de entrega.

012 Leite UHT

esPrzcsta - Verstcr. 1.1.3.0

Otde. Unld.

330,00 UN

24,00 UN

480,00 UN

3.500,00 UN

Preço Maximo Marc.

0 LK:MAI:AS EIRELI- EPP
J: 29.310.533/0001-51

11,81 DOCE SUGAR

3,98 MAGRO

3,70 DIALLE

3,33 LATCO

Preço Unkirlo

11,25

3.85

3,55

Preço Total

3.712,50

92,40

1.704,00

3,30 11.550,00
PREÇO TOTM- DO LOTE: FASKROO

TOTPL DAPROPOSTA: 44

129.310.533/0001-511
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cambe, 90Jd. San Rafael - CEP 86200-000L IBIPORA — PR



Amami
PROPOSTA

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Eletrônico n° 09/2018

Item

0

FORNEDECOR: POSSAM E CIA LTDA - ME
CNPJ/MF. N° 16.098.108/0001-07
ENDEREÇO: AV. EXPEDICIONÁRIOS, 342 — SALA 11, CENTRO, ROLANDIA-PR
TELEFONE: (43) 3256-1082
E-MAIL: licitacaolud©gmail.com
REPRESENTANTE POR PROCURAÇÃO: MARINA BRUM POSSANI

 BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 0349-2, CONTA CORRENTE: 62.326-1

1
ey,i ica 6es,

Marca Unidade Quantidade Valor
Unidade

Valor total

Cat torrado e moldo,
homogêneo, em pó, tipo
tradicional. Embalagem: pacote
aluminizado alto vácuo, vedado,
com indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de
validade e peso. POW liquid*:
500 gramas. Validade minima: 9
meses a contar da data da
entrega.

MINEI

___

2.800

.

R$ 5,25 R$ 14.700,00

Valor total por extenso:

• Nos valores pro
tais como as despesa
que incidam na cont

• 0 prazo de
data da entrega

e m I e reai

• Inclusos todos os insumos que o compõem,
ostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros
objeto.

da proposta é de 90 (noventa) dias, a contar da

Rolandia-PR, 02 de agosto de 2018

(-lb ?Alin \t
Mari a Brum Possani

RG: 3. 67.392-9/SSP-PR
CPF: 585.749.139-87

Cargo: Responsivel pelo setor de licitação

.1.0benon,rzS
rt,,Inna`g _

T6.098.108/000147
POSSANI E CIA. LTDA.
Av. Expedicionários, 3e- Sala 11

Centro - CEP 86.600-091
ROLANDIA - PR

Av. Expedicionários, 342 - SI 11 - Centro - 86.600-091 - Rolândia - Parana



S Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial 9/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS! SERVIÇOS

CNPJ: 16.098.108/0001-07 Fornecedor: FOSSANI E CIA LTD - ME

Endereço: AV. EXPEDIOONARIOS 342 SALA 11 - CENTRO- Rolándia/PR- CEP 86600-091

Inscrição Estadual: 9076752467 Contador: Helder Paiva

Representante: MARINA BRUN FOSSAM CPF: 585.749.139-87

Endereço representante: AV. IGUAÇU 55 - Ri IND. BANDBRANTES - Rolandia/PR - CEP 86602-500

E-mail representante: licitacaolud©gmail.com
Banco: 1 - BB Agência: 349-2 - Roland - Rolandia/PR

E-mail: licitacaolud@gmailcom
Telefone: (43)3256-1082 Fax:

FtG: 3267392-9

Conta: 62326-1

Página 1

Celular:
Telefone contador: (43) 3015-3700

Telefone representante: (43) 3256-1082

Data de abertura: 05/01/2018

Fornecedor enquadrado como microem prose ou empresa de peque no porte (para obter os benefícios da lei com plementar n°123/2006).

Lots: 001 " Lote 001 "

N° Item Descrição do Produto / Serviço Cltde. Unid. Preço Maximo Marca Modelo

002 CAFÉ 2.800.00 UN

Café: torrado e moido, homogénea, em pó, tipo tradicional. Embalagem: pacote aluminizado

alto vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e

peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

6,36 MINEIRO

li

62;kn k)0.-\ OSScani
POSSAN E CIA LTDA - ME
CNPJ: 16.098.108/0001-07

TIJOLINHO

. .
Preço Unitário Preço Total

5.25 14.700,00

PREW TOT& DO LOTE: 14.700,00

TOTOL DA PROPOSTA 14.700,00

asProposta - Versa° 11 4.3 07/013/20113 15.30.13 9..)

vta
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SÃO MIGUEL
SAO MIGUEL

AVENIDA
ALIMENTOS

BENTO

ALIMENTOS
MUNHOZ DA ROCHA

FONE: 3031-3177

LTDA - CNPJ:
NETO, 700

EMAIL:

24.142.114/0001-34
- LOJA 07-
smaallmentostpacem.br

CEP:
- I.E

37030-010 CENTROS MARINGAWR

LTDA
907.1387941

_ Epp

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018

PROCESSO N° 28/2018
PROPOSTA DE PREÇOS

REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
, Np qy .,0,1,[

.... 
- '''. 4n

UND

„

28001

I. Café: torrado e moído, homogêneo, em pó, tipo tradicional. Embalagem: pacote
aluminizado alto vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo
de validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a comer
da data da entrega

R$6,36 BRASIL 1t$6,1 I RSI 7.108,00

2

2. Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, resfriada, fatiada (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, ataxica, fechada.,
com indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIP ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

KG 240 R$30,82 ALIANÇA SIM 522001 R$29,59 R$7.101,60

3

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação
de prazo de validade, peso e numero de registro (SIM, SIP ou SW). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega

KG 240 R$30,70 ALIANÇA SIM 522001 R$29,47 R$7.072,80

4

4. Mortadela: produto cfurteo industrializado, semigordo, suavemente temperado, defumado,
resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de validade, peso e número de
registro (SIM, SIP ou SW). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

KG 400 R$21,54 ALIANÇA SIM 522001 1($20,68 R$8.272,00

5

5. Plot tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado com farinha de
trigo, fermento biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega. KG 28001

/

R$1Q07 NC R$0,00 11$0,00

54.142:114
Stk0 MIGUEL

'M. BENTO M
LOA 0

L..

ÏDA• EPP St..)

.o,-011
ioõ

SA
Ai 07 - CEP 87030-010

ARN — PR

\k-3.
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6

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado dou longa vida, integral,
envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIP) de inspeçâo do Ministério da
Agricultura. Aceitável com repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra Pak
(papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar, água e microorganismos e é
apropriada para transporte a longa distancia em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 mesas. Peso liquido 1
litro. Validade minima: 2 meses a contar da data da entrega.

UND 3500 R$3,33 LiDER R$3,30 R$11.550,00

7

7. Achocolatado: instantâneo, em pa, solúvel, obtido pela mistura de cacau em p6 solúvel,
açúcar, leite em p6 e/ou soro, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem: atáxica,
lata, pote ou pacote vedados, corn indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data
da entrega

KG 140 R$9,15 TECNUIRI R$8,78 R$1.229,20

8

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atáxica, pote plástico, vedado, com indicação
de Iota, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro (SW)
de inspeção do Ministério da Agricultura Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da entrap.

UND 240 R$5,30 COAMO CREMOSA R$5,09 R$1.221,60

9

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana de
açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais
ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega

UND 330 RSI1,81 D'OURO R$11,34 RS3.742,20

10

10. Ado/ante: dietético, aspecto liquido límpido transparente, composição sacarina siMica,
ciclamato de sadio e edulcorantes. Embalagem: atómica, em fiasco, vedado, com bico
dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da data da entrega

UND 24 R53,96 MAGRO RS3,80 RS91,20

11

II. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis. Embalagem: ataxica,
pacote ou caixa vedados, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 mesas a contar da
data da entrega

UND 480 R$3,70 CHA DAS 5 R$3,55 R$1.704,00

12

12. Agua Mineral: agua mineral, potável, sem gas. Embalagem: acondicionada em garrafa
plástica transparente, lacrada, com indicação de lote, origem, características fisico- químicas,
data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 1500 ml. Validade minima: 4
meses a contar da data da entrega

UND 27600 12.$2,21 CRISTAL PREMIUM R$2,12 RS58.512,00

a .„.. '
WO

11
.4

Jo ,

I • I
Declaramos conhecer e concordar com os termos do presente edital.

Decla amos que nos pregos contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meiq de Ian
indiretos, impostos, lucro empresarial, tributos incidentes, seguro, frete e outros necessários ao cumprimento integral io obj

1,472
s verbais, esiloiriAuluvS ovos os c trir
deste edital e seus anqp
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•

Prazo de entrega:Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chá-mate) serão solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da
CONTRATANTE, e deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis. 6No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação será feita por quilo (Kg), devendo o fornecedor
entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no mínimo, 500 gr, sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme conveniência do
fomecedor.70s itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados diariamente e o 6 (leite) será requisitado semanalmente e deverão ser entregues
das 8h30 As 9 horas e das 13h30 as 14h00 do primeiro dia útil posterior ao requerimento, conforme as necessidades da CONTRATANTE.7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4
(mortadela) serão requisitados uma vez por semana, sendo o presunto e o queijo entregues as terças-feiras e a mortadela entregue as quintas-feiras, das 13h30 as 14h00.80 item n.
10 (adoçante) sera solicitado em uma única vez. 0 prazo de entrega deste item sera de 5 (cinco) dias úteis.

Prazo de Pagamento: 5.1.0(s) pagamento(s) será(ão) efetuado(s) em até 15 (quinze) dias após a entrega da nota fiscal e conferência das das entregas dos materiais.
Validade da ata de registro de pregos: 12 (doze) meses, contados da data da ata de registro.

Validade da Proposta: 90 (Noventa) Dias contados a partir da abertura dos envelopes.

Garantia dos produtos/Demais condições: Coforme Edital

Dados Bancados: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Ag. 1756- Conta Corrente 11-4 COD OPERAÇA 03
IN , 09 DE A •ST E 2018

MIGUEL ALI ENT• LTDA E
EDILSON FELICIANO OR

RG: 9.492.263-1 SSP PR/ CP 355.019-85

PROCURADOR g 
24.142.11410001-3-4A

SKO MIGI3EL 
ALIMENTOS - EPP

AV. BEIM 
Idt3t41101 DA ROCIAA 

14E110, 700

LOA 07 - 
20',a07 - CEP 

87030410

MARINGA —



Câmara Municipal de Londrina

Pregão Provincial 9/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS I SERVIÇOS

CFPJ: 24 142 114/0001-34 Fornecedor: SAO MIGUEL ALIVENTOS LTDA EPP
Endereço: AVENCA BENTO MUNHOZ DA ROO-IA NETO 700 LOJA 07- ZONA SETE- Mannga/PR - CEP 87030-010

inscrição Estadual: Contador:
Representante: EDILSON FELCANO JUNIOR CPF: 071 355 019-85

Endereço representante: AVENDA BENTO MUNHOZ DA Ft0C1-lA NETO 700 LOJA 07- Mannga/FR - CEP 87030-010

E-mall representante:
Banco: Agência:

LICTTACAOSMA©HOTMALCOM
Telefone: 4430313177 Fax:

M 94922631

Conta:

Celular:
Telefone contador:

Telefone representante:

Data de abertura:

Noire 1

Fornecedor enquadrado como mlaoempresa ou empress de pequeno porte (para obter os beneficios da lei complementar n°12312006).

ilt,4°P°1
It• item Discrigão do Produto I Serviço Ode.

001 AGUA MINERAL 27.600,00

ÁGUA MINERAL: POTÁVEL SEM GAS. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM GARRAFA
PLÁSTICA TRANSPARENTE, LACRADA, COM INDICAÇÃO DE LOTE, ORIGEM.
CARACTERISTICAS, FISICO-QUIMICAS, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E
PESO. PESO LIQUIDO: 1500 ML. VALIDADE MINIMA: 4 MESES A CONTAR DA DATA DA
ENTREGA.

002 CAFE 2.800,00

Café: torrado e moido, homogêneo, ern pó, tipo tradicional. Embalagem: pacote aluminizado
alto vacua, vedado. com indicação de lote, origem, data de fabricação, pram de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a confer da data da entrega.

003 PRESUNTO 240,00

Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15
a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plastica, transparente, atóxica, fechada a v acuo,
com indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

004 QUEIJO 240,00

Queijo: tipo mugarela, semigordo, resfriado e ratio& (fatia entre 15 a 20 gr). para consumo
imediato. Embalagem: plástica, transparente, attocica, fechada a vitas), com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM. SIF au SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da entrega.

005 MORTADELA 400,00 KG

Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavamente temperado, defumado,
resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atáxica, fechada a vácuo, com indicação de prazo de validade, peso e número
de registro (SIM SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

006 PAo 2.800,00 KG

Pão: tipo francês, assado em tomo, unidade de 50 gramas, preparado com farinha de trigo,
fermento biológico, sal, echoer e margarina. Embalagem: em pacote plástico microperf urado ou
convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

007 ACHOCOLATADO 140,00 KG

Achocolatado: instantaneo, em pg. Embalagem: atázica, pote ou pacote vedados, corn
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: minima
503 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

008 MARGARINA 240,00 UN

Unm. Preço Malmo Meru Modelo Preço UnitárIo Preço Total

UN 2,21 CRISTAL PREMIUM 2,12 58.512,00

UN 6,36 BRASIL 6,11 17.108,00

KG 30,82 ALIANÇA SIM 522001 29,59 7.101,60

KG 30,70 ALIANÇA SIM 522001 29,47 7.072,80

21,54 ALIANÇA SIM 522001

10,07 NC

9,15 TECNUTRI

5,30 COAMO CREMOSA

8,78

5,09

8.272,00

0,00

1.229,20

1.221,60

• esProposta - Versaa 1.1 4.3 03032018 231837



d
Camara Municipal de Londrina

Pregão Preaandal 9/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 24.142.114/0001-34 Fornecedor: SAO MIGUEL AUIVENTOS LTDA EFP
Enderew : AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO 700 LOJA 07- ZONA SETE- Maringt/PR - CEP 87030-010

inscrição Estadual: Contador:
Representante: EDILSON FELICIANO JUNIOR CPF: 071 355 019-85

Endereço representante: AVENIDA BENTO MUNHOZ CA ROCHA NETO 700 LOJA 07- Maringa/FR - CEP 87030-010

E-mail representante:
Banco: Agência:

•

Sm all: LICETACAOSMA©HOTMAIL COM
Telefone: 4430313177 Fax: Celular:

Telefone contador:
Ra 94922631

Conta:

Telefone representante:

Data de abertura:

Fornecedor enquadrado como m lcroempresa ou empresa de pequeno porte (pars obter os benefícios da lei complementar n°123/2006).

'145111e4WEV tt4t4'"
whim INOCTIO0 do Produtos Soren° Old..

Margarina. cremosa, sem sal. Embalagem: atrixica, pote plástico, vedado, com indicação de
lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso Peso liquido: 500 gr. Validade
minima: 6 meses a contar da data da entrega.

009 AÇÚCAR 330,00

Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constiluido por sacarose de cana de açúcar,
sem fermentação. isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos animais ou
vegetais. Sólido corn cristais bem definidos. Embalagem: atrixica, pacote vedado, can
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega.

010 ADOÇANTE 24,00

Adoçante: dietético, liquido. Embalagem: alexica, ern frasco, vedado, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. validade minima: 1 ano, a contra' da data da entrega.

011 CHÁ-MATE 480,00

CIA-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudiveis. Embalagem: at6xica, pacote
ou caixa vedados, corn indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

012 Leite UHT 3.500,00

• esProposia Versão 1143

Unld. Pine Totai'Arno United*Pino Salmo 11erce Modelo

UN 11,81 DOURO 11,34 3.742,20

UN 3,96 MAGRO 3,80 91,20

UN 3,70 C HA DAS 5 3,55 1.704,00

UN 3,33 LIDER 3,30 11.550,00

PREÇO TOTAL DO LOTE 117.004,110

TOTAL DA PROPOSTA: 111.104,10

ritta, f
SAO LIVENTOS LIDA E?

CNPJ: .142.114/0001-34

C6082018 201837



Prefeitura do Município de Londrina
Autarquia Municipal de Saúde

L.

Certificado de Registro de Alimentos

Certificamot que a Empresa, ALIANÇA COMÉRCIO
DE CARNES EIRELI-ME ,CNPJ-23.094.797/0001-00, localizada
Av. DAS AMERICAS 470, registrada neste Serviço de Inspeção
Municipal sob o número 522, esta autorizada a produzir e
comercializar, somente neste Municipio,CORTES DE CARNES(
BOVINA , SUINA e AVES)-FATIAMENTOS DE FRIOS, sob o
número ( 0 0 1 ) , e recebe, para tanto, a marca oficiak para ser
impressa nos rótulos dos produtos, na forma abaixo, com as
especificações e dimensões discriminadas no verso deste
certificado.

LONDRINA
INSPECIONADO

522001
S.1.1\1.

Londrina, 08 de abril de 016

Maria de Fatima A. I. Tomimatsu
Dtraord de Iligilducia em Saúde

U17
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Camara Municipal de Londrina

Pregão Presencial 912018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01 566 765/0001-56 Fornecedor: PADOKA PANIFICADORA ECONFHTARA LIDA

Endereço: RUA DEPUTADO NILSON MBAS 826- JARDIM BANCÁRIOS- Londrina/PR - CEP 86062-090

Inscrição Estadual: Contador: JAIRANCIOTO

E-mail: padoka©sercomtel com br
Telefone: 33480671 Fax:

Telefone contador: 33230520

Pagina 1

Celular: 996423080

Re pre se ntante : CARLOS ALBERTO DE MEDEIROS CPF: 119.754.058-03

Endereço representante: RUA UBERLANDIA 460 A - BANCA RIOS - Loanda/PR- CEP 86062-600

E-mail representante: padoka@sercomtelcom.br
Banco: 104- CEF Agencia: 1479-0 - MARINGA - Loanda/PR

RG: 85099361

Conta: 2600-0

Telefone representante: 33480671

Data de abertura: 19/06/1996

Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de peque no porte (para obter os be neficios da lei complementar n°123/2006).

Mtn : 001 Lote 001

Na Item Descrição do Produto! Sandy° Cttde Unld Preço Maximo Marca

001 ÁGUA MINERAL 27 600.00 UN 2,21

ÁGUA MINERAL: POTÁVEL, SEM GAS EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM GARRAFA

PLÁSTICA TRANSPARENTE, LAGRADA, COM INDICAÇÃO DE LOTE, ORIGEM,
CARACTERISTICAS. EISICO-QUIMICAS, DATA DE FABRICAÇAO, PRAZO OE VALIDADE E

PESO. PESO LIQUIDO: 1500 ML. VALIDADE MiNIMA: 4 MESES A CONTAR DA UMA DA
ENTREGA.

