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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018

Termo de Abertura de Volume

Nesta data, procedo a abertura do volume n° 02 do processo
administrativo em epígrafe, iniciando-se com a presente folha sob n° 272.

Londrina, 06 de agosto de 2018.
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Camara Municipal de Londrina torna 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 materiais de expediente, objeto da Requisição 2597/2018, cujas despesas
correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional programática:
01.010.01.031.0001.2001 e Natureza da despeza: 3390.301600 — Material de expediente.

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 MATERIAIS DE
EXPEDIENTE.
PREÇO MÁXIMO: R$ 22.121,46 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E
QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

Atuará como Pregoeiro do presente certame o servidor Luiz Fernando
Moraes Marendaz ou, substitutivamente, o servidor Anderson Rafael Delattre Abe, ambos
designados e autorizados pela Portaria n°. 108/2016, a convocar membros da Equipe de
Apoio.

Os envelopes serão abertos no dia 24 de agosto de 2018, 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 A 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.

O 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 A SEXTA, DAS 1311 As
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1274) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, 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 parâmetros estabelecidos no Anexo I-A deste Edital
(Tabela de Descrição e Preços de Materiais de Expediente).

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 Prep 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 I deste Edital) e na minuta da Ata de
Registro de Preço (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
e Natureza da despeza: 3390.301600 — Material de expediente.

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 será exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de

Rua Gov. Pangot de Souza, 145
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Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 30, 48, I da Lei Complementar n°. 123/2006, com redação dada pela Lei
Complementar n°. 147/2014.

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

Câmara;
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 força do art. 204, I, II, III e IV da
Lei Municipal 4.928/1992 - Estatuto do Regime Jurídico Onico 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 preâmbulo 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
crédenciamento:
9.1.1 Documento de identificação do representante — oficial com foto;
9.1.2 Documento que lhe dê 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
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do modo de constituição da licitante.
9.2 0 envelope n°. 1 (Proposta);
9.3 0 envelope n°. 2 (Documentação).

SEÇÃO 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
lhe dê 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:

Rua Gov, Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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15.1"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"À Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregão]/[ano],
Envelope n°2: 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 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 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,

16.2Se os documentos referentes à 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: "ik Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregelo]l[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 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 Referência, com indicação de
marca e modelo.

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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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.

18.1 As instruções de preenchimento da proposta e o executável (sistema esProposta)
estarão disponíveis em arquivo compactado no campo do presente Pregão Presencial,
na página <http://wwwl.cml.prgov.br/cml/site/licitacoes.xhtml>.

18.2A apresentação de propostas por mídia 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 A 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
Prego 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 É 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 à sua admissibilidade.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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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.

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 será verificada em face das exigências mínimas de
especificação impostas às 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 será 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
prego 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

2 Será desclassificada a proposta final que:
2.1 Contenha vícios ou ilegalidades.
2.2 Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
2.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
2.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

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

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

2.6 Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

3 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.

4 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.

5 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.

6 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

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

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

7 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.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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8 Aceita a proposta classificada em primeiro lugar o licitante deverá comprovar sua
condição de habilitação, na forma determinada neste Edital.

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

9 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

10 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.

11 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.

12 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.

12.1Caso 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).

13 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
13.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta— conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
13.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
13.3Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
13.4 Prova 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);

13.5Prova 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).

14 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.
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15 A empresa deverá apresentar uma declaração 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.

16 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.

17 A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que estiver com alguma restrição na
comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 5 (cinco)
dias ateis, 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.

17.1A 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.

17.2Caso 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.

18 Os documentos emitidos via internei estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

19 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

20 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.
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21 A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer,
devidamente registrada em ata, importará a preclusdo da pretensão recursal.

22 Não serão conhecidos:

22.10 recurso que tenha conteúdo incompatível com o suscitado na sessão e registrado
na Ata da Sessão.

22.20 recurso escrito e as contrarrazões encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

22.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

23 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 (três)
dias após o registro do recebimento.

24 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 Câmara Municipal de Londrina, que
decidirá em 5 (cinco) dias úteis.

25 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

26 0 objeto da licitação sell adjudicado ao licitante declarado vencedor:
26.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
26.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.

27 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

27.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
27.25e o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 10 da Lei Complementar n°. 123/2006.
27.3 Se o licitante vencedor não figurar no cadastro dos impedidos de licitar do Tribunal

de Contas do Paraná ou no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de
Improbidade Administrativa do CNJ.
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28 Constatado o impedimento de licitar, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente,
verificará sua aceitabilidade e procederá à habilitação do proponente, e assim
sucessivamente, respeitada a ordem de classificação, até a apuração de uma proposta
que atenda ao Edital.

29 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.

30 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

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

32 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.

33 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.

34 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.

34.10 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
inidóneo.

35 Encontra-se no Termo de Referência (Anexo 1) 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
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e condições de pagamento, rescisões, obrigações das partes, fiscalização contratual,
regime de penalidades e demais questões pertinentes A contratação.

SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

36 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 à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

36.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

36.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

37 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.

38 Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pelo Pregoeiro e pelos
licitantes presentes que aceitarem assiná-la, com registro das ocorrências.

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

40 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 útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido,
desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.

41 É 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.

42 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.
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43 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.

44 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.

45 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.

46 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.

47 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 Câmara Municipal de Londrina.

48 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SECA() XIV — DOS ANEXOS

49 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
49.1 Anexo I: Termo de Referência;

49.1.1 Anexo I-A — Tabela de Descrição e Preços de Materiais de Expediente.
49.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
49.3 Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

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

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

9.854/99);
49.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Prego.
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Londrina, em 03 de agosto de 2018.
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto do presente termo de referência é o registro de preços para eventual aquisição,
de materiais de expediente para a Câmara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I-A — Tabela de Descrição e
Preços de Materiais de Expediente.

2 Os bens deverão ser de estoque novo e de primeiro uso, considerados nessa qualidade
aqueles entregues antes de decorrido o primeiro quarto do total de sua validade.

3 As marcas dos itens do Anexo I-A indicadas são meras referências utilizadas para
cotação, inexistindo qualquer impedimento de que sejam materiais de marcas diversas,
desde que sejam equivalentes ou de qualidade superior.

3.1 Na hipótese de oferta de marca diversa das indicadas como referência, a proponente
deverá comprovar o atendimento das características mínimas especificadas, por meio
de catálogos ou outros documentos idôneos, no momento da apresentação da
proposta.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

4 A aquisição dos materiais do anexo I-A atenderá as necessidades dos departamentos e
assessorias da Camara Municipal de Londrina, garantindo a operacionalização de suas
atividades.

4.1 Na definição dos materiais, foram consideradas as necessidades gerais das unidades,
como pode ser observado na indicação de materiais de expediente como lapis, capa e
contracapa para encadernação, espirais diversos, papel reciclado (para impressos das
Solenidades do Cerimonial), entre outros.

4.2 0 quantitativo estimado baseou-se na consulta do ano de 2017, nas quotas
estabelecidas pelo Ato da Mesa n° 07/2011 e no quantitativo de material já existente
no almoxarifado da Camara Municipal de Londrina.

4.3 A indicação de cores e quantidades almeja atender pontualidades existentes nos
departamentos e assessorias, pois viabiliza a elaboração de sistemas de
gerenciamento, controle e execução das atividades, por exemplo, na identificação de
processos de acordo com os respectivos anos ou destinações temáticas para as quais
serão empregadas.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO
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5 A entrega do objeto da Ata de Registro de Prego dos itens do Anexo I-A se darão
conforme as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará a solicitação com
todas as informações básicas necessárias (especificações dos produtos e quantidades),
por meio de e-mail ou fac-símile, conjuntamente com a nota de empenho para a
respectiva aquisição.

6 Os itens serão entregues em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do envio da solicitação e da Nota de Empenho ao e-mail ou fac-símile da
empresa.

6.1 Sera admitido a pedido de prorrogação do prazo de entrega, desde que seja realizado
dentro do prazo inicial de entrega, devidamente justificado e com documentação
probatória que demonstre as providências da Contratada para atendimento da
solicitação, bem como fato posterior, que não dependa de sua vontade, mas impeça o
regular cumprimento do prazo inicial da solicitação.

6.2 0 pedido de prorrogação de prazo de entrega sera encaminhado ao Diretor-Geral da
Camara Municipal de Londrina e este apreciará a pertinência da justificativa
apresentada.

7 A prorrogação do prazo de entrega não sera superior a 10 (dez) dias corridos e não
eximirá a aplicação de eventuais penalidades.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a identificação e
caracterização dos materiais para a conferência e o recebimento por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de Londrina.