003 PREBUNTO 240,00 KG

Presunto: carne de pernil suma, coAda, sem capado gordura, rest nada, latada (fatia entre 15

a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada a vácuo,
corn indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a caiu-ar da data da entrega.

004 QUEIJO 240 00 KG

Queijo: tipo mucarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo

imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada a vacua, corn indicação de

prazo de validade, peso e 'limner& de registro (SIM, SIP ou SIP). Validade minima: 3 dias, a

contar da data da entrega.

005 MORTADELA 400,00 KG

Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suav amente temperado, defumado,

rest nado e f aliado (fatia entre lb a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atoxica, fechada a vácuo, corn indicação de prazo de validade, peso e número

de registro (SIM, SIF ou SIP) Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

006 PÃO 2.800,00 KG

Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado com farinha de trigo,

fermento biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico microperf urado ou

cony encior.al de papel Validade minima: feito no dia da entrega.

008 MARGARINA 240,00 UN

Margarina. cremosa, sem sal Embalagem. atoxica, pote plástico, vedado, corn indicação de

tote, origem, data de fabricação, prazo de validade e pose. Peso liquido. b00 pm Validade

minima: 6 meses a contar da data da entrega.

esProrxisia- Verséo 4

30,82

30,70

21,54

10,07

5,30

Modelo Preço Unitirlo Preço Total

rõ1.566.765/0490/S61
PADOKA PANWT::: DOPA
CONFETTARIA ;."1)A, SIE

Rua Deputado Nilson Ribas, 826
Id San Remo - CEP 86062-090 

LoNnwthis - a  • j

safira

sadia

Aurora

Marba

Arapongas

Donana

2,21

30,82

30,70

21 54

10,07

5,30

PREÇO TOTAL DO LOTE:

TOTAL DA PROPOSTA

60.996,00

7396,80

7.360,00

8.616 00

28.196,00

1,272,00

113.844,80

113.844,80

aimonia 29 15 01 5—C)

NN\
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINAEDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 09/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/20111

01 Café: Torrado e moldo, homogâtio, em pá, tipo tradicional
Embalagem: Pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabrics*, prazo de
validade e peso
Peso Liquido: 500 gramas
Validade: 9 meses a partir da data de entrega

2800
unidades

02 Presunto: carne de suina, cozida, sem capa de gordura,
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20gr), para consumo
imediato
Embalagem: Plástica, transparente, atáxica, fechada, com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro
(SIM, SW ou SIP)
Validade Minima: 3 dias, a contar da data de entrega.

240 kg R$ 30,82 Kg R$ 7.396,80

03 Queijo: Tipo Mucarela. Semigordo, resfriado e fatiado ( fatia
entre 15 a 20 grs) para consumo imediato.
Embalagem: Plástica, transparente, atáxica, fechada, com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro
(SIM, SW ou SIP)
Validade Minima: 3 dias, a contar da data de entrega

240 Kg R$ 30,70 Kg R$ 7.368,00

04 Mortadela: Produto cárneo industrializado. Semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado ( fatia
entre 15 a 20 grs) para consumo imediato.
Embalagem: Plástica, transparente, atáxica, fechada, com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro
(SIM, SW ou SIP)
Validade Minima: 3 dias, a contar da data de entrega

400 Kg RS 21,54 Kg RS 8.616,00

PRAZO DE VALIDADE DA PROPO
ENTREGA: Conforme Edital (Local,
NESTE VALOR ACIMA SE INCL

Londrina, 09 de Agosto de 2018

CARLOS : ERTO119 '754 nist Al DEIROS

ia e Hor
ODOS

IAS (A partir da Abertura das Propostas)
pelo Conforme Edital)

STOS, TAXAS E TRANSPORTE DOS SERVIÇOS
131.566.765/0001-561

PADOKA PANn 9n9AE CONFETTA.Rir
Rua Deputado Nilson Ribas, 826Id. San Remo - CEP 86062-090L.LONDRINA - PR J
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CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N°09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
05 Plot Tipo Francis, assado em forno, unidade de 50 gramas,

preparado corn farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina.
Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou
convencional de papel.
Validade Minima: feito no dia da entrega

2.800 Kg R$ 10,07 R$ 28.196,00

06 Leite: Pasteurizado, Tipo C, conservado entre 1 e 7 °C.
Embalagem: Saco Polietileno, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP)
Peso Liquido: 1 Litro
Validade Minima: 5 dias a contar da data da entrega

.

07 Achocolatado: instantâneo, em p6, solúvel, obtido pela
mistrura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pé e/ou
soro, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem: atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso.
Peso Liquido: mínimo 500gr.
Validade Minima: 9 Meses a contar da data de entrega

08 Margarina: Cremosa, sem sal.
Embalagem: at6xica, pote de plástico, vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação prazo de validade e peso.
Peso Liquido: 500gr
Validade Minima: 3 meses a contar da data da entrega

240 un. R$ 5,30 Unidades R$ 2.896,40

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS (A partir da Abertura das Propostas)
ENTREGA: Conforme Edital (Local, Dia e Hora pelo Conforme Edital)
NESTE VALOR ACIMA S UI TODOS IMPOSTOS, TAXAS E TRANSPORTE DOS SERVIÇOS

Londrina, 09 de Agosto

CARLOS ALBERTO D
119.754.058.0

1-01.566.765/0001-561
PLICX:K1,- 

E CO i.' t.

Rua Deputiou N!tF:i. 826 .\\.,\ •
3d San Remo - CEP 86062-090

L LONDRINA - PR
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 0912018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
09 Açúcar: tipo refinado amorfo, cor branca, obtido de cana de

açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasitas,
materiais, terrosos e detritos animais ou vegetais.
Embalagem: atéxica, pacote vedado, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso Liquido: 5Kg
Validade Minima: 6 meses a contar do prazo de entrega

.

10 Adoçante: Dietético, liquido.
Embalagem: atéxica, em frasco, vedado, com indicação de
lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso Liquido: 200 ml.
Validade Minima: I ano, a contar da data da entrega

11 Chi-Mate: Tostado, natural, originário de folha e talos
saudáveis.
Embalagem: Atéxica, pacote ou caixa vedados, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso.
Peso Liquido; 250 gramas
Validade Minima: 9 meses a contar da data da entrega.

12. Agua Mineratigua mineral, potável, sent gis.Embalagem:
acondicionada em garrafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características fisico-
quimicas, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido:1500 ml.
Validade minima:4 meses a contar da data da entrega.

R$ 2,21 un 27.600 un fl R$ 60.996,00

PRAZO DE VALIDADE DA P
ENTREGA: Conforme Ed'
NESTE VALOR ACIM

Londrina, 09 de Agosto d

OSTA: 60 DIAS (A partir da Abertura das Propostas)
ia e Hora pelo Conforme Edital)
TODOS IMPOSTOS, TAXAS E TRANSPORTE DOS SERVIÇOS

CARLOS ALBERTO D MEDEIROS
9.754.0

r01.566. 765,m001-0
PAD(W,

Rua rifil, : 826
id San Remo - CEP 86062-090L. LONDRINA - PR _J
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Camara Municipal de Londrina

Pregão PreeencMI 9/2018
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS! SERVIÇOS

CNPJ: 10.770.255/0001-97 Fornecedor: OKURA EMATOS PANFICADORA LTDA

&Maraca : RUA SENADOR SOUZA NAVES 444- CEN1R0- Londrina/PR- C8286010-160

InscrIcão Estadual: 9048302243 Contador: Daneu Ftossoni

Reprosentante: PATROA MARQUES CEMATOS OKURA CPF: 136.653.548-03

Endorego represpintante: RUA ELRICO HUVMG 300 102- CEN1R0- Londrina/FR- CEP 86050-484

Erman representante: patricia.okura@g.combr

Banco: 353- SANTANDERBRASIL Agência: 162-4 - Mnas Gerais - Londrina/FR

Small: patricia.olcuragg.combr

nicest .1

Telefone: 33252706 Fax: Celular: 999889906

Telefone contador: 33230255

RO: 2302384105

Conta: 13005264-6

Telefone representante: 999889906

Data de abertura: 01/06/2011

Fornecedor enquadrado como microem prima ou empress de pequeno ports (para obter os beneficioe da lei complementar n° 12312008).

0.411107f0tkittaill:Wit: it E:ctriAgtaittigititifaft:44:11tiAlltriVtrittiSaAtItill
Olds. Unld. Prego Mixlmo Mira Modal°

/elan Dizscrigio do Produto / Service
001 AGUA MINERAL 27.800,00 UN

AGUA MINERAL: POTAVEL, SEM GAS. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM GARRAFA
PUSS11CA TRANSPAREN1E, LACRADA, COM INDICAÇÃO DE LOTE, ORIGEM,
CARACTERISTICAS, FISCO-QUIMICAS, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E
PESO. PESO LIQUIDO: 1500 ML. VALIDADE MINIMA: 4 MESES A CONTAR DA DATA DA
ENTREGA

002 CAFE 2.800,00 UN

Café: torrado. moldo, homodneo, em p6, tipo tradicional. Embalagem: pacote Sumlnizado
alto view), vedado, corn Indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Wilda& minima: 9 meses a contar da data da entrees.

003 PRESUNTO 240,00 KO

Presunto: came de pent' suma, codda, sem cape de gordura, reef dada, f atlada (fatia entre 15
a 20 gr), para consumo Imediato. Embalagem: plastics, transparent*, ataxic*, fechada a vácuo,
corn indicado de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, • canter da data da entraps.

004 QUEIJO 240,00 KG

Clued: tipo mugarela, sampan:to, resfriado e f redo (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo
Imediato. Embalagem: plástica, transparente, ataxic', fechada • vacua, cam indicação de
pram de validade, peso • número do registro (SIM. SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da whips.

005 MORTADELA 400,00 KG

Mortadela: produto cameo industrialized°, sempordo, advameMe temperado, defumado,
reef dado e fatiado entry 15 a 20 gr), pare consumo Imediato. Embalagem: plástica,
transparente, Medea, fechada a vacua cam Indicação de pram de validade, peso • número
de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dim, • cantor da data da entraps.

oos pAo 2.800,00 KG

Pao: tipo trends, assado em forno, unidade de 50 grams*, preparado com farinha de trigo,
fermento biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em plicate plástico microperf urado ou
convencional de papal. Validade minima: feito no die da entraps.

007 ACHOCOLATADO 140,00 KG

Achocolatado: instantineo, em d. Embalagem: ataxic*, pole ou pacote vedados, corn
Indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: mínimo
500 gr. Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

008 MARGARINA 240,00 UN

2,21

8,38

30,82 Seara

30,70 Dneve

21,54 Seara

10,07 produção pitons

9,15

5,30

•

AtitaiA
Preço UnItirlo Preço Total

0,00

0,00

Sem capa de gordura 30,00 7.200,00

30,00 7.200,00

defumada 21,50 8.800,00

10,00 28.000,00

c Al°9
‘qtis. u- • A tION.

0,00

CYO.' r p1/40Clit" Anal

In1/414‘" 110:1551°‘jv
0,00

esPrt:posto - Wan 1.1.4.3
C808I2018183037 .
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CPPJ: 10.770.255/0001-97 Fornecedor: OKURA E MAIDS RANFICADORA LTDA

Endereço: RUA SENADOR SOUZA NAVES 444- CENTRO- Londrina/PR- CEP 86010-160

Inscriglio Estadual: 9048302243 Contador: Donau Rossoni

Rapresentante: PATRIC:A MARQUES DE MATOS °KURA CPF: 136.653.548-03

Ends ragerepresentante: RUA SEW HUMMG 300 102- 08o1TRO - Londrina/FR - CEP 86050-464

E-mail representante: patric4a.okure610.combr

Banco: 353 - SANIAMDERBRASL Agência: 162-4 - Mnas Gerais - Londrina/PR

Fornecedor enquadrado como m Icroem puma ou empress de pequeno porte (para obter os benefklos da lei complementar n° 12312006).

•
Camara Municipal de Londrina

Prepao Presencial 8/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS! SERVIÇOS
patricia.olcuraraig.combr

Telefone: 33252706 Fax:

RCI: 2302384105

Conta: 13005264-6

Pág ins 2

Celular: 999889906
Telefone contador: 33230255

Telefone representante: 999889906

Data de abertura: 01/06/2011

N° Item Dearing* do Produto / Serviço
Margarine: cremosa. sem sal. Embalegem: ataxic*, pote plástico, vedada com Indicação de

lote, origem, data de f abrIcallo, pram de validade e peso. Peso liquido: 500 gr. Venda,

minima: 5 mesa a ants da data da entrap.

009 AÇÚCAR 330,00 UN

Açúcar tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana de Aden'',

sem f ermentagio, Isento de sujidades, paresita, materials, terrosos e detritos animals ou

vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: atOxice, pacote vedado, corn

Indiana de lote, origin, data de fabricação. prazo de validade • peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 mass • canter da data da entraps.

010 ADOÇANTE 24,00 UN

Adoçante: dietatico, liquido. Embalagem: Waco, en fresco, vedado, com indicando de lote,

origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 mi. Validade minima: 1 ano, a corner de data do entrega.

011 CHÁ-MATE 480,00 UN

Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis, Embalagem: ateoica, pacote

ou can vedados, corn indicação de lote, arm, data de fabricação. prazo de validade e peso.

Peso liquido: 250 grimes. Validade minima: 9 meson • canter da data da entrega.

012 Leite UHT 3.500,00 UN

Otde. Unld. Preço Malmo Marco

11,51

3,96

3,70

3,33 lactobom

OKURA EMATOS PANFICADORA LIDA
CNPJ: 10.770.255/0001-97

Modelo

OKURA E MATOS
PANIFICADORA LTDA.
OWL 10.770.255/0001-97

4Taittikratil
Prego Unitário Preço Total

PREÇO IOTA. DO LOTE:

TOTAL DA PROPOSTA:

0,00

0,00

0,00

0,00
81.000,00

61.000.00

N\-1
tercpostn- Veri6:r. 1.1.43

C003,2018133337
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A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018
SESSÃO: 09/08/2018 As 09h e 15min.kLiQ 6-,,outR Pazi 6 C9- ch 1/? 4'sce?- 36 G. 0/5- - 905
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TUBARÃO LICITAC ES EIRELI - EPP
Rua Cambe n°90
Jd San Rafael
Ibipor5 - Pr
CEP 86200-000
CNPJ: 29.310.533/0001-51
I.E.: 90.769.728-35
Fone: 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato@uol.com.br
A
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02812018
EDITAL DE PREPRESENCIAL N° 009/2018
PROTOCOLO: 09h0Omim dia 09/08/2018
ABERTURA: 09h15mim dia 09/08/2018
PROPOSTA DE PREÇOS ENVELOPE 01
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, para atender às

....1.0.11611•1016.



A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/9/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
ENVELOPE N° 01
PROPOSTA
PROPONENTE: OKURA E MATOS PANIFICADOR
10.770.255.0001-97



À CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018

ENVELOPE N° 1: PROPOSTA

POSSANI E CIA LTDA

CNPJ: 16.098.108/0001-07





A CAMARA DO MUNICIPIO DE LONDRIN/
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: SAO MIG
CNPJ: 24.1 42.11 4/0001-34 INSCRIÇÃO ES
ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ, 700U
MARINGA PR
TELEFONE: (44) 3031- 31 77
E-MAIL: smaalimen tos@bol. com. br

EDITAL PREGÃO N°. 009/201 8 - PROCES
Data e hora Limite Para Protocolo: 09/08/2
Data e Hora Para Abertura do SessAo:09/C
ENVELOPE N° 01- PROPOSTA DE PAK



SENCIAL
ESSO 28/2018
/08/2O18- 9:15

E Conf. Ltda
Ribas, 826

43)3348-7783
)1-56





À CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018
ENVELOPE N° 02
DOCUMENTAÇÃO
PROPONENTE: OKURA E MATOS PANIFICAC
10.770.255.0001-97



TUBARAO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
Rua Cambe n°90
Jd San Rafael
Ibiporã - Pr
CEP 86200-000
CNPJ: 29.310.533/0001-51
I.E.: 90.769.728-35
Fone: 43-3258-1172
e-mail: carlos-rossato@uol.com.br
A
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 028/2018
EDITAL DE PREPRESENC1AL N° 009/2018
PROTOCOLO: 09h00mim dia 09/08/2018
ABERTURA: 09h15mim dia 09/08/2018
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO ENVELOPE 02
OBJETO: aquisição de gêneros alimentícios, para atender as



.111....M.IMMEMPIMEMMIIMI..••••••••••••••51

V0'9

A CAMARA DO MUNICIPIO DE LON
PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: SAC
CNPJ: 24.142.114/0001-34 INSCRIÇ)
ENDEREÇO: AV BENTO MUNHOZ,
MARINGA PR
TELEFONE: (44) 3031- 3177
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ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA EIRELI

TUBARÃO LICITAÇÕES OREL!

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO, brasiiro, soltelro, comerolante, nascido em Londrina,
Estado do Paraná. iii 08/0W1999, residents e domiciled° na *lade de Ideal, Estado do
Parana, na Rua Paulo Frontin, n° 831 . Canto, CEP 88290000, portador da Cédula de
Identidade RG na 12,648327.0 SESP.PR., e CPF if 129.319.389.09: resolve como de fato
resolvido tem, constituir urna Empress inividual de Responsabilidade Limeade, de acordo
com as clausulas e condições que segue:

CLAUSULA PRIMEIRA
A empress girará sob o Nome Empresarial de TUBARÃO UCITAVOES EIREU, e ter& MO
sede e dankállo na cidade de iblporii. Estado do Parana, na Rua Cambé, if 90, Jardim San
Rafael, CEP 862004300.

CLAUSULA SEGUNDA
A sociedade tent como objeto social o ramo de COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS,
CESTAS BÁSICAS, GÊNEROS ALIMENTICIOS, FRIOS, EMBUTIDOS, CARNE DE
BOVINOS. DE SUINOS, DE AVES. DE PEIXES E SEUS DERIVADOS, PRODUTOS
HORTIFRUTIGFIANGEIROS, MATERIAL DE LIMPEZA. HIGIENE PESSOAL
EMBALAGENS, MATERIAL DESCARTAVEL. ARTIGOS OE ARMARINHO, UTILIDADES
DOMESTICAS, ARTIGOS PARA CAMA, MESA E BANHO, VESTUÁRIO, TECIDOS EM
GERAL, PRODUTOS PARA LAVANDERIA, TINTAS E MATERIAISPARA PINTURA EM
GERM., MATERIAL DE ESCRITÓRIO, ARTIGOS DE LIVRARIA, PAPELARIA MATERIAL
ESCOLAR, MATERIAL DE EXPEDIENTE, MATERIAL ESPORTIVO, EDUCATIVO,
PEDAGÓGICO, ARTESANATO E RECREATIVO E SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO EM
LICITAÇÕES.