9 Os produtos devem vir em embalagens próprias (originais) e conter informações para
sua identificação, incluindo marca, quantidade, medidas, data de fabricação e validade.

9.1 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens com as quantidades
descritas nas especificações acima estabelecidas, uma vez que racionalizará a
conferência e a viabilizará a sistemática de fornecimento interno desta Casa.

10 No momento da entrega, os itens 4, 28, 29 e 39 a 50 deverão apresentar o selo de
segurança do INMETRO em suas respectivas embalagens ou extrato emitido pelo site
do INMETRO <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp> demonstrando
que a marca e seu material possui certificado de segurança vigente.

11 0 reconhecimento da necessidade de certificação compulsória dos produtos
supracitados decorre da Portaria INMETRO n° 481, de 07 de dezembro de 2010, cujo
objeto é o estabelecimento de Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos
Escolares.
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12 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do órgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, CEP: 86015-
903, no horário das 13 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

12.1A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
12.2A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

13 Servidor lotado no Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.

13.10 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta
quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação.

13.2 No local de entrega, servidor fará o recebimento dos materiais limitando-se a verificar a
sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no
verso da nota fiscal a data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades
observadas.

14 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue as especificações e as qualificações dispostas neste Termo de Referência, no
Edital e no constante na proposta de preços do licitante vencedor.

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

16 Na impossibilidade de entrega da marca proposta, a Contratada poderá protocolar
pedido de troca de marca, a ser apreciado pelo Diretor-Geral da Camara Municipal de
Londrina, desde que:

16.1 Indique a motivação da impossibilidade de entrega da marca proposta e entregue
documentos para sua comprovação (p. ex. Por meio de noticias públicas, documento
emitido por fabricantes e fornecedores autorizados);

16.2 Indique a nova marca a ser entregue, acompanhada de catálogo ou documento que
comprove o pleno atendimento de todas as especificações exigidas no presente
termo de referência;

16.3 Seja realizado dentro do prazo inicial de entrega dos produtos solicitados.

SEÇÃO IV — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

17 Os bens deverão ter prazo de garantia mínimo de 1 (um) ano, a contar da data de
entrega, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso
maior.

18 0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio está apto a declarar a constatação de
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vícios ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos
produtos viciosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile.

19 A substituição de produto considerado com vicio ou em desacordo ao especificado será
efetuada em remessa única, com prazo de entrega não superior a 7 (sete) dias corridos,
contados a partir da notificação por e-mail ou fac-símile da empresa.

SEÇÃO V — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

20 0 pagamento do objeto deste contrato será feito A. empresa CONTRATADA em até 5
(cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo
com as necessidades dos Departamentos desta Casa.

20.1 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de
Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA. 0 recebimento
definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

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

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

20.3 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

20.4Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

20.5A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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

SEÇÃO VI— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22 A CONTRATADA obriga-se a:

22.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela
Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



Pregão Presencial n°. 11/2018 21

acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, tipo e procedência;

22.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

22.30 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, As suas expensas,
no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;

22.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

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

22.6Comunicar A Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

22.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Preço;

22.8N5o 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;

22.9Responsabilizar-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 das obrigações assumidas.

22.10 Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a
receber mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o
endereço utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes
nos autos que originaram a presente Ata de Registro de Preço, notadamente eventual
e-mail utilizado para orçamento na fase de instrução do procedimento, expresso na
proposta ou outros documentos apresentados pela Contratante durante a licitação;

22.11 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de
maneira clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações.

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

23 A CONTRATANTE obriga-se a:

23.1 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

23.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

23.3Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo
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pactuados.
23.4Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.

Londrina, 19 de fevereiro de 2018.

'7)41Kekt

Angélica Tiemi Nakai

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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ANEXO I-A - TABELA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

23

Item Objeto Qtde.
Valor 

Unitário
Miximo

Valor Total
Máximo

1
Abraçadeira de Velcro: em nylon, com medidas aproximadas de 150 a 200 x 12 a 15
mm, cabeça com fenda em uma das extremidades para a passagem da fita. Pacote com 10
unidades cada.