CLAUSULA TERCEIRA
A sociedade conatill-se por prazo indeterminado, iniciando suas atividades em 20 de
dezembro de 2017.

CLAUSULA QUARTA
0 capital sent de R$ 96.000.00 (noventa e cinco mll reeds), totalmente Integralizados neste ato
em moeda corrente do Pals.

ti•
Parágrafo único — a responsabildade do titular 6 ihnItada ao capital integrafizado.

CLAUSULA QUINTA
A admInistragtio da Empress será exercida por seu titular LEONARDO AUGUSTO
ROSSATO corn os poderes e atribuições de ADMINISTRADOR, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao
interesse social, quo flint incumbido de exercer todos os atos pertinentes e necessários 00
exercido das ethridedes ora assumidas, bem como, de representá-la judicial e
extrajudiclalmente, attye a passivamente perante todas as repartições e entidades públicas,
municipals, estaduais o federal*, Inclusive autarquias , bancos, Instituições financelres e
terceiros em geral, efetuando todos os negócios de Interesse da empresa.

AJMACOA4fECIAL
00 PARANA 

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 21/12/2017 16:35 SOR N' 41600651821.
PROTOCOLO: 178304859 DE 11/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704871871. AIRE: 41600651821.
MAR/0 LICITAÇÕES EIRSLI EPP

L./PriedBogus
SECIUSTARIA-GERAL

CURITIBA, 21/12/2017
proampresafacil.pr.gov.br

A validade Pate document*, se impresso, fica sujeito I comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respect/Roe cedigos de verificaOlo



ATO CONSTITIETIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA- EIREU

TUBARÃO LICITAÇÕES EIREU

CLAUSULA SEXTA
Ao termino de cede axemicio social, em 31 de dezembro, o administrador prestará codas
justificadas de sua admirdstração, procedendo à elabomollo do Wonted°, do Servo
patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabando-be, os twos ou perdas apurados.

Parágrafo único — A empress cadet &triter resultados em perrodoe inferbres ao
mediante resoluglo de seu titular. devendo, entretteto enxinw o muted° do period° em
balanço contain especialmente levantado para tanto.

CLAUSULA SÉTIMA
0 Mier - Adininistrador LEONARDO AUGUSTO ROSSATO declare, sob as penas de Lei
nito post* ou tar Sob we teularkfade, nenhuma outra empresa nos moldes do EIRELI.  OM
qualquer parte do terribtio nacional.

CLAUSULA OITAVA
0 Titular - Adminisirador declare, sob as penes da let, de que nit old Impedido de sumac e
administração de sociedade, por lei especial, ou em virtude 40 condone* cdrfl, ou Por se
encontrar sob os grottos dela, a pens que vede. Rinds que temporariarnente, o acesso a
cargos pribliczeg ou por crime falimentar, de prevaricaçie, pelt ou stemma1 concussio,
peculato, ou contra e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defame de concorrende, contra as relações de consumo, to Obits, ou a proprledade. (art.
1.011, 9 1°, CC/2002)

CLAUSULA NONA
Para oonsecUçllo de seta objetivos socials, a empress poderá, e qualquer tempo, crier.
alterar ou extinguir estabelecimentos Dials, agencies, smuts* em qualquer pads do
território nacional ou fore dele, mediante alteração contratual devidarnente arquivada na Am
ganitakiL

CLAUSULA DECIMA
O Administrador poderd realizar a retirada Pró-Labore, considerando os Interestss da
empress e as limitações da Levi:Biagio vigente.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
Pica &eft* o Toro da clads 'to comarca de Wilts* Estado do Palen*. Pere o exercido so
cumprimento dos dreitos e obrigações resultantes deste contrato.

Por ser verdade, *nine o present instrumento.

JuRacm+-1.4iwt1

INNIS, 08 de dezembro de 2017.

LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 21/12/2017 16:35 SOB N° 41600651821.
PROTOCOLO: 178304859 Di 11/12/2017. CÓDIGO Di VERIFICAÇÃO:
11704871871. NINE: 41600651821.
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRZLI UP

Libortad Bogus
SICRETARIA-GERAL

CURITIBA, 21/12/2017
ovw.emprosafacil.pr.gov.Dr jj

\\,t

A validado &tote document*, se inprosoo, fica sujeito A comprovaolo de sua autitÇticidad. nos respectivos portais.
Informando sous rospoctivos coidigom de vsrificaolo
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CERTIFICO O REGISTRO DI 21/12/2017 16:33 SOB W. 41600681821.
PROTOCOLO: 178304859 DE 11/12/2017. CÓDIGO DE VERIFICROO:
11704871871. N/RE: 41600631821.
mania. lacrragass EIRE= EPP

Liberated Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 21/12/2017
ver.seprosafacil.pr.gov.br.

A validade deste documento, se impress*, fine sujeito I comprovapAo do sue a nticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos da voritIcagio— 



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

A

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

Nome: TUBAFtA0 LICITA00ES EIRELI
CNPJ: 29.310.53310001-51'

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, 6 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 Dívida 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 à situação do
sujeito passivo no ambito 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 a verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com b4se na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 14:00:49 do dia 18/06/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 15/12/201e
Código de controle da certidão: 810A.6034.A2CF.72AE
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO
110C111111116M POM11011

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 017908337-78

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.310.533/0001-54'
Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

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 14/08/2018/- Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emilido via Internet Pública (16./04/2018 11:10:49)



—
DE IBIPORA

MUNICIPAL DE
DE TRIBUTAÇÃO

FINANÇAS
E

MUNICIPIO
CNPJ 76.244.961/0001-03

SECRETARIA
DEPARTAMENTO

FISCALIZAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA
N. 5301/2018

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO 0 DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
ATÉ 18/08/201R, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

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

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
C2HHF2QEMCT4423REM

FINALIDADE: Licitação

RAZÃO SOCIAL: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

INSCRIÇÃO EMPRESA

103733

CNPJ/CPF

29.310.533/0001-51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9076972835

ALVARÁ

045

e

I
ENDEREÇO

RUA CAMBÉ, 90- JARDIM SAN RAFAEL CEP: 86200000 Ibipori - PR
CNAE / ATIVIDADES

Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios
Comércio varejista de carnes - açougues, Peixaria, Comércio varejista de hortifrutigranjeiros,
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados
Comércio varejista de tintas e materiais para pintura, Comércio varejista de tecidos, Comercio
de armarinho, Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio varejista
doméstico não especificados anteriormente, Comércio varejista de livros, Comércio varejista
papelaria, Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio varejista de
Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, Comércio
vestuário e acessórios, Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio
saneantes domissanitirios, Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente,
intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários, Comércio
laticínios e frios

- supermercados,
Comércio varejista

anteriormente,
varejista de artigos

de outros artigos de uso
de artigos de

artigos esportivos,
varejista de artigos do
varejista de produtos

Atividades de
varejista de

'



Ibiponi, 04 de Julho de 2018

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

\,r



26/07/2018 https://www.sifge.caka.gov.br/Empresa/Cd/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOL-AR

CAIXA
CAIXA EGON MICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29310533/0001-5/
Razão Social: TUBARAO LICITACOES EIRELI EPP
Nome Fantasia:TuBwo ucrrAcoEs
Endereço : R CAMBE 90 / JARDIM SAN RAFAEL / IBIPORA / PR / 86200-000

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

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

Validade: 21/07/2018 a 19/08/201i

Certificação Número: 2018072109073031314023

Informação obtida em 26/07/2018, às 17:25:58.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImptimirPapeLasp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: TUBARAO LICITACOES EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 29.310.533/0001-51

Certidão n°: 152001564/2018
Expedição: 16/06/201p, As 11:49:49
Validade: 12/12/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que TUBARAO LICITACOES EIRELI
/(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

29.310.533/0001-54 NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida, com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do

110 

Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os da s
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 concernen e aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a cus as, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou deco entes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Públi o do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Trabalho na

( 

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.ius.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ

Cartório do DIstribuidor e Anna* Foro Regional de Ibiport di Comore. da Reek
McdroP• de Londrina! PR,

DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Rue Cluatuanne de Mao 270 • We Romans II

IMPORAMR $6200000

TITULAR
WILSON OSSAMU FUCEINARA

JURAMENTADOS
JAIME LEANDRO JACOSOWSKI
ALEXANDRE A. J. OUSINHAM

Certidão Negative
CERTIFICO que conforme Requerimento de part* Interessada, revendo os li-ma e Arquivos sob minha guarda neste Cartório, (PARA FINS EXCLUSIVAMENTECMS), verifiquei nos Livros MO CONSTAM NENHUM PEDIDO DE FALÊNCIA,CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, proposto contra

TUI3ARAO UCITACOES EIREU - EPP
CNPJ 29.310.533/0001-51? no periodo compreendido entre a presents data e os OW-moe 20 anos que a antecedem.

llIIIIIIfthIJIi 1111111 III Ii Ill II ii II
IBIPORAIPR, lSd. Julho de 2018

A. J.BUIIIMAIII
CI!! Q32.913.209-13t. 

Ti,.
•1/4
Akan& .A.1.41usinhani

jam L. Ncobovise
E. Juramentado

67P0RA - PAR°

Funarpon - Selo Digital KXFpd tphCO 13R0H, Controle: nUyh TohMG
Consults onto solo em htip://tunorpon.corn.br

Página 0001/0001
GUILHERME 05 MELLO 276- swore& Pft PONE 06332227372



0245
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35
RUA: CAMBE N°90 JD SAN RAFAEL

CEP: 86.200-000 IBIPORA - PR

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018

DECLARAÇÃO RELATIVA À PROIBIÇÃO DO TRABALHO DO MENOR (LEI
N° 9.854/99)

A empresa TyeARAo LICITAÇÕES EIRELI - EPP inscrito no
CNPJ n° 29.310.533/0001-519, com sede à Rua Cambe n°90 Jd San Rafael
CEP: 86.200-00 Ibiporã-PR, neste ato representada pelo diretor ou sócio,
Leonardo Augusto Rossato, brasileiro, natural de Ibiporã-PR, solteiro,
portador de CPF 129.339.369-09, RO 12.548.727-0/SESP-PR domiciliado na
cidade de IbiporA-PR na Rua Paulo Frontin n° 831 - Centro - CEP 86.200-
000. interessada em participar da licitação modalidade Pregão Presencial n°
009/2018, da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento As determinagóes da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993,
DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7°
da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Ibipora, 6 de agosto de 2018

LEO ARD U CUSTO ROSSATO
RG - 12.548.727-0 PF: 129.339.369-09

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP
CNPJ: 29.310.533/0001-51 I.E.: 907.69428-35

12-9.310.533/0001-1-1
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

Rua Cambé, 90
Jd. San Rafael - CEP 86200-000

L iBipoRA — PR

A

\\)1



VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABA= FOI CONFIRMADO COMO AUTENTICO.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE Empresa Wtil

IBIPORA
(NOME_ORGA0)

LICENÇA SANITÁRIA
Número 50064

Nome Fantasia: TUBARAO LICITACOES

Razão Social: TUBAFtA0 LyITAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Inscrição Municipal: 103733

Atividade Principal: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de
produtos alimenticios - supermercados

Atividade(s) Secundária(s): 4721-1/03 - Comércio varejista de laticinios e frios4722-9/01 - Comércio
varejista de carnes - agougues4722-9/02 - Peixaria4724-5/00 - Comércio varejista de
hortitrutigranjeiros4729-6/99 - Comércio varejista de produtos alimenticios em geral ou especializado em
produtos alimentIclos não especificados anteriormente4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materials
para pintura4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de
armarinho4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho4759-8/99 Comércio varejista
de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente4761-0/01 - Comércio
varejista de livros4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria4783-6/01 - Comércio varejista de
brinquedos e artigos recreativos4763-8/02 - Comercio varejista de artigos esportNos4772-5/00 - Comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoa14781-4/00 - Comércio varejista de
artigos do vestuário e acessórios4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos4789-
0/05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários4789-0/99 - Comércio varejista de outros
produtos não especificados anterionnente7490-1/04 - Atividades de Interrnediação e agenciamento de
amigos e negócios em geral, exceto imobilifirlos

Municiplo: iblpora Endereço: RUA CAMBE 90, JARDIM SAN RAFAEL

CEP: 86200000

Local e data: Ibiport Quinta-feira, 22 De Fevereiro De 2018

Validade: Sexta-feira, 22 De Fevereiro De 2019

ANDREA APARECIDA STROKA ROZA DE LIMA
Vigilância Sanitária Municipal

Observação

Licença Sanitária emitida conforme ROC 153/2017, conforme Art. 12 poderá ser suspensa se
as normas sanitárias não forem cumpridas.

Código de Autenticidade: 18TJG2GZEX

EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSE APARECIDO MOREIRA

Esse documento deverá permanecer exposto em local visivel no estabelecimento empresarial



VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE
DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO AUTENBCO.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMpreSOOMICII

IBIPOFtA
{NOME_ORGA0}

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E
FUNCIONAMENTO
Número 045/2018

Nome Fantasia: TUBARAO LICITACOES

Razão Social: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP

CNPJ: 29.310.533/0001-51

Inscrição Municipal: 103733

Atividade Principal: 4711-3/02 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominancia de
produtos alimentícios - supermercados

Atividade(*) Secundirla(s): 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios4722-9/01 - Comercio
varejista de carnes - açougues4722-9/02 - Peixaria4724-5/00 - Comércio varejista de
hortifrutigranjeiros4729-6/99 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados anteriormente4741-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais
para pintura4755-5/01 - Comércio varejista de tecidos4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de
armarinho4755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho4759-8/99 - Comércio varejista
de outros artigos de uso pessoal e domestico não especificados anteriormente4761-0/01 - Comércio
varejista de livros4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria4763-6/01 - Comércio varejista de
brinquedos e artigos recreativos4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos4772-5/00 - Comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoa14781-4/00 - Comercio varejista de
artigos do vestuário e acessórios4789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos4789-
0/05 - Comércio varejista de produtos meanies dornissanitários4789-0/99 - Comércio varejista de outros
produtos não especificados anteriormente7490-1/04 - Atividades de intermediaçáo e agenciamento de
serviços e negócios em geral, exceto imobiliários

Município: Ibiporã Endereço: RUA CAMBE 90, JARDIM SAN RAFAEL

CEP: 86200000

Local, data: Ibipora, Segunda-feira, 5 De Março De 2018

Vencimento: Sábado, 30 De Março De 2019

EDSON APARECIDO GOMES
Secretaria Municipal de Finanças

Observação

Código de Autenticidade: 185CED9M1S

"EMITIDO PELO FUNCIONÁRIO JOSIANE NOGUEIRA "

Esse documento deverá permanecer exposto em local visível no estabelecimento empresarial



zu1e,
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADO FERREIRA a(

LEI N°11.267 - 21-124995 CNPJ 01.611136/0001-30
RUA SAO PAULO, 201 - FONE (au* 204-1143 - CEP 86.618-000

PRADO FERREIRA - ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Atestamos qr a empresa TUBARÃO LICITAÇÕES BREU- EPP , inscrita no CNPJ ne
29.310.533/0001-4 situada na Rua Cambé n990, Jardim San Rafael, na cidade de Ibipor3— PR,
forneceu de forma satisfatória, objeto compatível em características, quantidades, e prazos com
objeto desta licitação. PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, CARNES E DERIVADOS, MATERIAL DE

LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL. Cumprindo rigorosamente as exigências estabelecidas,

demonstrando alta capacidade técnica.

Por express3o da verdade, firmamos o presente.

Validade : 180 (cento e oitenta ) (Ras

Prado Ferreira, 04 de Maio de 2018.

 1111""r 'A CRISTINA NETO
DEPART. AD NISTRAÇÃO, COMPRAS E LICITAÇÃO

RG: 7.085.452-0 SSP/PR
CPF: 038.558.949-22

Fabians C. NetoDa ialatma Emma
Per Ram

tfl ussmain

ELIC DES IEL • uMntiMe

78.018.462/0001-231SERVIÇO NOTARIAL E REGISTROCIVIL OAS PESSOAS NATURAISELI( los Fiot • Escrevema iiirmentadcRu:, José MartIss de ItIoura 221L PRADO FERREIRA - PR.



02/08/2018 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Coniprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

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

A informação sobre o porte que consta neste comprovante 6 a declarada pelo contribuinte.

111 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NOMERO DE INSCRICAO/
29.310.533/00014
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE siTuAgÃo
CADASTRAL

DMA DE ASERTURA21/12/2017

NOME EMPRESARIAL
TUBARAO LICITACOES EIREU

TITULO PO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
TUBARAO LICITACOES

PORTE
EPP

CONGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
47.11442 - Comercio varejista de mercadorias em geral, com predominancIa de produtos alimentícios - supermercados

C6D100 E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
47.21-143 -Comércio varejista de laticínios e frios
47.22441 - Comércio varejista de cornea - açougues
47.22-942 - Polaris
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.294-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materials pars pintura
47.55-541 -Comércio varejista de tecidos
47.55-542 - Comercio varejista de artigos de armarinho
47.55-5-03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho
47.594-99 -Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
47.81441 - Comércio varejista de livros
47.514-03 - Comércio varejista de artigos de papelada
47.534-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.534-02 - comércio varejista de artigos esportivos
47.72440 -Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.81-4-00 - Comircio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47,89441 - Comércio varejista de ins, bijuterias • artesanatos
47.89445 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanibirlos
47.894-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
74.90-1-04 - Atividades de intermediaçáo • agenciamento de serviços e negócios em geral, *auto imobillitrios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
230-5 - Empresa individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresid

i LOGRADOURO
7 R CAMBE

NUMERO
90

COMPLEMENT()

CEP
88.200-000

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAN RAFAEL

MUNICIPIO
IBIPORA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GILBERTOMULERO@BOL.COM.BR

TELEFONE
(43) 3158-1358

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR).....

snuArAo CADASTRAL
ATIVA

DATA DA srruAçÃo CADASTRAI,
21/17J2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL*tn.... DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL--------

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

Emitido no dia 02/08/2018 às 15:31:40 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

"Groriati..,texringeml.
http:/Avww.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpireva/Cnilreva_Solicitacao.asp

,k71.M4

1/2



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS Inscrição CNPJ Inicio das Atividades
90769428-35 29.310.533/0001-51 12/2017

Empress / Estabelecimento
Nome Empresarial TUBARAO LICITACOES EIRELI - EPP

Milo do Estabelecimento TUBARAO LICITACOES
Endereço do Estabelecimento RUA CAMBE, 90 -JARDIM SAN RAFAEL - CEP 86200400

FONE: (43)3258-1806
Muricipio de hstalação IBIPORA - PR, DESDE 1212017

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
Situação Atual ATIVO - REGIME NORMAL! NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018

Natureza Juidica 2304- EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do 47114/02 COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM

Estabelecimento PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS - SUPERMERCADOS

4721-1/03 - COMERCIO VAREJISTA DE LATICINIOS E FRIOS
4722-9101 - COMERCIO VAREJISTA DE CARNES -ACOUGUES
4722-9102- PEIXARIA
4724-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS
4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL

OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4741-5M0 • COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIALS PARA PINTURA
4755-5/01 - COMERCIO VAREJISTA DE TECIDOS
4755-5/02- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4755-5/03 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4759-8/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS ARTIGOS DE USO

DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
Atividade(s)EconOmiça(s) 4761-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS

Secundada(s) do Estabelecimento
4781-0103- COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
47634101- COMERCIO VAREJISTA DE BRINQUEDOS E ARTIGOS

RECREATIVOS
47634/02 - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
47724100- COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE

PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL
47814/00 • COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E

ACESSORIOS
4789-0/01 - COMERCIO VAREJISTA DE SUVENIRES, BIJUTERIAS E

ARTESANATOS
4789-0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES

DOMISSANITARIOS
4789-0/99 - COMERCIO VAREJISTA DE OUTROS PRODUTOS NAO

ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Quadro Socletário
lipo
CPF

Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial
129.339.369-09 LEONARDO AUGUSTO ROSSATO

Qualficação
TITULAR PESSOA FiSICA

f



Este CICAD tem validade ate 20/08/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet
VP/PHI= ends.or.00v.br

rth Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenglio da Receta do Estado

CALNICAIS No 9070942845

Emtdo Eletrontamente vb Internet
21/07/2018 945:06

Dados transmtdos de forma segura
Tecnobgla CELEPAR



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

inscrição no CADACMS
9071387941

inscrição CNPJ
24.142.114/0001-34

Inicio das Atividades
02/2016

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial SAO MIGUEL AUMENTOS LTDA EPP

Titulo do Estabelecimento SMA ALIMENTOS
Endereço do Estabelecimento AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 700, LOJA 01- ZONA 07 - CEP 87030-

010
FONE: (44) 3025-1444

Município de Instalação MARINGA PR, DESDE 02/2016
( Estabelecimento Matriz)

Situação Atual
Natureza Jurídica

Atividade Econômica Principal do
Estabelecimento

Qualificação
ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA
4639-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS AUMENTICIOS EM GERAL

4637-1/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS
PRODUTOS ALIMENTICIOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4646-0/02 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL
4649-4/08 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E

CONSERVACAO DOMICILIAR
Atividade(s) Econômica(s)

Secundária(s) do Estabelecimento 4729-6/99 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL
OU ESPECIALIZADO EM PRODUTOS AUMENTICIOS NAO
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

4772-5/00 - COMERCIO VAREJISTA DE COSMETICOS, PRODUTOS DE
PERFUMARIA E DE HIGIENE PESSOAL

47894/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES
DOMISSANRARIOS

Tipo
CPF
CPF

Inscrição
527.452.879-15
748.462.059-91

Quadro Societário
Nome Completo / Nome Empresarial

NEIDE APARECIDA BERALDO VALEK
HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO

Este CICAD tem validade ate 29/08/2018.

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet wwwiannda.or.gov.br

•

Qualificação
SÓCIO-ADMINISTRADOR
SOCKI-ADMINISTRADOR

Estado do Parana
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

CAD/1019 WI 90713879-81

Emitido Eletronicamente via Internet
30/07/2018 10:48:42

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

usÃo MIGUEL AUMENTOS LIDA"

Por este instrumento particular, os abaixo assinados:

HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO, brasileira, natural de Maringá,
estado do Parana, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, nascida aos
18/03/1970, empresária, residente e domiciliada em Maringá, estado do Parana, a
Rua Rio Taperoa, n2 1226, Conjunto Residencial Paulino Carlos Filho, CEP 87043-
379, portador da Cl-HG n2 5.670.126-5/SSP-PR expedida em 26/05/2006 e do CPF
n2 748.462.059-91; e NEIDE APARECIDA BERALDO VALEK, brasileira, natural de
Maringá, estado do Parana, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
nascida aos 26/04/1963, empresária, residente e domicillada em Maringá, estado do
Parana, tr. Rua São Joao, n2 1576, Zona 07, CEP 87030-201, portador da CI-RO n2
3.600.883-0/SSP-PR expedida em 18/09/2003 e do CPF n2 527.452.879-15, tam
como justa e contratada a constituição de uma sociedade empresaria limitada que
girará sob a denominação social de "SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA", que se
regard pelas seguintes cláusulas e condições contratuais:

CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de
"SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA", tendo sua sede e foro em Maringá, estado do
Parana, a Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, n2 700, Loja 07, Zona 07, CEP
87030-010.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem por objeto social: Comércio
atacadista e varejista de produtos alimentfclos em geral; produtos de limpeza e
higiene pessoal; e a prestação de serviços de apoio administrativo.

CLAUSULA TERCEIRA: 0 prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, com início das atividades a partir do registro do presente contrato.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filiais ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os
sócios.

CLAUSULA QUINTA: O capital social sera de R$ 30.000,00 (trinta mil reais),
dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, no valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real)
cada uma, sendo neste ato totalmente integralizado em moeda corrente do Pals,
cabendo a:

JUNTA COMEROAL
DO PARANA' 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SIDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 11/02/2016 0727 SOB le 41208329220.
PROTOCOLO, 160707650 DE 05/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO.
pR160707650. MAE; 41208329220.
SAO MIGUEL ALINANTOS LIDA

Libertad Bogus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2015
www.empresafecil.pr.gov.br

A validado deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovasSo de sua autencidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos o6digos de vorificagAo
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

"sAo MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

SÓCIAS QUOTAS PERCENTUAL VALOR
HELENA JOSEFA RECCANELLO
BERALDO 15.000 50% R$ 15.000,00

NEIDE APARECIDA BERALDO
VALEK 15.000 50% R$ 15.000,00
TOTAL 30.000 100% R$ 30.000,00

CLAUSULA SEXTA: A responsabilidade das Odes é restrita ao valor de suas
quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social.

CLAUSULA SÉTIMA: As sócias não respondem subsidiariamente pelas
obrigações socials da sociedade, consoante o Artigo 997, inciso VIII, da Lei
10.406/2002.

CLAUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas
ou transferidas a terceiros sem o consentimento da outra sócia, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e prego direito de preferência para a sua
aquisição se postas it venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1.057, do Código Civil Lei 10.406/2002).

CLAUSULA NONA: A sócia que desejar transferir suas quotas deverá
notificar por escrito à sociedade, discriminando o prego, forma e prazo de
pagamento, para que a outra sócia exerça ou renuncie ao direito de preferência, o
que deverá fazer dentro de 60 (sessenta) dias contados do recebimento da
notificação, ou em maior prazo, a critério dos sócios alienante. Decorrido este prazo
sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente
transferidas para terceiros.

CLAUSULA DÉCIMA: Ocorrendo o óbito de qualquer uma das sócias, a
sociedade não se dissolvera, assumindo, no lugar do falecido, os herdeiros
designados legalmente.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: A sociedade será administrada pela sócia
HELENA JOSEFA RECCANELLO BERALDO e pela sócia NEIDE APARECIDA
BERALDO VALEM, a eles caberão a responsabilidade ou representação ativa e

00 PMAt4N 
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JUNTA COMERCIAL DO EZTADO DO PARANÁ - SEDE

CERTIFICO 0 REGISTRO EN 11/02/2016 07137 SOB N' 41208329220.
PROTOCOLO: 160707650 DE 05/02/2016. CÓDIGO DE VERIFICAGAO:
P2160707650. MIRE: 61206329220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

LiDortad Bogus
SECRETÁRIA GERA/

CURITIBA, 11/02/2016
www.empresafacilopr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, Lice sujeito comprovasio de sua autencidade nos respectivos tortais.
Informando mess respectivos códigoe de verifioacSo



CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

osAo MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, autorizado o uso da
denominação social individualmente ou em conjunto, podendo praticar todos os atos
compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado,
entretanto, o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais,
sem a autorização da outra soda.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As administradoras declaram sob Penas da
Lei, de que não estão impedidas de exercerem a administração ou a participação da
sociedade, nem por decorrência de Lei especial, ou em virtude de condenação
criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: As sodas terão direito a uma retirada
mensal a titulo de pró-labore de acordo com as disposições legais da Lei.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: 0 exercício social terminará em 31 de
dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço
de resultado econômico, e salt efetuada a apuração dos resultados com
observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou
suportados pelos sócios de forma proporcional ou desproporcional a participação no
capital social.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Os casos omissos neste contrato serão
resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei n.2 10.406/2002) e de
outros dispositivos legais aplicáveis.

CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da comarca de Maringá,
estado do Paraná, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

SUPRVa
A COMERCIAL

san

Co0 PARANA 
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JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ - SIDE

CERTIFICO 0 REGISTRO RE 11/02/2016 07137 808 N° 41208329110.
PROTOCOLO. 160707650 DE 05/02/2016. CÓDIGO DE VERIF/CACA01
PR160707650. EIRE: 41208129220.
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

Libertad Sinus
SECRETARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
www.empresafecil.pr.gov.br

A validade desie documento, se impresso fie. sujeito a comp:pv.010 de sua autencidade nos respectivos
Informando aeus respectivos oddigos de verificaydo
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CONTRATO SOCIAL DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA

"SÃO MIGUEL ALIMENTOS LTDA"

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o
presente instrumento, perante 02 (duas) testemunhas em via (mica, obrigando-se
fielmente por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os termos.

We,
Ma ingá-PR, 02 de janeiro de 2016.

A i I i ‘  1111. ._li,Testemunh - •i

eat.—
Franciele—san"; Silva
RO n°9106; i9 '-6 SJS-RS
CPF no 020.913.570 I 9

Si a
73-7/SSP-SP

2.032.668-30

LENA J.4i. ARE N LO BERALDO

44,

NEIDE APARE
!.211144.4.•

• p 777 • • LEI<

Respo savel pé elab• ação de ocumento.
IVAN-GAFtt SILVA

-PR 031.397/0-6

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARAM - SIDE

CERTMCO 0 REGISTRO EM 11/02/2016 07;37 SOB N' 41208329220.

V PROTOCOL.): 160707650 DE 05/02/2016. CODIO0 DI VIRIFICACROs

PRADCOMEROAL
DORWS 

SAO MIGUEL ALM:NITA LEDA-7 PR160707650. MIRE: 41208329220.

Libertad Bogus
SICSATARIA GERAL

CURITIBA, 11/02/2016
vvw.empresefacil.pr.gov.br

A vendede dote documento, se impresso, Lima sujeito A comproveggo de sus autencidade nos respectivos ports/ .
Informando seus respectivos co5digos de verificaolio
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28/06/2018 Comprovante de inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,.

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

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

1. 

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
NUMERO DE INSCRIÇÃO
24.142.114/0001-34
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA
11/02/2016

NOME EMPRESARIAL
SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA

TtfULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
SMA ALIMENTOS

PORTE
EPP

ii CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL
46.39-741 - Comércio atacadista de produtos alimentícios em geral

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
46.37-1-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.46442 - Comercio atacadista de produtos de higiene pessoal
46.49-448 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar
47.294-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
47.72-5-00 -Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
47.89445 -Comércio varejista de produtos saneantes domissanitirlos
82.19-949 - Preparação de documentos e serviços especializados de ape*, administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO

NUMERO
700

COMPLEMENTO
LOJA 07

CEP
87.030410

BAIRRO/DISTRITO
ZONA 07

MUNICIPIO
MARINGA

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
FISCALGM12.COM.BR

TELEFONE
(44) 3025-1444

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
It**

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
11/02/2016

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
*JIMMIE

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

Emitido no dia 28/06/2018 às 14:22:43 (data e hora de Brasilia).

[ consta OSA / Capital Social

http://www.receitalazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

[-Voltar
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06/06/2018

* 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: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 24.142.114/0001-34 /

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 Dívida 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 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 esta condicionada A 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 15:35:22 dp dia 06/06/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida ate 03/12/2018.
Código de controle da certidão: EA83.C6C2.AFEB.7E91
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

pzsozi
A
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GOVERNO DO ESTADO
asinves RvoRai

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°018169219-50

certidão fornecida para o CNPJ/MF: 24.142.114/0001-34 /
Nome: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP

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 ate 04/10/2011- Fornecimento Gratuito

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

40
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ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Certidão Negativa de Débitos N° 89411/2018

Certificamos, conforme requerido por SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP,
CPF/CNPJ n° 24.142.114/000134/, para fins DE LICITAÇÃO, que NÃO CONSTAM
DÉBITOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuições, receitas não tributarias, inscritos
em divida ativa ou não dos Cadastros Mobiliários e Imobiliários) até a presente data em
nome de SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP, CPF/CNPJ n° 24.142.114/0001-34,
situado(a) na cidade de Maringá.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal em cobrar débitos posteriormente
apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

Emitida em: 03/08/2018

Válida ate: 01/11/2018/

Certidão emitida com base nas normas:
CTN - Código Tributário Nacional

CTM - Código Tributário Municipal

Decreto Municipal n° 1500/2017

Código de Autenticação: 79853.35671.33636

Para verificar a autenticidade, consulte o site: www.maringa.pr.gov.br/aisetributosweb
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 24.142.114/0001-34

Certidão n': 152889365/2018
Expedição: 28/06/2010, às 14:26:12
Validade: 24/12/201Y - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

• 
Certifica-se que SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n'
24.142.114/0001-34, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).

41
 

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dalls
necessários à identificação das pessoas naturais e juridi
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto As obriga e5es
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Duv idas e sugestõesc jus



03/08/2018 https://www.sifge.caixe.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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*CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24142114/0001-34
Razão Social: SAO MIGUEL AUMENTOS LTDA EPP
Endereço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO 700 / ZONA 07 / MARINGA / PR

/ 87030-010

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: 26/07/2018 a 24/08/201E/

Certificação Número: 2018072621461864516474

Informação obtida em 03/08/2018, às 10:30:39.

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

htips://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Cd/CrUFgeCFSImprimirpapelssp 1/1



PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Maringá - Estado do Paraná

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS
Praga Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871

Site: vonnv.distribuidormaringa.com.br - Email: certiclaodistribuidormgatagmailcom

CERTIDÃO NEGATIVA

fill li I IU 101011001101 11111111110111111 101 III
Número: 20 808200928198184277

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço Mtp://www.distribuidormaringa.com.br
** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO VVEFFORT", Distribuidor e anexos da
Comarca de Maringá, Estado do Parana, etc...

CER TIF IC A, a pedido verbal de parte Interessada, que revendo em oCartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CIVEIS, nos mesmos constatou a
INEXISTÊNCIA de quaisquer pedidos de FALÊNCIA CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
EXTRAJUDICIAL (Lei n°11.10112005) contra:

SAO MIGUEL AUMENTOS LTDA EPP
CNPJ: 24.142.114/0001-3d

Observagões:
Não HA.

'a Buscas Efetuadas nos Últimos 20 anos.
n* Este CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em qua a pessoa cujo nome foi pesquisado tutu como Autor(a).

*** CERTIDÃO EMITIDA POR PROCESSO ELETRÔNICO COM RASE NA LEI 11.419 DE 19.12.2006. ***
*** EMOLUMENTOS -> VALOR DA CERTIDÃO: R$ 31,33 a 155 VRC - R$ 0,62 as ISSQN 2% ***

41, 0 referido é verdade e dá fé.

Maringá, quarta-feira, 20 de junho de 2013.

CART6R10 DISTRIBUIDOR E ANEXOS DE MARINGA/PR
assinado digitalmente

Pagina 1 de 1
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Cadastro 174090 C.N.P.JJC.P.F. 241421140001 Conforme Protocolo N° 35227 01106/2016, Concede

SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA - EPP

LOCALIZAÇÃO
AVENIDA BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO,GOVERNADOR, 700
LOJA 07 - DT.1-B(REM.) - ZONA INDUSTRIAL
Area Utilizada: 100.00

Zona / Quadra / Data
10 1-1 001B

Cadastro Imobiliário
10000300

ATIVIDADE
COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EM GERAL EM GERAL; PRODUTOS DE
LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL; E A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO.

OBSERVAÇÕES

AREA MAXIMA DE ARMAZENAMENTO 150,00 M2 - DEVERA RESPEITAR AS NORMAS
DA LEI FEDERAL N° 12.305/2010, REFERENTE A CORRETA DESTINAÇÃO DOS
RES1DUOS.

Expedido em 06 de junho de 2016

Gerente de Tributos Mobiliários

Polyguere Rodrigues Pimento!

1' VIA- CONTRIBUIINTE

VEINALCWMDEREMMMVILMPEMMWMMIS
4MEUrMDEWW-CódMIUMM \va



Restpensivela Técnicos

Area Total
1Ó0M2

e266

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS

LICENÇA SANITÁRIA
Pi° 40212018

- • Pease. durtdies / Pessoa Fisica

I. 800111: SAOMIGUEEAUMENTOS EPP

Enders'ço: AV BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETTO, 700- LOJA 07

Bairro ZONA 10
• tr

CIdIde it0.14111.PA• -
CEP: 87030010

1,

Carimbo e Licenciamento

Data da Vistoria

22/02/2018

CNPJi CPF
.142.414/pool

C6d. Programs

2li
COMSRCIOATAOADISTA E VAREJISTA DE PRODUTOS ALIMENTIDPS,E0 GERAL PRODUTOS DE
ERKMNE PESSOAL; EA PRESTAÇA0 DE SERVIÇOS DE APOIOADMINiSTRATIV0.4***4.

Data de Validade

22/02/2019

Observações

VAUDOPOR 12 MESES EM TODO TERRITORIO NACIONAL. LEI 8080/90.

A atingle desta lIcença em local vilify& ao consumIdoriusuirio 6 obrigatória.

Response el do Serviço
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QUALITY SUI DISTRIBUIDORA DE
CARNES SUINAS E FRIOS

AVENIDA ARQUITETO NILDO RIBEIRO DA ROCHA, 1533
CEP: 87005-160 - BAIRRO: VILA MARUMBY
Maringá — Paraná TELEFONE: (44) 3026-8474

CNPJ: 16.803.270/0001-70 INSC. ESTADUAL: 90606979-20

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

Declaramos para os devidos fins, que a Empresa São Miguel Alimentos Ltda
Epp, com sede na Avenida Bento Munhoz da Rocha Neto, 700, Loja 07 —
Maringá PR, inscrita sob CNPJ NJ° 24.142.114/0001-34/ fornece os seguintes
produtos:

• Produtos Alimentícios em Geral, Pereciveis e Não Perecíveis
• Produtos e Materiais de Higiene, Limpeza e Descartáveis.