50 pct. R$ 16,45 R$ 822,50

2
Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: azul, dimensões de Area útil de 6,5 x Ilcm (1 x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,81 R$ 116,20

3
Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de área útil 6,5 x llcm (lx c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,78 R$ 115,60

4 Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lamina de aço e corpo
plistico rigido ou metálico, tamanho pequeno. 50 unid. R$ 1,05 R$ 52,50

5
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,14 R$ 771,00

6
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,14 R$ 771,00

7
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,14 R$ 771,00

R$ 771,008
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,14

9

Cinta elástica para processo: cinta elástica para amarração de documentos volumosos
ou processos, com pontas unidas, em tecido elástico, cor preta, com acabamento lateral
que evita desfiamento, medindo 46cm x 4cm (aberta sem costura) e 23cm x 4cm
(fechado/costurado), com costura dupla, de alta qualidade, durabilidade, que segure mais
de 500 folhas, não cortam as folhas de processo, composto 75 % poliéster e 25 %
elastodieno, costura dupla, em pacotes com 100 unidades.

4 pct. R$ 170,00 R$ 680,00

10 Capa plástica para encadernação: transparente, atóxica, resistente, tamanho A4 (210 x
297 mm). Pacote com 100 unidades. 4 pct. R$ 31,94 R$ 127,76

11 Capa plástica para encadernação fundo: cor preta, atóxica, resistente, tamanho A4
(210 x 297 mm). Pacote com 100 unidades. 4 pct. R$ 32,27 R$ 129,08

12 Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 3,09 R$ 154,50
13 Clips metálico n°4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,87 R$ 143,50
14 Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx. R$ 3,54 R$ 354,00
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15 Clips metálico n°8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 150 cx. R$ 3,90 R$ 585,00

Espiral n. 07: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 07 mm, comprimento mínimo 33016 mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 9,22 R$ 18,44

17 Espiral n. 12: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 12 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 15,24 R$ 30,48

18

19

Espiral n. 17: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 17 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 23,11 R$ 46,22

Espiral n. 20: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 20 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 80 e 100 unidades. 2 pct. R$ 22,45 R$ 44,90

20

21

Espiral n. 25: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 25 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 45 e 50 unidades. 3 pct. ' R$ 24,44 R$ 73,32

Espiral n. 29: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 29 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 35 e 40 unidades. 4 pct. R$ 23,98 R$ 95,92

Espiral n. 33: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 33 mm, comprimento mínimo 33022 mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 25 e 30 unidades. 4 pct. R$ 24,27 R$ 97,08

23

24

Espiral n. 40: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 40 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. 5 pct.

5 pct.

R$ 22,43 R$ 112,15

Espiral n. 45: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 45 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. R$ 22,09 R$ 110,45

Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura ,
25 (admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10 10 pct.

unidades cada.
R$ 13,27 R$ 132,70

. Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
26 , dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.

Pacote com 4 unidades cada.
50 pct. R$ 15,18 R$ 759,00

27
Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (mdx de 20 mm) e
comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

20 pct. R$ 24,10 R$ 482,00

28

29

30

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade. 10 cx.Marca de referencia: Faber Castell, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior.
Caixa com 72 unidades cada.

R$ 46,53 R$ 465,30

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha
branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referencia: Pentel,
Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

2 cx. R$ 60,22 R$ 120,44

Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,
dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 10 unid. R$ 11,66 R$ 116,60

31

32

Papel reciclado: tamanho A4 (210 x 297 mm), gramatura 180 g/m2, adequado para 20 pct.impressões. Embalagem com 50 folhas cada. 1
R$ 16,13 R$ 322,60

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com 4 unid.500 folhas. R$ 30,39 R$ 121,56
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Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com33 500 folhas

34 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
500 folhas

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA35 com 500 folhas

Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34
36 e 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno

metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
37 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno

metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
38 fumd, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,

espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

39 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor amarela.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a40 25mm de largura, na cor verde.

25

4 unid. R$ 29,69 R$ 118,76

4 unid. R$ 27,95 R$ 111,80

4 unid. R$28,78 R$ 115,12

60 unid. R$ 10,23 R$ 613,80

60 unid. R$ 8,99 R$ 539,40

10 pct. R$ 9,82 R$ 98,20

50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

41

42

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 50 unid25mm de largura, na cor azul. R$ 3,28 R$ 164,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor vermelha. 50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a43 35mm de largura, na cor amarela. 100 unid. R$ 3,51 R$ 351,00

44

45

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 10035mm de largura, na cor vermelha. unid. R$ 3,51 R$ 351,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul. 100 unid. R$ 3,51 R$ 351,00

46

47

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 100 unid. R$ 3,5135mm de largura, na cor verde. R$ 351,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 200 unid. R$ 5,03 R$ 1006,0060mm de largura, na cor amarela.