Informamos que a empresa citada acima, nos fornece os materiais
desde Fevereiro de 2016 em prazo e qualidade satisfatório.

MARINGA, 10 DE SETEMBRO DE 2017

QUALITY SUI DIS

lih 1,) 4

k.teu Avaç .n5'2f97 
- At

IREccróleco e dou
F:

ORA DE CARNES SUINAS h FRI
LU CARLOS CARDOSO

RG: 4.590.028-2 CPF: 648.688.939-04
SOCIO

a(s)
CARNE!.".;,.. ....

t:t? A LYtPCSSO-til
irecer rta Sep

,vL es:
en.co
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PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2018 PROTOCOLO 028/2018

ANEXO V — DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (LEI N° 9.854/99)

Eu EDILSON FELICIANO JUNIOR portador(a) da Cédula de
Identidade, Registro Geral (RU) no. 9.492.263-1 SSP PR, na qualidade de
Representante Legal da empresa SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP, pessoa
jurídica inscrita no Cadastro Nacional de Pepsoas Jurídicas do Ministério da Fazenda
(CNPJ/MF) sob o n°. 24.142.114/0001-34' interessada em participar da licitação
modalidade Pregão presencial n° 09/2018, da Camara Municipal de Londrina,
Estado do Parana, em cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não ha menor
de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16 anos em
qualquer outro tipo de trabalho, conforme inciso XXXIII do Artigo 7° da Constituição
Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmo o presente.

Maringá 09 de Agosto de 2018

,\
n)bt

(3) 13

S IG EL ALIC S LT \b̀\ #n ), _sot, \ ... iocs

EDILSON FELICIAN MOR 0. k \DC fr 0. tkç'' 0 .)
<1/4°1

RG: .9.492.263-1 SSP PR/ CPF: 071.355.019%04' 0 oci÷P. loset
PROCURADOR • •çt\ - 0" •;2 11

'
ço 1P r-e

0- vot vi`
São Miguel Alimentos Ltda

Av. Bento Munhoz R. Netto, 700 — if 07—Zona sete — Maringá — Pr

\fr4Fone fax: (44) 3031-3177 CNPJ N° 24.142.114/0001-34



27/06/2018

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

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

Nome: OKURA E PAATOSpANIFICADOFtA LTDA
CNPJ: 

10.770.255/80014i 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo ackna identificado que vierem a ser apuradas, 6 certificado que
não constam pendancias em seu nome, relativas a créditos bibutillios 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 6 válida para o estabeiecknento matriz e suss filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos pilbricos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alineas 'a' a V do partigrafo (wilco do art. 11 da Lei n° 8.21Z de 24 de julho de 1991.

ID A aceitação desta certidão eta condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://r1b.gov.br> ou <http://www.pgfcLgov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:43:54 do dia 27/06/2018 <hora e data de Brasilia>.
Válida até 24/12/2018.
Código de controle da certidão: C069.01359.7187.9842
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

•
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GOVERNO DO ESTADO
110:21.1100 aPailille•

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018275960-13

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.770.255/0001-97/
Nome: OKURA E MATOS PANIFICADORA 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 dO
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.

Venda ate 25110/20114 Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda pr goyim-

Pdgina 1 S 1
Emitido via Internet Ptibdca (27A)&2018 1a17:29)



27/06/20,18 .: 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° 1105336 / 2018
Válida por 120 (canto 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 Imobiliárlo,
bem como inexiste Divida Ativa, corn relação ao abaixo referido:

• OKUFtA E MATOS PANIFICADORA VIDA
CPF/CNPJ: 10.770.255/0001-97

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, 27 de junho de 20111

A aceitação desta certidão está condicionada A 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
*GMGY5RMAX3

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

cp
A

http://wvenlondrina.pr.gotbrfindex.php7option=com wrapper&viewrairapper8ftemid=2093 1/1
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•

•

IMPRIMiR VOLTAR

CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

10770255/0001-97/
Razão Social: OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA

Nome Fantasiafnucos PAES E DOCES
Endereço: R SENADOR SOUZA NAVES 444 LOJA TERFtE0 / CENTRO / LONDRINA

/ PR / 86015-430

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: 07/08/2018 a 05/09/201i

Certificação Número: 2018080706161364446549

Informação obtida em 07/08/2018, às 16:02:14.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/EmPresa/Crf/Cd/FgeCFSImprimirPapeLasp 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 10.770.255/0001-97

Certidão n°: 153106299/2018
Expedição: 02/07/2018, ás 14:18:10
Validade: 28/12/2018' - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que ORIIRA E NATOS PANIFICADORA LTDA
/(Mum= E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

10.770.255/0001-97; 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 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, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários 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 ao
recolhimentos previdencidrios, a honorários, a custas,
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério P'blico do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

Dõvidas e sJqestães: cnot@tst US »or

a



PODER JUDICIÁRIO
ESTADO DO PARANÁ

COMARCA DE LONDRINA
CARTÓRIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS

CERTIDÃO

2.1
Ar)' Triad°

Titular

Empregados juramentados

Ana Paula Tristão
Lourival Danelutti

Edenilson Donisete Macri
lwerlei Bueno Moraes

Ozeas Pinheiro de Goes
Marta Roche

Certifico a pedido verbal de pessoa interessada que,
revendo os livros do Cartorio a meu cargo, deles não consta ter sido

• distribuida a qualquer Vara d-, ta Cornar a ALENCIA, CONCORDATA,
RECUPERAÇÃO JUDIC , 4.417XTRAJ I ma em que fosse
obrigado(a): ice rd.,

Wl,

•

000 1-9 . -.

Busca referen

CUSTAS: R$ 31,33
Lei 19.350/17 - Tab XVI -141 VRC x 0202, + 104i—

RA LTDA ME , CNPJ L

dos 20 anos, exclusivamente sobre a

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotocópia confere

com o original.
Lon 0 10 • I

k •

Felipe W aim
Deg de Suoraksigs e,F*Intit

0 referido ej:44e

Londri

a citadas.

Av. Duque de Caxias,689 - Jd. Mazei - CEP 86.015-902 - Londrina-Parana



TRIGOS OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA
CNPJ: 10.770255/0001-97

Pregão Presencial n° 09/2018

ANEXO V — MODELO DE DECLARAÇÃO RELATIVA A PROIBIÇÃO DO
TRABALHO DO MENOR (Lei n° 9.854/99)

Eu Patricia Marques de Matos Okura, portadora da Cédula de Identidade,
Registro Geral (RG) n° 23.023.841-5, na qualidade de Representante Legal da
empresa OKUFtA E MATOS PANIFICADORA LTDA, pessoa jurídica inscrita no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF)

• sob o n°. iittegp-isada em participar da licitação modalidade
Pregão path-id-eV N720116, 86 Câmara Municipal de Londrina, Estado do
Paraná, em cumprimento its determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de
1993, DECLARO, sob as penas da lei, que em meu quadro de pessoal não há
menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer outro tipo de trabalho, conforme ineso XXXIII do Artigo 70

da Constituição Federal. 1)e.,(,..).:( o CN a CI YNna-

Lktenygit.--vv\CLOS,G • O MAH--YWIA/G-i

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

Londrina 09 de agosto de 2018. 
vLdo re f Jo.c5/00(0fri

091°qb?

•
Marques de Matos Okura

Soda-gerente

RG 23023841-5

CPF 136653548-.03

Rua Senador Souza Naves, n° 444 - Jd. Centro
Londrina - PR - CEP: 86010-160

Fone: (43) 3325-2706 - e-mail: patricia.okura@ig.com.br
,\4
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PREFEITURA DO MUNICiP10 DE LONDRINA
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE

LICENÇA SANITÁRIA - N° 2263

A Autarquia Municipal de Saúde, com base nu Lei Estadual 13.331 de 23.11.2001 - Art. 159 e 161 e Decreto
Estadual it 5.711 de 05.05.2002, do Estado do Parana, e Resolução Municipal it 001/2016 de 24/08/2016

concede a presents leave sanitéria:

CNPJ/CPF CMC proms:ins gip COD. REQUERENTE
10770255000197 1733885 82805/2017 226279

Ralo Social
OKUFtA E MATOS PANIFICADORA LTDA
Nome Fantasia
TRIGOS PAES E DOCES
Endereço airealna zoneamento

RUA SENADOR SOUZA NAVES,444 - LOJA TERREO - 192 ZR-4
CENTRO
Complemento CEP
LOJA TEFtREO 86015430
Cidade Mick. atividade
LONDRINA 15/0412009

Código (MAE) Descrição da atividade principal
C-1091-1/02-00 - Fabricacao de produtos de padaria e confeitaria com predominancia de producao propria
Código (CNAE) Descrição das atividades secundárias
PADARIA E CONFEITARIA COM PREDOMINANCIA DE PRODUÇÃO PRÓPRIA

Lçl
OBSERVAÇÃO

Licenciado at* 22/12/2018.

Código Validador: ietto3Sc3PnOZQ

Londrina, 22 de dezembro de 2017

IMPORTANTE

Esta licença senitiris devoid ficar exposta no estabelecimento, devendo o representante legal solicits,
sua renovação antes do vencimento. Em caso de encerramento, mudança de endereço, alteração de
ramo de atividade a de radio social, delimit solicitar tais alterações junto ao setor de protocolo da vigilância
sanibiria previamente. Deverá o representante legal pela empress manter os dados cadasirais atualzados
Junto A Prefeitura Municipal de Londrina.

Autoridade Sanitária: PEDRO AFONSO FIGUEIREDO Matricula: M109371
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Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 09/2018

Às 09 horas e 15 minutos do dia 09 de agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Camara

Municipal de Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em

epígrafe para a registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, com a

presença do Pregoeiro, o Servidor Felipe Werlang Paint, e da Equipe de Apoio, o Servidor

Anderson Rafael Delattre Abe, designado pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido

certame.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento dos seguintes licitantes:

Razão social CNPJ Representante
OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA 10.770.255/0001-97 Patricia Marques de Matos

Okura
TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI - EPP 29.310.533/0001-51 Walter Santana da Silva
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA 24.142.114/0001-34 Edilson Feliciano Junior
PADO1CA PANIFICADORA E
CONFEITARIA LTDA - ME

01.566.756/0001-56 Carlos Alberto de Medeiros

POSSANI & CIA LTDA - ME 16.098.108/0001-07 Proposta recebida via postal

Após a consulta de atos constitutivos e certidões na internet, quando possível, o Pregoeiro

abriu os envelopes de proposta. Todas as empresas foram classificadas e a fase de lances

ocorreu conforme os registros do relatório em anexo.

0 Pregoeiro abriu os envelopes das empresas OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA,

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP e SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA. Os

documentos das três empresas apresentara-se regulares e suas autenticidades foram

confirmadas na intemet, quando possível. Também foi verificado se havia algum

impedimento de participar em licitações nos sites do CNJ e TCE-PR, sendo que nenhuma

restrição foi encontrada.
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•

Diante disso, o Pregoeiro declarou as empresas OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA,

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP e SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA vencedoras e

adjudicou-lhes os itens, conforme relatório em aniex

A presente ata foi lida e assinadpelos presentes

Felipe Werlang Paim aLsm 

Pregoeiro:

Equipe de apoio:

4/04110
Anderson Rafael Delattre Abe

Licitantes: 0.4

ão houve interesse de interpor recurso.

Patricia Marques de Matos Okura 

Walter Santana da Silva

Edilson Feliciano Junior

Carlos Alberto de Medeiros



Camara Municipal de Londrina -2018
Relatorlo de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2018

BitiNaro Pig ra 1

alma &perm amok:in

•

Parma*. MOO
Rolm&
Urea Oros
1
2
Fanm•Ox 21W
Rodman
Late has
Fornwslor 3331
Rodeo*
Late Ina al

Fanamdcr 3031
Rock*
Late hod
1
Forreasior 3033
Rcdade
Late Inca
Rowan 3334
Redada
Late Incas

Fornamckr 3131
Ralada
Late Inns
1
2
3
4
5
6
Frnmeaclor 21449
Reeds
Late Incas
FoniecaOx 2503
Rabe.
Urea Incl.'

2
3
4
5

Former 9411
ROSS.
Lance local

2
Fornec407 2193
Rolid•
Late Imps
Formalcr 25133
Raab
Lance noel
1

Fame:Mar 3031
Raba*
Late Inaal
1
Format( 2199
Skala
Lace lops

TUBARAO UCITACOES EIREI - EPP
Valcr

2,15
2,10
2,03
MORA PANIFICADORA ECONFEITARIA - ME

Valor
2,21

SAO MIGUEL AUMENTOS LTDAEPP
Valor

2.12

1St,
SAOMIGUEL AUMtNTOS LIDA EPP

War
6,11
5,9

POSSANIE CIA LTDA - ME
Valor

5,25
TUBARAO UCITAOOES EIRSJ - EPP

%Mkt
6.15
5.24

SAO MmuEL Allatera
VOOr
2353
23,40
2693
2303
2750
2390
26.00

PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA • ME
Valor
33E12

010JRA E MATOSPANIRCADORA LIDA - ME
Valor
3120
2950
29 CO
28.50
27,93
27.m
25,50

moo*
SAO MIGUEL AUMENTOS LIDA EPP

Valor
29,47
2390
28.20

PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA - ME
Valet
30.70

010JRA E MATOS PANIFICADORA LIDA- ME
Via
)3.03
29,C0

15, 11.001
SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP

Valor
20,68

PADOKA PAN1RCADORA E CONFEITARIA E
Vaor
21,54

CRSTAL

MINEIROUSOUNHO

CEREJA

ALIlt4r,A SIM 522031

AURORA

ONEVE

AUANOA

MARES

Dadlnou

Snarl° pr. Ararson RIOS Dias AIN ma walla 5619u 091189018 134142



Camara Municipal de Londrina -2018
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 912018

Eq ii piano

Casa Unarm afirnnicks

Lands grids'
1

Fanmadce 293)
R
Late has
1
2
3
4
F4411441410 2193
Scat*
Lase has

2
3
4

Fornecols 3031
RDAS.
LErce Inds

Fo-necorbr 3034
Roiso
Loco Incial

Lance Indal
1
2
3
FCCMIC41917 21

Lahr nos
Fnec. ac

Late Ind al
1

Fantombr
Rakich
Lame Irids

Faneca X04
Rcceia
Late 101401

Fanodslor 1
Rodode
Lents Inds
1
2

018JRAIMATOS PmIFCCORA L

2150
20,50

OI4JRAt MATOS PANIFICADORA LTDA E
Vt
10,50
9,40
8,93
8.40
7,93

PADOKAPANIFIC.PDORA E CONFER:4RM- ME
VOcr
10.07
9,50
9,130
853
503

SAO MIGUEL AUMENTOS LIDA EPP
Valor

8.78
8.78
WSW° LICITADOES BREU - EPP

War
1385

&ÃOMlQUaMJMENTOSXDA

5,03
5,03
505
493

PADOKA PANIF1CADORA E CONFEITARIA - ME
Vsior

530
TUFIARAOLICITADOES EIREU -

Matt
5.03
5.07

S4131MGUELAUMENTOS LTDA EPP
Valor
1734
1124
1122
11,10

TUSARSO LICITADOESEIREU - EPP
Valor
1125
11%3

SAO MIGUEL ADM ENTOS LTDA EPP
War ,

3.50
350

TUDARAD UOTACOES °NEU. EPP

3.55

SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA EPP
Valor

355
3,54
3,50

Usa

TgCNUTRI

CHOCO TEEN

D'CURO

DOGE SUCM2

MAGRO

CHA DAS

Entdo por. Arclirson Rai Chia Ater 1o wrsia 5519u 030312018 1040.42



Câmara Municipal de Londrina -2018
Relatodo de Lances dos Fornecedores

Pregão 9/2018

Ecniplano Pépins3

Caen Gimp alirranIcia

01W

3
4
5

°PTO:0X 3034

Lerea
1
2
3
4

Ferneletr 20131

Lanza Inns,
1
2
Fcmetadcr 3:01
Pads
Laws heal
1

POSSANI E CIA LTD - ME
Marina Brun Possani

3.4B
3.44
343
TtIIIIAR30 t4OtTiÇøESR5í EPP

Valor
3.55
3.53
349
345
143

SAO MIGUEI.MJMENTOS LTEM EPP

3.3a
3,29
3,27

TUSAFOOLICITACOES EIROJ • EPP

3.33
32E1

PACOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA - ME
Alto derMSeros

TUB RAD LICITAÇÕES EI
WALTER SANTANA DA SIL

UTC

SAO MIGUEL ALI FS LTD% SP
EDILSON FELICIANO 3140R

Erred° por: Anderson Rafael Deets/4e na wrap: 5519u 013090018 104042



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial n° 09/2018 — Objeto: aquisição de gêneros alimentícios

1. Súmula para publicação:

RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL n°09/2018

1110 
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 28/2018-DG

0 Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data

fixada pelo Edital. Compareceram os seguintes licitantes, todas credenciadas como ME/EPP:

PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA — ME (CNPJ n°01.556.765/0001-56);

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME (CNPJ n° 10.770.255/0001-97);

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP (CNPJ n° 29.310.533/0001-51); SÃO MIGUEL

ALIMENTOS LTDA (CNPJ n°24.142.114/0001-34); POSSANI & CIA LTDA - ME (CNPJ

n° 16.098.108/0001-07). Todas as propostas foram classificadas, logrando-se vencedoras após

a fase de lances as licitantes OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME (CNPJ n°

10.770.255/0001-97) para o item 5; TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP (CNPJ n°

29.310.533/0001-51) para o item 12 e SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA (CNPJ n°

• 24.142.114/0001-34) para os demais itens. Após, procedeu-se a abertura do envelope de

habilitação da primeira colocada em cada item, sendo declaradas habilitadas as licitantes

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME; TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI —

EPP; e SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA, conforme itens mencionados acima. Aberta a

oportunidade recursal, nenhum presente manifestou a intenção de recorrer. Após verificar o

cadastro de impedidos de licitar perante o Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de

Contas do Estado do Paraná, não foi encontrado impedimento algum, tendo sido o objeto

adjudicado As vencedoras. Diante disso, o processo foi homologado pelo Presidente da CML.