48

49

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 150 unid.60mm de largura, na cor azul. R$ 5,03

R$ 5,03

R$ 754,50

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 200 unid.60mm de largura, na cor verde. R$ 1006,00

50 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 150 unid.60mm de largura, na cor vermelha. R$ 5,03 R$ 754,50

51
Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no mínimo, 30
folhas, mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora 40 unid. R$ 41,40
plástica, com guia para centralização de folhas na base.

R$ 1656,00
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52
Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, grande de mesa, capacidade para, no '
mínimo, 100 folhas, confeccionado em ferro fundido pintado, bandeja coletora de , 5 unid. R$ 143,93
plástico, com guia para centralização de folhas na base.

R$ 719,65

53 Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não toxico, traço.
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano.

I

 5 unid. R$ 8,05 R$ 40,25

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não toxico, trap
54 , linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um) 5 unid. R$ 8,05

ano.
R$ 40,25

Suporte aparador de livros em L (Bibliocanto): chapa em aço, dimensões: (A x L x P)

55 170 mm x 100 mm x 100 mm (admitindo-se a variação de 2mm), espessura aproximada
de 1 mm. Serão aceitos nas cores preta / cinza / verde. Embalagem com 2 unidades (par)
cada.

10 pct. R$ 16,85 R$ 168,50

Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
56 cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em aço

inoxidável.
50 unid. R$ 18,98 R$ 949,00

'Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
57 informações descritas na embalagem): na cor vermelha, A base de água, não toxica, I unid.

frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.
R$ 8,45 R$ 8,45

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
58 informações descritas na embalagem): na cor azul, A base de água, não toxica, frasco 2 unid.

com conteúdo mínimo de 35 ml.
R$ 8,45 R$ 16,90

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
59 informações descritas na embalagem): na cor preta, A base de água, não toxica, frasco 2 unid.

com conteúdo mínimo de 35 ml.
R$ 8,45 R$ 16,90

Estojo para CD/DVD: em material acrílico transparente, fina (slim), dimensões de (A x
60 L x E) 125 mm x 140 mm x 6 mm, admitindo-se a variação de 2mm. Pacotes com 100

unidades
15 pct. R$ 100,00 R$ 1500,00

61 ' Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 10 unid. R$ 8,78 R$ 87,80

62 Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH - MP20. 10 unid. R$6,91 R$69,10

63 Bobina, I via, cor branca, largura do papel 76 mm (+/- 1 mm), espessura 0,07 a 0,09 mm,
diâmetro máximo da bobina: 65 mm, para Impressora BEMATECH - MP20. 12 unid. R$ 2,32 R$ 27,84

64 Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 10 unid. R$ 6,30 R$ 63,00
65 Fita para máquina de calcular: Sharp EL-2630P111 12 unid. R$ 3,37 R$ 40,44
66 Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 6 unid. R$ 4,25 R$ 25,50i

Valor Total Final R$ 22.121,46
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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) [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 à pessoa física supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregtio]l[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:
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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 Câmara 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 pregdo]l[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

[ano].
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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°. [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.

b) A não apresentação desta declaração será interpretada como não
enquadramento do licitante como ME ou EPP ou como a renúncia do direito de tratamento
diferenciado conferido pela LC 123/2006.
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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) 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 pregão]/[ano], da Camara Municipal de Londrina, Estado do Paraná, em
cumprimento as determinações da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, DECLARO, sob as
penas da lei, que 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.

(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')
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ANEXO VI— MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. Inúmero sequencial de atas e contratos1/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

VALOR: [PREVOI ([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 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 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°.
[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:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, 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 A disciplina dos prazos e condições de aceitação, da garantia e substituição dos
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produtos, do preço e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e das
obrigações da contratante estão previstas no Termo de Referência, documento que
integra o presente instrumento, como se nele estivesse transcrito.

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 às 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 e
Natureza da despeza: 3390.301600 — Material de expediente.