Por fim, informa-se que a integra dos autos está disponível para consulta. Londrina, 10 de

agosto de 2018. Pregoeiro — Felipe Werlang Paim



D23

2. Da fase interna

0 Processo Administrativo n° 28/2018 iniciou-se em 26 de junho de 2018

para atender à Requisição do Departamento de Administração Predial.

Após consolidação do Termo de Referência e pesquisa mercadológica de

fls. 25-52, o preço máximo foi devidamente fixado pela Presidência nas fls. 58-59 dos autos,

bem como a despesa autorizada pela diretoria na fl. 57 dos autos.

Na sequência, consolidou-se a minuta do edital, aprovada pelo parecer

jurídico de fls. 104-110, consideradas as observações de fls. 81-82 da Controladoria. Diante

disso, o edital foi assinado pela Diretoria-Geral e publicado, tanto no Jornal Oficial de

Londrina, quanto no site da instituição e no quadro de avisos do prédio da Camara Municipal

de Londrina (fls. 150-152), com sessão agendada inicialmente para 09 de agosto de 2018, As

09 horas e 15 minutos.

3. Da fase externa

A fase externa da licitação está devidamente narrada na Ata da Sessão

Pública, conforme ft 277-281 dos autos.

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise e

homologação da licitação por V. Exa., conforme acs

F lipe erl.i

exposto.

Londrina, 10 de agosto de 2018.

g Paim

Pregoe ro

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

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGACAO 

Pregão Presencial n° 09/2018 — Objeto: aquisição de gêneros alimentícios

Homologo o objeto do presente certame para as seguintes licitantes, de

acordo com valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

(CNPJ n° 10.770.255/0001-97)
ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITÃ-
RIO

QUANTI-
DADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

5. Pão: tipo trances, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal,
açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima:
feito no dia da entrega.

R$ 7,90 Kg

,-

2.800 Kg R$
22.120,00

r

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP

(CNPJ n° 29.310.533/0001-51)

ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITA-
RIO

QUANTI-
DADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

12. Agua Mineral: água mineral, potável, sem Os.
Embalagem: acondicionada em gaffafa plástica transparente,
lacrada, com indicação de lote, origem, características físico-
químicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: 1500 ml. Validade minima: 4 meses a contar da data
da entrega.

R$ 2,08 un /27.600 un R$
57.408,00

.1
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Sii0 MIGUEL ALIMENTOS LTDA

(CNPJ n°24.142.114/0001-34)

ITEM/
DESCRIÇÃO

PREÇO
UNITA-
RIO

QUANTI-
DADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

I. Café: torrado e moído, homogêneo, em pó, tipo tradicional. R$ 5,23 un / 2.800 un R$
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

14.644,00

2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de R$ 26,00 240 Kg RS
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Kg , 6.240,00

4

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia R$ 28,20 240 Kg R$
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:
plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou

kg 6.768,00

)
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.
4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem:

R$ 20,00
Kg

/

400 Kg R$
8.000,00

plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de
prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou

4

SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado R$ 3,27 ult." 3.500 un R$
e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra

11.445,00

Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
água e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: I litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

..4

7. Achocolatado: instantâneo, em pá, solúvel, obtido pela R$ 8,78 Kg 140 Kg R$
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,

/
1.229,20

r

Rua Gov. Pangot de Souza. 145
Centro Cívico Bello Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX 3314-1265. LoncInna - PR
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origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote R$ 4,80 un, 240 un R$
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro

1.152,00

(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

9. Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de *mar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.

R$ 11,10 un

/

330 un R$
3.663,00

Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. e
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega.

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.

R$
3,50

/

24
unidades

R$
84,00

-r
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

11. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos R$ 3,40 un" 480 un R$
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

.. 1.632,00

it

Valor Total R$
54.857,20

Londrina, 13 de agosto de 2018.

Presidente

Ailton da Silva Nantes

Rua Gov. Parigot de Souza. 145
Centro Civ103 Bento Munhoz de Roe. Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrina - PR
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 15/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
VALOR: RS 54.857,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE
REAIS E VINTE CENTAVOS)
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade (RG) n°3.419.976-O, e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com SÃO MIGUEL
ALIMENTOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o n°24.142.114/0001-34, com sede na Avenida
Bento Munhoz da Rocha Netto, n°. 700, Loja 07, Zona 07, CEP n°. 87.030-010, no M unicipio
de Maringá, neste ato representada pelo seu procurador Sr. Edilson Feliciano Junior,
portador da Cédula de Identidade n° 9.492.263-1 e CPF n° 071.355.019-85, nos seguintes
termos:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender as necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

3 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa As licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLÁUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação sera realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e será executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

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

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Ata de Registro de Preços n° 15/2018 3

CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLAUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 Os pregos unitários são:

ITEM/ DESCRIÇÃO PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

1. Café: torrado e moido, homogêneo, em pó, tipo
tradicional. Embalagem: pacote aluminizado alto
vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 500
gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da
entrega.

R$ 5,23 un 2.800 un R$ 14.644,00

2. Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de
gordura, resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atóxica, fechada., com indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

R$ 26,00
Kg

240 Kg R$ 6.240,00

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado
(fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, atkica, fechada,
com indicação de prazo de validade, peso e número de
registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da entrega.

R$ 28,20
Kg

240 Kg R$ 6.768,00

4. Mortadela: produto cameo industrializado,
semigordo, suavemente temperado, defumado, resfriado
e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo
imediato. Embalagem: plástica, transparente, at6xica,
fechada, com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

R$ 20,00
Kg

400 Kg R$ 8.000,00

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura,
homogeneizado e/ou longa vida, integral, envasado sob
condições assépticas em embalagens estéreis e
hermeticamente fechadas, sem contato externo com o
produto. Número de registro (SIF) de inspeção do
Ministério da Agricultura. Aceitável com

R$ 3,27 un 3.500 un R$ 11.445,00

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

Fone/FAX: 3374-1265- Londrina- PR
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repasteurização somente até o número 3. Embalagem:
Tetra Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de
luz, ar, agua e microorganismos e é apropriada para
transporte a longa distância em temperatura ambiente e
permite a armazenagem do produto sem refrigeração
por aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro.
Validade minima: 2 meses a contar da data da entrega.
7. Achocolatado: instantâneo, em p6, solúvel, obtido
pela mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó
e/ou soro, isento de sujidades e materiais estranhos.
Embalagem: atóxica, lata, pote ou pacote vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo
de validade e peso. Peso liquido: mínimo 500 gr.
Validade minima: 9 meses a contar da data da entrega.

R$ 8,78 Kg 140 Kg R$ 1.229,20

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica,
pote plástico, vedado, com indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de validade e peso. Número de
registro (SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura.
Peso liquido: 500 gr. Validade minima: 3 meses a
contar da data da entrega.

R$ 4,80 un 240 un R$ 1.152,00

9. Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem
fermentação, isento de sujidades, parasitas, materiais,
terrosos e detritos animais ou vegetais. Sólido com
cristais bem definidos. Embalagem: plástica, atóxica,
pacote vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 5
Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da
entrega.

R$ 11,10
un

330 un R$ 3.663,00

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido
transparente, composição sacarina sódica, ciclamato de
sódio e edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco,
vedado, com bico dosador e indicação de lote, origem,
data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a
contar da data da entrega.

R$ 3,50 24 unidades R$
84,00

II. Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e
talos saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa
vedados, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 250
gramas. Validade minima: 9 meses a contar da data da
entrega.

R$ 3,40 un 480 un R$ 1.632,00

Valor Total R$ 54.857,20

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Nato

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 54.857,20 (cinquenta e quatro mil,
oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).

CLÁUSULA SEXTA— DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

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

14 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante depósito
em conta-corrente, na agencia e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou
por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLAUSULA AIWA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:

17.1Fornecer o objeto em conformidade com as exigências, padrões de qualidade e
especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os
processos envolvidos na disponibilização do produto (exploração, lavra,
industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo
observadas, em especial, as normas expedidas pela Agencia Nacional de Vigilância
Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo
Ministéro da Saúde;

17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo

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

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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Referencia, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as
indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3 Substituir as unidades que apresentarem substâncias estranhas ou impurezas em seu
conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

17.5 Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos
produtos e sua regularidade perante os órgãos oficiais, em especial a cópia da
Publicação no Diário Oficial da Unido ou do processo administrativo registrado junto
ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a
aprovação da rotulagem da marca;

17.6Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da
Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas
condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma
vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos
oficiais.

17.8Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.

17.9Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 dia útil, que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

18 A Camara Municipal de Londrina obriga-se a:

18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de
Registro de Pregos;

18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência e
da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com P

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR
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Registrado, através de servidor especialmente designado;
18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

20.1 Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

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

20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA NONA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

23 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente Ata de

Rua Gov. Partgot dc Souza. 145
Centro Civic() Bento Munhoz da Rocha Nato

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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Registro de Preços ficará sujeita As penalidades do Art. 70 da Lei 10.520/2002, bem
como As previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e A ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

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

24.2Multa.
24.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.2 Moratória de 10% (dez por cento) por hora de atraso injustificado sobre o
valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na
Nota de empenho, ate o limite de 50% (cinquenta por cento), para os produtos
que devem ser entregues em horários pre-definidos.

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecuosio total ou inexecuçãO parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

24.3Impedimento de licitar e contratar com a Unido, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantiver a proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

26 Considera-se comportamento iniclôneo, entre outros, a declaração falsa quanto As
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

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

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

30.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n°8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

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

33 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-a a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação pan recolhimento do valor.

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

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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CLÁUSULA DEZ—DA ALTERACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

38 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocara o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

40 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidira por:

40.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior a assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder a revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

42 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

Rua Gov, Pangot de Souza, 145
Centro Civico Bento Munhoz da Rocha Neto
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42.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
42.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLÁUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLÁUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com prego registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990— Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA QUARTA— DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

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

AiIton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, 20 de agosto de 2018.

iciano Jun
Procurador

Rua Gov. Patigot de Souza, 145
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ANEXO I.A - TERMO DE REFERÊNCIA — GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisiçAo de
gêneros alimentícios, visando a atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada para o período de um ano.
1.2 Seguem os itens e as especificações do objeto:

Item Descrição Condições
de entrega

Quantidade
estimada
(um ano)

I

Café: torrado e moído, homogêneo, em p6, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

Entrega
mensal.

Estimam-se
230

unidades por
mês.

2.800
unidades.

2

Presunto: carne de pernil suina, cozida, sem capa de gordura,
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada., com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM,
SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da
entrega.

Entrega
diária.

Estimam-se
5 kg por dia,
uma vez por

semana.

240 kg

3

Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega
diária.

Estimam-se
5 kg por dia,
uma vez por

semana.

240 kg

4

Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega
diária.

Estimam-se
8 kg por dia,
uma vez por

semana.

400 kg

5 Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e
margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou

Entrega
diária.

Estimam-se

2.800 Kg

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.
de 7 a 11
quilos por

dia.
6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado

e/ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
água e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

Entrega
semanal.
Estimam-se
de 48 a 72
unidades.

3.500
unidades

7 Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pú e/ou
soro, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
de 6 a 8 kg
por mês.

140 kg

8 Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso
liquido: 500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data
da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
15
unidades
por mês.

240
unidades

9 Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem fermentação,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atóxica, pacote vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6
meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
25 
unidades
por mês.

330
unidades

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sádica, ciclamato de sódio e

Entrega
única

24
unidades

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da
data da entrega.

11 Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.

Estimam-se
de 35 a 45
unidades
por mês.

480
unidades

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referencia serão utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Camara Municipal de
Londrina.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chá-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação será feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no mínimo, 500 gr,
sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor.

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pão) serão requisitados
diariamente e o 6 (leite) sera requisitado semanalmente e deverão ser entregues das
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8h30 As 9 horas e das 13h30 As 14h00 do primeiro dia útil posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CONTRATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) sear) requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues As terças-feiras e a mortadela entregue
is quintas-feiras, das 13h30 As 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) será solicitado em uma única vez. 0 prazo de entrega deste item
será de 5 (cinco) dias úteis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto será contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Paraná, CEP n.
86015-903, no horário das 13h00 As 18h00, preferencialmente, As segundas, quartas e
sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referência para item
especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente os
produtos em, no máximo, 5 (cinco) dias Ateis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e As especificações do objeto.

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Rua Gov. Pangol de Souza, 145
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ANEXO I.B - TERMO DE REFERÊNCIA — AGUA MINERAL

OBJETO

16

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
aquisição de água mineral, visando a atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: água mineral, potável, sem gás, com PH a 25 °C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, características físico-químicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agencia
Nacional de Vigilância Sanitária-ANV1SA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência visam a manter o
abastecimento da água mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Camara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §10, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo à competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25 °C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo
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Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

7 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 2 dias Citeis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas As 18 horas, preferencialmente As segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente As terças e quintas-feiras.

8 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente o
produto em, no máximo, 5 (cinco) dias Ateis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e As especificações do objeto.

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

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Rua Gov, Parigot de Souza, 145
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 16/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR: R$ 57.408,00 (CINQUENTA E SETE MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS)

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.
Parigot de Souza, 145, Centro Chico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita
no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador
Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 3.419.976-0, e inscrito no
Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da Camara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com TUBARÃO LICITAÇÕES
EIFtELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o n°29.310.533/0001-51, com sede na Rua Cambe, n°.
90, Jardim San Rafael, CEP n°. 86.200-000, no Município de Ibiporl, neste ato representada
pelo Sr. Leonardo Augusto Rossato, portador da Cédula de Identidade n°
12.548.727-0/SESP-PR e CPF n° 129.339.369-09, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender is necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estão disciplinados no Termo de Referenda (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

3 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa is licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e sera executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

7 A Contratada deverá manter durante toda a execução da contratação, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação.
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CLAUSULA QUARTA— DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 Os preços unitários são:

TUBARAD LICITAÇÕES EIRELI — EPP

(CNPJ no 29.310.533/0001-51)

ITEM/ DEscRicio PREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

12. Ana Mineral: Agua mineral, potável, sem gás.
Embalagem: acondicionada em garrafa plástica
transparente, lacrada, com indicação de lote, origem,
características fisico-químicas, data de fabricação,
prazo de validade e peso. Peso liquido: 1500 ml.
Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 2,08 un 27.600 un R$ 57.408,00

10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 57.408,00 (cinquenta e sete mil,
quatrocentos e oito reais).

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 CI prazo para pagamento será de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento
definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes it
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer emus para a Contratante.

14 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito
em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou

Rua Got Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto

Pone/FAX: 3374-1265- Londrina - PR



Ata de Registro de Preços if 16/2018 4

por outro meio previsto na legislação vigente.

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

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Preço.

CLAUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA
CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:
17.1Fornecer o objeto em conformidade com as exigências, padrões de qualidade e

especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os
processos envolvidos na disponibilização do produto (exploração, lavra,
industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo
observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo
Ministéro da Saúde;

17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela
CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo de
Referencia, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhadamente as
indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3 Substituir as unidades que apresentarem substâncias estranhas ou impurezas em seu
conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,
obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

17.5 Apresentar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos
produtos e sua regularidade perante os órgãos oficiais, em especial a cópia da
Publicação no Diário Oficial da União ou do processo administrativo registrado junto
ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a
aprovação da rotulagem da marca;

17.6Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o
Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da
Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas
condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma
vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos
oficiais.

17.8Arcar com eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros
provocados por ineficiência ou irregularidades comefidas por seus empregados,
convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.
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17.9Comunicar à CONTRATANTE, no prazo ultimo de 1 dia (Ail, que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação;

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

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

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

18 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:
18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de

Registro de Pregos;
18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência e
da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com Preço
Registrado, através de servidor especialmente designado;

18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

20.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de
Empenho.

20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

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

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

Fone/FAX: 3374-1263- Londrina - PR

4 L.



Ata de Registro de Preços n° 16/2018 6

Departamento Financeiro.
20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA NONA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

23 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições da presente Ata de
Registro de Preços ficará sujeita is penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como is previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e A ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 70 da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita As seguintes sanções:

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

24.2Multa.
24.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.2 Moratória de 10% (dez por cento) por hora de atraso injustificado sobre o
valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na
Nota de empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os produtos
que devem ser entregues em horários pré-definidos.

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preps ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata
de Registro de Preços, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que
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o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Preços.

24.3 Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantiver a proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inid8neo.

26 Considera-se comportamento inidiineo, entre outros, a declaração falsa quanto is
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre
os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de
lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará
sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela
Administração no instrumento convocatório.

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

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

30.10s pedidos de reconsideração serio recebidos como simples petições e não terão
efeitos suspensivos em relação it decisão proferida, contudo não desobriga a
Contratante de proferir resposta devidamente fundamentada.

31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
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o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

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

33 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA DEZ — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Preço poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos
preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens
registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do
inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão it Presidência.

38 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sera
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

40 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

40.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
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pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3 Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fomecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior ft assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se não houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder it revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

42 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

42.1 Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
42.3Mo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

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

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem
— principalmente o Termo de Referência —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-ão as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
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de 2006, e da Lei n°8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA QUARTA— DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado
conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e
forma, para um s6 efeito.

Ail on a ilva Nant s
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Lon

Leonar

e agosto de 2018.

Augusto Rossato
inistrador
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ANEXO LA - TERMO DE REFERÊNCIA— GÉNEROS ALIMENTÍCIOS

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de preços para eventual aquisição de
gêneros alimentícios, visando a atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina.

1 1 Trata-se de quantidade estimada para o período de um ano.
1.2 Seguem os itens e as es ecifica eies do objeto:

Item Descrição Condições
de entrega

Quantidade
estimada
(um ano)

I Café: torrado e moído, homogêneo, em p6, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto vácuo, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-
se 230
unidades
por mês.

2.800
unidades.

2 Presunto: carne de pernil suma, cozida, sem capa de gordura,
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, ateocica, fechada., com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM,
SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega
diária.
Estimam-
se 5 kg por
dia, uma
vez por
semana.

240 kg

3 Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15
a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plastics,
transparente, atáxica, fechada, com indicação de prazo de validade,
peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

Entrega
diária.
Estimam-
se 5 kg por
dia, uma
vez por
semana.

240 kg

4 Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavemente
temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr),
para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente,
atdocica, fechada, com indicação de prazo de validade, peso e
número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a
contar da data da entrega.

Entrega
diária.
Estimam-
se 8 kg por
dia, uma
vez por
semana.

400 kg
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5 Pão: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e
margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou
convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

Entrega
diária.
Estimam-
se de 7 a
11 quilos
por dia.

2.800 Kg

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou
longa vida, integral, envasado sob condições assépticas em
embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem contato
externo com o produto. Número de registro (SIF) de inspeção
do Ministério da Agricultura. Aceitável com repasteurização
somente ate o número 3. Embalagem: Tetra Pak (papel,
plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar, água e
microorganismos e é apropriada para transporte a longa
distância em temperatura ambiente e permite a armazenagem
do produto sem refrigeração por aproximadamente 4 meses.
Peso liquido: 1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da
data da entrega.

Entrega
semanal.
Estimam-
se de 48 a
72
unidades.

3.500
unidades

7 Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou soro,
isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a contar
da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-
se de 6 a 8
kg por
mês.

140 kg

8 Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: at6xica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido:
500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data da
entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-
se 15
unidades
por mês.

240
unidades

9 Mikan tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem ferments*,
isento de sujidades, parasitas, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos.
Embalagem: plástica, atexica, pacote vedado, com indicação
de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da
data da entrega

Entrega
mensal.
Estimam-
se 25
unidades
por mês.

330
unidades

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

Forte/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR

410



Ata de Registro de Preços n° 16/2018 13

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio e
edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.

Entrega
única

24
unidades

Peso liquido: 200 ml. Validade minima: I ano, a contar da
data da entrega.

11 Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos Entrega 480
saudáveis. Embalagem: atóxica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

mensal.
Estimam-
se de 35 a
45
unidades
por mês.

unidades

SEÇÃO II — DA JUSTIFICATIVA

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serio utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Camara Municipal de
Londrina.

SEÇÃO HI — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO
OBJETO

3 A entrega do objeto serd parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e
observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail
ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chi-mate) serão
solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e
deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação sera feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no mínimo, 500 gr,
sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor.

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

Fone/FAX: 33741265. Londrina - PR
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7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (So) seta() requisitados
diariamente e o 6 (leite) sera requisitado semanalmente e deverão ser entregues das
8h30 is 9 horas e das 13h30 is 14h00 do primeiro dia útil posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CONTRATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) serão requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues its terças-feiras e a mortadela entregue
is quintas-feiras, das 13h30 is 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) será solicitado em uma Cauca vez. 0 prazo de entrega deste item
sera de 5 (cinco) dias úteis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto seni contado a partir do envio da
solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.
86015-903, no horário das 13h00 As 18h00, preferencialmente, is segundas, quartas e
sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referência para item
especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto
para cada entrega.

10.2 A CON MATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, recebera definitivamente os
produtos em, no maxim), 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e is especificações do objeto.

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Roche Neto

Fone/FAX: 3374-1265 Londrina. PR
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ANEXO LB - TERMO DE REFERÊNCIA— AGUA MINERAL

OBJETO

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
aquisição de água mineral, visando a atender its necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: Agua mineral, potável, sem gás, com PH a 25°C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plástica transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, características fisico-quimicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referencia visam a manter o
abastecimento da Agua mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Camara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §1°, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo à competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25 °C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDIÇÓES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO

5 A entrega do objeto sera& parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

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

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina. PR
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6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será feita pelo
Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

7 Os produtos deverão ser entregues no prazo máximo de 2 dias úteis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Paraná, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas is 18 horas, preferencialmente As segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente As terças e quintas-feiras.

8 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente o
produto em, no máximo, 5 (cinco) dias úteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e As especificações do objeto. '

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

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti
Departamento de Administração Predial

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Lonchina • PR
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ATA DE REGISTRO DE PREGO N°. 17/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 09/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

VALOR: RS 22.120,00 (VINTE E DOIS MIL E CENTO E VINTE REAIS)

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

A CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Rua Gov.

Parigot de Souza, 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, Londrina — PR, inscrita

no CNPJ sob o n° 78.316.064/0001-93, neste ato representado por seu Presidente, Vereador

Ailton da Silva Nantes, portador da Cédula de Identidade (RG) n° 3.419.976-0, e inscrito no

Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n°. 501.975.769-15;

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial

em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo

Presidente da Câmara Municipal de Londrina;

Resolve firmar Ata de Registro de Preço com OICURA E MATOS
PANIFICADORA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n° 10.770.255/0001-97, com sede na

Rua Senador Souza Naves, n°. 444, Centro, CEP n°. 86.015-430, no Município de Londrina,

neste ato representada pela Sra. Patricia Marques de Matos Okura, portadora da Cédula de

Identidade if 23.023.841-5 e CPF n° 136.653.548-03, nos seguintes termos:
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CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento 6 Registro de preços para eventual aquisição de gêneros
alimentícios, para atender As necessidades da Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento, no Termo de
Referência, no Edital e seus Anexos.

2 Estio disciplinados no Termo de Referência (Anexo I), que constitui parte integrante da
presente Ata de Registro de Preços, como se nela transcrito estivesse, as disposições
sobre prazos, condições de entrega e aceitação, bem como demais questões da
contratação.

• 3 A existência de preços registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa As licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

•

CLAUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
credo à conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despesa: 3390.300712 — Gêneros alimentícios para copa e cantina.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação será realizada conforme a ordem de classificação, de acordo com as
disposições do presente instrumento, e sera executada por emissão de Nota de
Empenho.

6 A Nota de Empenho deverá ser solicitada, pelo Fiscal do Contrato.

6.1 0 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e
deverá observar o preço registrado no presente instrumento.

6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.

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

Rot Gov. Padget de Souza, 145
Caen Cívico Bento Moahoz de Roche Neto

Fone/FAX: 3374.1265. Londrina- PR
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CLAUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.

CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS

9 Os preços unitários são:

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME

(CNPJ n0 10.770.255/0001-97)

ITEM/ DESCRIÇÃO pREÇO
UNITÁRIO

QUANTIDADE
TOTAL

VALOR
TOTAL

5. Pin: tipo francês, assado em forno, unidade de 50
farinha de trigo, fermento

R$ 7,90 Kg 2.800 Kg R$ 22.120,00gramas, preparado com
biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em
pacote plástico microperfurado ou convencional de
papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 22.120,00 (vinte e dois mil e cento e

vinte reais)

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

11 0 prazo para pagamento sera de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento

definitivo, pelo servidor designado a atuar como Fiscal do Contrato, da Nota
Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada.

12 A Nota Fiscal deverá ser apresentada junto com a entrega dos produtos.

13 Se houver erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento

ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante depósito

RIM GOV. Parigat de Sara 145
Canna Civic° Beale Munhoz de Roche NeM

Font/FAX: 3374-1265 - Landrum - PR
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em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela Contratada, ou

por outro meio previsto na legislação vigente.

15 Seri considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela Contratada, que porventura nib tenha sido acordada na Ata de Registro de Prego.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

17 A Contratada obriga-se a:

17.1Fornecer o objeto em conformidade com as exigências, padrões de qualidade e

especificações técnicas estabelecidas na regulamentação nacional para todos os

processos envolvidos na disponibilização do produto (exploração, lavra,

industrialização, envazamento, comercialização, transporte e armazenamento), sendo

observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência Nacional de Vigilância

Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção Mineral-DNPM e pelo

Ministéro da Saúde;
17.2Entregar o objeto em perfeitas condições, no prazo e local indicados pela

CONTRATANTE, de acordo com as especificações do Edital e do Termo de

Referência, acompanhado da respectiva Nota Fiscal constando detalhada ente as

indicações do objeto e da Nota de Empenho a que se vincula;

17.3 Substituir as unidades que apresentarem substâncias estranhas ou impurezas em seu

conteúdo, bem como as embalagens violadas, com rachaduras ou vazamentos;

17.4Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE,

obrigando-se a atender as reclamações a respeito da qualidade do produto;

17.5Apre5entar, sempre que solicitado, documentos que comprovem a procedência dos

produtos e sua regularidade perante os órgãos oficiais, em especial a cópia da

Publicação no Diário Oficial da União ou do processo administrativo registrado junto

ao Departamento Nacional de Produção Mineral — DNPM que demonstre a

aprovação da rotulagem da marca;
17.6Responsabi117.ar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com o

Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

17.70 dever previsto no subitem anterior compreende a obrigação de, a critério da

Administração, substituir as embalagens defeituosas por outras em perfeitas

condições, bem como substituir a marca ofertada por outra de melhor qualidade, uma

vez comprovada a contaminação da fonte ou sua irregularidade perante os órgãos

oficiais.
17.8 Arcar com eventuais prejuízos causados i CONTRATANTE e/ou a terceiros

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas por seus empregados,

Ftna Gov. Pinged de Souza, 145
Calm Civic° Bono Muth= da Roche Nato

Fane/FAX: 33741265 - Londrina - PR
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convenentes ou prepostos, na execução do fornecimento contratado.
17.9Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 1 dia (nil, que antecede a data

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

17.10 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação;

17.11 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

17.12 Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas,

• 
previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal,

prestação de garantia e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na

execução do contrato.

18 A Câmara Municipal de Londrina obriga-se a:

18.1 Receber provisoriamente o material no local, data e horário previstos nesta Ata de

Registro de Preços;
18.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital, Termo de Referência e

da Ata de Registro de Preços, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

18.3 Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do Fornecedor com Preço
Registrado, através de servidor especialmente designado;

18.4 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

CLAUSULA OITAVA — DA FISCALIZAÇÃO

19 A fiscalização da contratação será exercida por representante da Câmara Municipal de

41 Londrina, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da execução e,

quando necessário, dad ciência ao Gestor da contratação para tomar as medidas

cabíveis.
19.10 representante da Câmara Municipal de Londrina deverá ter a experiência

necessária pano acompanhamento e controle da execução do contrato.

19.2A fiscalização da Ata de Registro de Prego será feita pelo servidor que assina o

Termo de Referência (Anexo I).

20 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

20.1Somente solicitar prestações da Contratada mediante a apresentação de Nota de

Empenho.
20.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha

feito.

Rua Got Padget de Seta 145
Cenho Civic° Bento Monism da Roan Neto

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina- PR
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20.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remetê-la ao
Departamento Financeiro.

20.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

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

22 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA NONA — DAS INFRAÇOES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

23 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condições da presente Ata de
Registro de Preços ficará sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como as previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.

24 Nos termos do art. 87 da Lei 8.666/1993 e do art. 7° da Lei 10.520/2002, pela
inexecução total ou parcial deste contrato, a Contratada, garantida a defesa prévia,
ficará sujeita is seguintes sanções:

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

24.2Multa.
24.2.1 Moratória de 10% (dez por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor

da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na Nota de
empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento);

24.2.2 Moratoria de 10% (dez por cento) por hora de atraso injustificado sobre o
valor da Nota de Empenho ou do valor proporcional do produto em mora na
Nota de empenho, até o limite de 50% (cinquenta por cento), para os produtos
que devem ser entregues em horários pré-definidos.

24.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão, no
caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da Ata

It= Gov. Parisi,' de Souza, 145
Centro Civico Saito Mud= da Roche Neto

FoindFAX: 33741265 - Londrina - Pit
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de Registro de Pregos, podendo ser cumulada com a multa moratória, desde que

o valor cumulado das penalidades não supere valor equivalente ao total da Ata
de Registro de Pregos.

24.3Impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou

Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em

edital e no contrato e das demais cominações legais.

25 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei

n° 10.520, de 2002,0 licitante/adjudicatário que:

25.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Preço quando convocado dentro do

prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não

assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de pregos;
25.1.2 Apresentar documentação falsa;
25.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
25.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
25.1.5 Não mantivera proposta;
25.1.6 Cometer fraude fiscal;
25.1.7 Comportar-se de modo inidõneo.

26 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa quanto its

condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre

os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de

lances.

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

28 A entrega de objeto em desacordo ao Edital não descaracteriza a mora, que continuará

sendo contada sem interrupção até a entrega de objeto adequado ao especificado pela

Administração no instrumento convocatório.

29 A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado

Administração, observado o principio da proporcionalidade.

30 A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa, instaurado por despacho

do Diretor-Geral e julgado pelo Presidente da Câmara Municipal de Londrina.

30.10s pedidos de reconsideração serão recebidos como simples petições e não terão

efeitos suspensivos em relação à decisão proferida, contudo não desobriga a

Contratante de proferir resposta devidamente fitndamentada.

Rua Gov. Patin de Sauna 145
Cato Chico Bodo Monlioz da Roda Nei°

Rea/FAX: 3374-1265 - L.00drioa-PR rço
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31 Aplica-se subsidiariamente ao procedimento de penalização previsto no presente edital,
o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e analogicamente o previsto na Lei n°
9.784, de 1999.

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

33 Ape's a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-a a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

34 0 prazo para pagamento da multa sera de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

35 A importância relativa ao valor da multa sera corrigida pelo IPCA-E (lattice Nacional

de Preços ao Consumidor Amplo Especial), a partir dos respectivos fatos geradores.

CLAUSULA DEZ — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

36 A Ata de Registro de Frew poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas

no artigo 65th Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §1° do referido artigo.

37 Os preços registrados poderio ser revistos em decorrência de eventual redução dos

preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens

registrados, cabendo ao Departamento de Suprimentos e Patrimônio promover as
negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do

inciso II do caput do art. 65 da Lei n. 8.666, 1993, e submeter a decisão à Presidência.

38 Quando os preços registrados tornarem-se superiores aos preços praticados no mercado

por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o

prestador para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

39 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sera

liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho

da Presidência

40 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos pregos registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por

Rua Gov. Pangot de Soun, 145
Canto Chico Bent° Mutton da Roche Neto
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40.1Liberar o prestador do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do
pedido do objeto, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados;

40.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
40.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

41 Se lido houver êxito nas negociações, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio,
mediante decisão da Presidência, deverá proceder it revogação da Ata de Registro de
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA ONZE — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

42 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

42.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
42.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
42.3Nlo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
42.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preps na ocorrência

de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,

decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA DOZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

43 Consoante o artigo 45 da Lei if 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive retendo o pagamento,

como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou impossível reparação.

CLAUSULA TREZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

44 Constituem documentos anexos a este instrumento: o Edital, os anexos que o compõem

— principalmente o Termo de Referencia —, a proposta e quaisquer informações
prestadas por escrito pelo Prestador com preço registrado.

45 Nos casos omissos aplicar-se-lo as disposições constantes da Lei no 10.520, de 2002,

Rua Gan Pamigoi de Soon, 145
Cairo Cívico Bano Monaca da Rocks Nero
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Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,

de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA QUARTA — DO FORO

46 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento sera o da Comarca de

Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, após lido e achado

conforme, as partes a seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e

forma, para um só efeito.
Londrina, 20 de agosto de 2018.

Ail inda Silva Nantes Patricia u s Matos Olcura

Presidente da Câmara Municipal de Londrina administradora

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro Civic° Bento Munhoz da Rocha Neto
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ANEXO LA - TERMO DE REFERÊNCIA — GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

SEÇÃO i — DO OBJETO

1 Constitui objeto do presente certame o registro de pregos para eventual aquisição de

gêneros alimentícios, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de

Londrina.

1.1 Trata-se de quantidade estimada pano período de um ano.
1.2 Seguem os itens e as especificações do objeto:

Item Descrição
Condiçoes"
de entrega

Quantidade
estimada
(um ano)

1 Café: torrado e moído, homogêneo, em p6, tipo tradicional.
Embalagem: pacote aluminizado alto view', vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
230 unidades
por mês.

2.800
unidades.

2 Presunto: carne de pernil suma, cozida, sent capa de gordura,
resfriada, fatiada (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada., com
indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM,
SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da
entrega.

Entrega
diária.
Estimam-se
5 kg por dia,
uma vez por
semana.

240 kg

3 Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega

Entrega
diária.
Estimam-se
5 kg por dia,
IIMIt vez por
semana.

240 kg

4 Mortadela: produto cárneo industrializado, semigordo,
suavemente temperado, defumado, resfriado e fatiado (fatia entre
15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica,
transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade
minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

Entrega
diária.
Estimam-se
8 kg por dia,
uma vez por
semana.

400 kg

5 Entrega
diária.
Estimam-se

2.800 Kg
Pio: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas,
preparado com farinha de trigo, fermento biológico, sal, açúcar e
margarina. Embalagem: em pacote plástico microperfurado ou

Rua Gan. Pangot de Souza, 145
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convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega. de 7 a 11
quilos por
dia.

6 Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/
ou longa vida, integral, envasado sob condições assépticas
em embalagens estéreis e hermeticamente fechadas, sem
contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de
inspeção do Ministério da Agricultura. Aceitável com
repasteurização somente até o número 3. Embalagem: Tetra
Pak (papel, plástico e alumínio) impede entrada de luz, ar,
água e microorganismos e é apropriada para transporte a
longa distância em temperatura ambiente e permite a
armazenagem do produto sem refrigeração por
aproximadamente 4 meses. Peso liquido: 1 litro. Validade
minima: 2 meses a contar da data da entrega.

Entrega
semanal.
Estimam-se
de 48 a 72
unidades.

3.500
unidades

7 Achocolatado: instantâneo, em pá, solúvel, obtido pela
mistura de cacau em pó solúvel, açúcar, leite em pó e/ou
soro, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, com indicação de lote,
origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso
liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
de 6 a 8 kg
por mês.

140 kg

8 Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote
plástico, vedado, com indicação de lote, origem, data de
fabricação, prazo de validade e peso. Número de registro
(SW) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso
liquido: 500 gr. Validade minima: 3 meses a contar da data
da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
15 unidades
por mês.

240
unidades

9 Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal,
constituído por sacarose de cana de açúcar, sem
ferments*, isento de sujidades, parasitas, materiais,
terrosos e detritos animais ou vegetais. Sólido com cristais
bem definidos. Embalagem: plástica, atóxica, pacote
vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade
minima: 6 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
25 unidades
por mês.

330
unidades

10 Adoçante: dietético, aspecto liquido límpido transparente,
composição sacarina sódica, ciclamato de sódio

Entrega
e única

24
unidades

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Canto Chia) Beata Mtmhoz da Racha Neto
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edulcorantes. Embalagem: atoxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da
data da entrega.

11 Chi-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos
saudáveis. Embalagem: at6xica, pacote ou caixa vedados,
com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de
validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade
minima: 9 meses a contar da data da entrega.

Entrega
mensal.
Estimam-se
de 35 a 45
unidades
por mês.

480
unidades

SEÇÃO li—DA JUSTIFICATIVA

2 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência serão utilizados no
fornecimento de lanche para os servidores e parlamentares da Camara Municipal de

Londrina.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO DO

OBJETO

3 A entrega do objeto será parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE, e

observará condições especificas para cada item.

4 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, será feita pelo
Departamento de Administração Predial diretamente com a CONTRATADA, por e-mail

ou fac-símile.