CLAUSULA TERCEIRA — DA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE
EMPENHO

5 A contratação sell 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 prego 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.

CLÁUSULA QUARTA — DA VIGÊNCIA

8 A Ata de Registro de Preço terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua
publicação.
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CLÁUSULA QUINTA — DO PREÇO UNITÁRIO E DO VALOR DA ATA DE
REGISTRO DE PREÇO

9 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

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 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, 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.

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

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.

CLAUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

17 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.

17.10 representante da Camara Municipal de Londrina deverá ter a experiência
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necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.
17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o

Termo de Referencia (Anexo 1).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

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

18.2Receber e indicar o número do empenho na fatura, caso a Contratada não o tenha
feito.

18.3 Verificar se o valor discriminado na Nota Fiscal é o contratado, antes de remete-la ao
Departamento Financeiro.

I8.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual
instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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.

20 0 Fiscal do contrato anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com
a execução do mesmo, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLÁUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato 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
ampla defesa.

22 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:

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

22.2Multa.
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22.2.1 Moratória de 5% (cinco 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);

22.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata de
Registro de Pregos 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 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.

22.3Impedimento 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 com inações legais.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 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;

23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidemeo.

24 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.

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

26 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.

27 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.

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

28.10s 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.

29 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.

30 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.

31 Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, far-se-á a comunicação escrita
empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência

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

32 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

34 A Ata de Registro de Prego poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas
no artigo 65 da Lei n°8.666, de 1993, exceto no que se refere ao §10 do referido artigo.

35 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.

36 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.

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado, sell
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liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1 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;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3 Proceder 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.

39 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
Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLAUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

40.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
40.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A 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 ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 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 difícil ou impossível reparação.
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CLAUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 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 prep registrado.

43 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 TREZE — DA PUBLICAÇÃO

44 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLAUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro.

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

Ailton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].

[nome completo da signatária]
[cargo]
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 18/2018

Afixado no Quadro de Editais
da Camara Municipal dc

Londrina •
.....

Funcionáno ROSD slvel

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente.

RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da
despesa: 3390.301600 — Material de expediente.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 22.121,46 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E
VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min
do dia 24/08/2018.
LOCAL: Sede da Camara 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-, 03/08/2018

M r4eida
ireto Geral



Jornal Oficial n° 3585

RESOLUÇÃO N°050/2018

Pág. 8 Quarta-feira, 08 de agosto de 2018

RESOLUÇÃO
0 DIRETOR PRESIDENTE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES DA SERCOMTEL S.A. — TELECOMUNICAÇÕES, sociedade de economia
mista, em conformidade com a natureza de suas regulares atribuições legais e estatutárias;

Considerando a reintegração da empregada CLARETE TEREZINHA DE OLIVEIRA — RE 1489, em conformidade com a CI —PJU-328/2018 de
25/06/2018 que pede providências para a REINTEGRAÇÃO AO EMPREGOPÚBLICO conforme determina a sentença exarada na Reclamatória
Trabalhista n°0001193-34.2014.5.09.0018 que tramita na 1a Vara do Trabalho de Londrina;

Considerando que o cargo ocupado pelo referida empregada no momento da sua rescisão contratual em 31/10/2013, era o de PROFISSIONAL
ADMINISTRATIVO MERCADOLOGICO SUPORTE DE VENDAS, refere-se ao Sistema de Gestão de Remuneração, Carreiras e Competências em
vigência naquele momento.

Considerando que a reintegração se deu no cargo do momento da demissão do empregado, PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO
MERCADOLOGICO SUPORTE DE VENDAS, o qual se encontra extinto;

Considerando que a referida empregada entregou comprovante de escolaridade, demonstrando que em 1997 possuía graduação em Ensino Médio
não técnico.

Considerando que todos os empregados públicos da Sercomtel S.A. — Telecomunicações nesta mesma situação foram enquadrados no cargo de
AGENTE, pertencente à tabela salarial II de Ensino Médio, e integrado aoPlano de Cargos, Carreiras e Salários-PCCS vigente desde 04/04/2014,
fazendo jus inclusive a distribuição de STEP por antiguidade, em 01/03/2016 e 01/03/2018;

•Considerando que a data de admissão da referida empregada é 21/07/1986 e que a mesmo laborava na CNL — Comercial Negócios Londrina, e
que as atividades executadas no momento da demissão pela referida empregada esta atualmente sob a responsabilidade da CVR — Comercial
Vendas e Recargas;

RESOLVE:

1. Determinar a reintegração da empregada CLARETE TEREZINHA DE OLIVEIRA — RE 1489, no Cargo , PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO
MERCADOLÓGICO SUPORTE DE VENDAS.