5 Os itens n. 1 (café), 7 (achocolatado), 8 (margarina), 09 (açúcar) e 11 (chi-mate) serão

solicitados mensalmente, conforme as necessidades de estoque da CONTRATANTE, e

deverão ser entregues no prazo máximo de 5 (cinco) dias fiteis.

6 No caso do item n. 7 (achocolatado), a solicitação será feita por quilo (Kg), devendo o
fornecedor entregar a quantidade solicitada em embalagens de, no mínimo, 500 gr,

sendo facultada a entrega em embalagens de 1 kg, 2 kg, ou mais, conforme
conveniência do fornecedor.

7 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo), 4 (mortadela), e 5 (pio) serio requisitados
diariamente e o 6 (leite) seri requisitado semanalmente e deverão ser entregues das

Etna Gov. Pmgoi de SOWS, 145
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8h30 As 9 horas e das 13h30 as 14h00 do primeiro dia fail posterior ao requerimento,
conforme as necessidades da CONTRATANTE.

7.1 Os itens n. 2 (presunto), 3 (queijo) e 4 (mortadela) sett() requisitados uma vez por
semana, sendo o presunto e o queijo entregues as terças-feiras e a mortadela entregue

is quintas-feiras, das 13h30 is 14h00.

8 0 item n. 10 (adoçante) sera solicitado em uma única vez. 0 prazo de entrega deste item

sera de 5 (cinco) dias fiteis.

9 Em todos os casos, o prazo para entrega do objeto sera contado a partir do envio da

solicitação, por e-mail ou fac-símile.

10 Todos os produtos deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento

Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Parana, CEP n.

86015-903, no horário das 13h00 is 18h00, preferencialmente, its segundas, quartas e

sextas-feiras, se outro horário não for previsto neste Termo de Referência para item

especifico.

10.1 A CONTRATADA deverá fornecer recibo constando a quantidade, o valor e o objeto

para cada entrega.
10.2 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
10.3 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

11 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente os

produtos em, no maxim, 5 (cinco) dias (gels contados do recebimento da Nota

Fiscal/Fatura.

12 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto

entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

Londrina, 04 de junho de 2018.

Marina Akemi Higuti

Departamento de Administração Predial

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
Centro avico Bento Mtmhoz da Roche Neto
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ANEXO LB - TERMO DE REFERÊNCIA — AGUA MINERAL

OBJETO

15

1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o registro de preços para eventual
aquisição de água mineral, visando a atender as necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme segue:

1.1 Especificações: agua mineral, potável, sem gas, com PH a 25°C entre 6,0 e 9,5.
1.2 Embalagem: acondicionada em garrafa plastics transparente, lacrada, com indicação

de lote, origem, características fisico-quimicas, data de envazamento, prazo de
validade e peso.

1.3 Peso liquido: 1500 ml por unidade.
1.4 Validade minima: 4 meses a contar da data da entrega.
1.5 Quantidade total: 27.600 unidades.

2 A CONTRATADA deverá entregar o objeto em conformidade com as exigências,
padrões de qualidade e especificações técnicas estabelecidas na regulamentação
nacional para todos os processos envolvidos na disponibilização do produto
(exploração, lavra, industrialização, envazamento, comercialização, transporte e
armazenamento), sendo observadas, em especial, as normas expedidas pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, pelo Departamento Nacional de Produção
Mineral-DNPM e pelo Ministério da Saúde.

JUSTIFICATIVA

3 Os produtos relacionados no objeto deste Termo de Referência visam a manter o
abastecimento da água mineral, utilizada por servidores e parlamentares, durante as
atividades da Camara Municipal de Londrina.

4 Fixou-se o índice de PH com base na disposição do Art. 39, §10, da Portaria n°2.914, de
12 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, que estabelece os procedimentos de
controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de
potabilidade, o que não gera prejuízo it competitividade, tendo em vista que foram
localizadas diversas marcas comercializadas com PH a 25°C na faixa de 6,0 a 9,5.

DOS PRAZOS, CONDICÓES DE ENTREGA E ACEITACAO DO OBJETO

5 A entrega do objeto sera parcelada, conforme as necessidades da CONTRATANTE.

6 A requisição dos produtos, acompanhada da nota de empenho, sera feita pelo

Rua Gov. Padget de Sala 145
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Departamento de Administração Predial, por e-mail ou fac-símile.

16

7 Os produtos devertio ser entregues no prazo maxim° de 2 dias fiteis, a contar do envio
da requisição por e-mail ou fac-símile, na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n. 145, Londrina, Paraná, CEP n.
86015-903, no horário das 13 horas its 18 horas, preferencialmente is segundas, quartas
e sextas-feiras e excepcionalmente is terças e quintas-feiras.

8 A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.

8.1 A CONTRATADA se responsabiliza por danos decorrentes do transporte.

• 
9 A CONTRATANTE, por meio da Administração Predial, receberá definitivamente o

produto em, no máximo, 5 (cinco) dias fiteis contados do recebimento da Nota
Fiscal/Fatura.

9.1 0 recebimento definitivo implica atestado de verificação da adequação do produto
entregue ao solicitado e as especificações do objeto.

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

•

Londrina, 04 de junho de 2018..

Marina Altai:Li Higuti

Departamento de Administração Predial

Rua Gott Padget de Souza, 145
Canto Civics Bento Murat= da Rocha Neto
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Jornal Oficial n° 3597 Ng. 6 Sexta-feira, 24 de agosto de 2018

A Sercomtel SA — Telecomunicações torna público que se encontra disponível aos interessados o Edital de Pregão n° 027/2018, que tem por
objeto, Aquisição por Cota Principal e Cota Reservada, de 70 (setenta) unidades de microcomputadores, com arquitetura padrão x86-64 (64Bits),
padrão de Small Form Factor (SFF-Micro/Mini ATX/BTX), sem monitor:.

Entrega dos Envelopes: até as 09h0Omin do dia 11/09/2018. Abertura dos Envelopes: as 09h15min do mesmo dia. Retirada do Edital:
https:/Mnvw.sercomtel.com.br/institucional/sercomte1/47. Publique-se.

Londrina, 24 de agosto de 2018. Flavio Luiz Borsato - Diretor de Engenharia de Operações

EXTRATOS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO: CONTRATO N° 022/2017-048; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 022/2017.

Partes: Sercomtel S.A. — Telecomunicações e Mequelussi e Boza Ltda — ME;

Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da razão social da contratada MEQUELUSSI E BOZA LTDA — ME, registrada na
Junta Comercial do Estado do Parana, em 11/05/2018, conforms copia da quarta alteração contratual, anexo ao Processo Administrativo n°
022/2017, que passa a ter o nome empresarial de M L BOZA TELEFONIA E COMUNICAÇÃO LTDA.

Vigência: Prevalecem e permanecem em vigor todas as demais clausulas e condições constantes do contrato primitivo e aditivo, desde que não
conflite com as disposições estabelecidas neste instrumento.

Data e Assinaturas: Londrina, 02/08/2018; Hans Jürgen Muller e Eloiza Femandes Pinheiro Abi Antoun (Sercomtel S.A. — Telecomunicações),
Matheus de Lima Boza (M L Boza Telefonia e Comunicação Ltda). Publique-se;

CONTRATO N°022/2017-085; PROCESSO ADMINISTRATIVO N°022/2017;

Partes: Sercomtel S.A. — Telecomunicações e TKR — Technokraft Serviços Técnicos de Engenharia Ltda — ME

Objeto: Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, a SERCOMTEL contrata os serviços da empresa qualificada acima, conforme os
seguintes lotes:

a) Prestação de serviços compreendendo prospecção de novos clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços (DDR, IP
CORPORATIVO e MEGAVIA), para as localidades onde a Sercomtel atende, conforme definido no LOTE 01, do Anexo E — Especificação de
Serviços, do Edital de Credenciamento n° 001/2017, e dirigida a pessoas físicas e jurídicas que não pertençam a carteira de clientes de algum
consultor da Sercomtel;

b) Prestação de serviços compreendendo a comercialização de todos os produtos e serviços do portfolioda Sercomtel S.A. — Telecomunicações,
com exceção de serviços de acesso celular, serviços para provedores (ISP), Colocation, Hosting e Data Center, conforme definido no LOTE 02,
do Anexo E — Especificação de Serviços, do Edital de Credenciamento n° 001/2017,e dirigida a pessoas físicas e jurídicas que não pertençam a
carteira de clientes de algum consultor da Sercomtel.

Vigência: 0 prazo de vigência do presente contrato sera de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do mesmo, podendo ser
rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, sem
necessidade de qualquer contraprestação.

Parágrafo único. Quaisquer eventos oconidos ou serviços realizados em data posterior ao termino da vigência deste Contrato, não serão
comissionados nem gerarão qualquer direito à CONTRATADA, por tratar-sede atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.

Data e Assinaturas: Londrina, 14/08/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans J(iegen Muller e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun),
(TKR — Technokraft Serviços Técnicos de Engenharia Ltda — ME: Silvio Francisco Clavijo).

CÂMARA
JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018

Objeto: aquisição de géneros alimentícios

Homologo o objeto do presente certame para as seguintes licitantes, de acordo com valores, objetos e quantidades descritos abaixo:

OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME
(CNPJ n° 10.770.255/0001-97)

Item/ Descrição Preço
United°

Quantidade
Total

Valor
Total

5. Pao: tipo francês, assado em forno, unidade de 50 gramas, preparado com farinha de R$ 7,90 Kg 2.800 Kg R$ 22.120,00
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trigo, fermento biológico, sal, açúcar e margarina. Embalagem: em pacote plástico
microperfurado ou convencional de papel. Validade minima: feito no dia da entrega.

TUBARAO LICITAÇÕES EIRELI — EPP
(CNPJ n°29.310.533/0001-51)

Kern! Descrição Prego
Unitário

Quantidade
Total

Valor
Total

12. Agua Mineral: agua mineral, potável, sem gás. Embalagem: acondicionada em garrafa
plástica transparente, lacrada, com indicação de lote, origem, características físico-
químicas, data de fabricação, prazo de validade e peso. Peso liquido: 1500 mi. Validade
mínima: 4 meses a contar da data da entrega.

R$ 2,08 un 27.600 un R$ 57.408,00

SAO MIGUEL ALIMENTOS LIDA
(CNPJ n°24.142.114/0001-34)

Item/ Descrição Prego
Unitário

Quantidade
Total

Valor
Total

1. Café: torrado e moldo, homogêneo, em pó, tipo tradicional. Embalagem: pacote
aluminizado alto vácuo, vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo
de validade e peso. Peso liquido: 500 gramas. Validade minima: 9 meses a contar da
data da entrega.

R$ 5,23 un 2M00 un R$ 14 M44 MO

2. Presunto: came de pernil suma, cozida, sem capa de gordura, resfriada, fatiada (fatia
entre 15 a 20 gr), para consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica,
fechada., com indicação de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou
SIP). Validade minima: 3 dias, a contar da data da entrega.

R$ 26,00 Kg 240 Kg R$ 6.24000

3. Queijo: tipo muçarela, semigordo, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para
consumo imediato. Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação
de prazo de validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3
dias, a contar da data da entrega.

R$ 28,20 kg 240 Kg R$ 6.76M00

4. Mortadela: produto cameo industrializado, semigordo, suavemente temperado,
defumado, resfriado e fatiado (fatia entre 15 a 20 gr), para consumo imediato.
Embalagem: plástica, transparente, atóxica, fechada, com indicação de prazo de
validade, peso e número de registro (SIM, SIF ou SIP). Validade minima: 3 dias, a contar
da data da entrega.

R$ 20,00 Kg 400 Kg R$ 8.000,00

6. Leite: UHT/UAT, ultra alta temperatura, homogeneizado e/ou longa vida, integral,
envasado sob condições assépticas em embalagens estéreis e hermeticamente
fechadas, sem contato externo com o produto. Número de registro (SIF) de inspeção do
Ministério da Agricultura. Aceitável corn repasteurizaçáo somente até o número 3.
Embalagem: Tetra Pak (papel, plástico e aluminio) impede entrada de luz, ar, agua e
microorganismos e é apropriada para transporte a longa distãncia em temperatura
ambiente e permite a armazenagem do produto sem refrigeração por aproximadamente 4
meses. Peso liquido: 1 litro. Validade minima: 2 meses a contar da data da entrega.

R$ 3,27 un 3.500 un R$ 11.445,00

7. Achocolatado: instantâneo, em pó, solúvel, obtido pela mistura de cacau em pó solúvel,
açúcar, leite em p6 e/ou soro, isento de sujidades e materiais estranhos. Embalagem:
atóxica, lata, pote ou pacote vedados, corn indicação de lote, origem, datado fabricação,
prazo de validade e peso. Peso liquido: mínimo 500 gr. Validade minima: 9 meses a
contar da data da entrega.

R$ 8,78 Kg 140 Kg R$ 1.229,20

8. Margarina: cremosa, sem sal. Embalagem: atóxica, pote plástico, vedado, com
indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso. Número de
registro (SIF) de inspeção do Ministério da Agricultura. Peso liquido: 500 gr. Validade
minima: 3 meses a contar da data da entrega.

R$ 4,80 un 240 un R$ 1.152,00

9. Açúcar: tipo cristal, cor branca, de origem vegetal, constituído por sacarose de cana de
açúcar, sem fermentação, isento de sujidades, parasites, materiais, terrosos e detritos
animais ou vegetais. Sólido com cristais bem definidos. Embalagem: plastica, atóxica,
pacote vedado, com indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e
peso. Peso liquido: 5 Kg. Validade minima: 6 meses a contar da data da entrega.

R$ 11,10 un 330 un R$ 3.663,00

10. Adoçante: dietético, aspecto liquido limpido transparente, composição sacarina
sriclica, ciclamato de sódio e edulcorantes. Embalagem: atóxica, em frasco, vedado, com
bico dosador e indicação de lote, origem, data de fabricação, prazo de validade e peso.
Peso liquido: 200 ml. Validade minima: 1 ano, a contar da data da entrega.

R$ 3,50 24 unidades R$ 84,00

11. Chia-mate: tostado, natural, originário de folhas e talos saudáveis. Embalagem:
atóxica, pacote ou caixa vedados, com indicação de lote, origem, data de fabricação,
prazo de validade e peso. Peso liquido: 250 gramas. Validade minima: 9 mesas a contar
da data da entrega.

R$ 3,40 un 480 un R$ 1.632,00

Valor Total 11$ 54.857,20

Londrina, 13 de agosto de 2018. Ailton da Silva Nantes — Presidente
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EXTRATOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 15/2018 — PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 24.142.114/0001-34
Objeto: Registro de Preps para eventual aquisição de gêneros alimentícios.
Valor total: R$ 54.857,20 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 20 de agosto de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 16/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP.
CNPJ: 29.310.533/0001-51
Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gèneros alimentícios.
Valor total: R$ 57.408,00 (cinquenta e sete mil, quatrocentos e oito reais).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 20 de agosto de 2018.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ESPÉCIE: ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°17/2018 - PREGÃO PRESENCIAL N°09/201810 Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA-ME.
CNPJ: 10.770.255/0001-97
Objeto: Registro de Pregos para eventual aquisição de gêneros alimentícios.
Valor total: R$ 22.120,00 (vinte e dois mil e cento e vinte reais).
Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 20 de agosto de 2018.

RESULTADO
RESULTADO PREGÃO PRESENCIAL N°09/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 28/2018-DG

0 Pregoeiro, devidamente designado pela Portaria n°. 108/2016, instaurou a sessão na data fixada pelo Edital. Compareceram os seguintes
licitantes, todas credenciadas como ME/EPP: PADOKA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA — ME (CNPJ n° 01.556.765/0001-56); OKURA E
MATOS PANIFICADORA LTDA ME (CNPJ n° 10.770.255/0001-97): TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP (CNPJ n°29.310.533/0001-51); SAO
MIGUEL ALIMENTOS LTDA (CNPJ n° 24.142.114/0001-34); POSSANI & CIA LTDA - ME (CNPJ n° 16.098.108/0001-07). Todas as propostas
foram classificadas, logrando-se vencedoras ands a fase de lances as licitantes OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME (CNPJ n°
10.770.255/0001-97) para o gem 5; TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI — EPP (CNPJ n° 29.310.533/0001-51) para o item 12 e SAO MIGUEL
ALIMENTOS LTDA (CNPJ n°24.142.114/0001-34) para os demais itens. Após, procedeu-se a abertura do envelope de habilitação da primeira
colocada em cada item, sendo declaradas habilitadas as licitantes OKURA E MATOS PANIFICADORA LTDA ME; TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI
— EPP; e SAO MIGUEL ALIMENTOS LTDA, conforme itens mencionados acima. Aberta a oportunidade recursal, nenhum presente manifestou a
intenção de recorrer. Após verificar o cadastro de impedidos de licitar perante o Conselho Nacional de Justiça e do Tribunal de Contas do Estado
do Paraná, não foi encontrado impedimento algum, tendo sido o objeto adjudicado As vencedoras.

• Diante disso, o processo foi homologado pelo Presidente da CML. Por fim, informa-se que a íntegra dos autos está disponível para consulta.

Londrina, 10 de agosto de 2018. Felipe Werlang Paim — Pregoeiro

NA EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL N° 3592 DE 17 DE AGOSTO DE 2018, NA PAGINA 14, REFERENTE AO CONTRATO N.° 006/2018-1
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 006/2018 DA SERCOMTEL S.A - TELECOMUNICAÇÕES

ONDE SE LE:

Data e Assinaturas: Londrina, 10/08/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jürgen Müller e Flávio Luiz Borsato), (L8 Networks Ltda:
Gelasio Onofre de Castilho Junior);

LEIA-SE:

Data e Assinaturas Londrina, 10/08/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jurgen M(iller e Flávio Luiz Borsato), (L8 Networks Ltda:
Leandro Kuhn);

EXPEDIENTE - JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO
Lei n.° 6.939, de 27/12/96 - Distribuição gratuita

Prefeito do MunIciplo — Marcelo Belinati Martins Secretário de Governo — Juarez Paulo Tridapalli
Jornalista Responsável — José Otávio Sancho Ereno Editoração — Núcleo de Comunicação da Prefeitura de Londrina

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

A integra dos materiais referentes a licitações está disponível no endereço www.londrina.pr.gov.br



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CI n°221/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Departamento de Administração Predial
Assunto: Atas de Registro de Preços n° 15, 16 e 17/2018 (alimentos).

Londrina, 24 de agosto de 2018.

Prezados,

Estamos encaminhando copia das atas em epígrafe, vigentes a partir de

24/08/2018, para a fiscalização e solicitação de Nota de Empenho junto ao Departamento

Financeiro.

Atenciosamente,

Departamento de
Fellipe W g Paim

uprimentos e Patrimônio

Recebido em1.14 / g / (17

Responsável pelo recebimento