2. Determinar que o Cargo PROFISSIONAL ADMINISTRATIVO MERCADOLÓGICO SUPORTE DE VENDAS, seja reativado e permaneça em
situação de extinção.

3. Determinar que após a reintegração, o empregado seja movimentado para o cargo de AGENTESUPORTE VENDAS, com todos os efeitos do
PCCS, sendo eles, os seguintes:

- Enquadramento em 04/04/2014 na tabela salarial II, step 54 do nivel B, no momento de implantação do PCCS;
- Enquadramento em 01/01/2015 na tabela salarial II, step 60 do nivel C, na equalização com os demais empregados da CNL;
- Enquadramento em 01/04/2015 na tabela salarial II, step 70 do nivel C, na equalização com os demais empregados de todas as areas da
empresa;
- Enquadramento em 01/03/2016 na tabela salarial II, step 71 do nivel C pela distribuição de 01 step por antiguidade;
- Enquadramento em 01/03/2018 na tabela salarial II, step 72 do nivel C pela distribuição de 01 step por antiguidade;

4. Retroagir os efeitos desta resolução a 01/08/2018.

Revogar as disposições em contrário.

Londrina, 06 de agosto de 2018. Hans Jürgen Müller - Diretor Presidente e de Relações com Investidores

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N°11/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 18/2018

OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa: 3390.301600 — Material de expediente.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 22.121,46 (VINTE E DOIS MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia 24/08/2018.
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://www1.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 03/08/2018. Mark Almeida - Diretor Geral
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MAE CLARA
Resolvo qualquer tipo de
pro1:40ma. Somente c/ hora
marcada.Te143 3328-0435.

FARE DE SOFRER
TRAGO A TEUS PÉS QUEM VO,
OE AMA RINDO OU CHORANDO.
AMARRAÇÃO DEF1NMVA. (43)
T*26735 3025-4566/ 99922-53
15/98820-826T 98450-3291 whets

MAMAS ESPIRITUAIS
RESOLVO TODOS OS T1POS DE
PROBLEMAS, AMOR, BRIGAS,
AMARRAÇÃO, UNIÃO DE CA-
SAIS, AFASTAMENTO DE RIVAIS,
VÍCIOS, SERNRAÇÃO, DEPRES-
SÃO, INVEJA, PARE DE SOFRER
TEL (43) 3237-6754 / 99922-5315/
Whale 98456-3291 / 98820-8263,

ÚNICO NO RASIU TRAGO CUD/
VOCE. AMA, RINDO OU CHO-
RANDO P/ SEMPRE AOS SEUS
PÊS RESOLVO QUALOUERT1P0
DE PROBLEMA EM 3 DIAS. (43)
3337-6754/ WHATS 99173-1500 /
998387560 / 92820-8263.

EMPREGOS

,
NAAS SURE11V0 •

Conclua sees estudo a partir de 6
Meses, Ensile, Fundamental e/ou
Mécio- Curso Autorizado pelo
MEG / SEED-PR e CEE-PR, SE-
JA-EaD Supletvo - Infcio JULHO /
AGOSTO-T: (43) 3354-2234/tohats
99868-1228- vow se¡a-ead.ccm.br

CONTRATAgii0IMEDATA
Para Serviços Gerais, acima de 30
anuo, cIsponaidade de nonidc das
16:00 a 00.93hts Para 6dade de
Rxecatu. Interessados encarrinha
Cunha.° para Caixa Postal 49.

CONTRATA-SE
Allnhador com experiart-
cia. CNN B. Curriculum pa-
ra: rti.pecasJoncirinae
gmall.corn

CONTRATA-SE
Assistente de Compras /
Suprimento c/ experiência
na função. possuir CNH
mfnimo "B". Interessados
(as) encaminhar currículo
para: selrh01* gmall.com
(Titulo do e-mail: Compras)

PRECISA-SE GAROTAS
massagem masculine, c./
al s/ exp, ótImos ganhos
diários. tel 43 3323-0356 /
98831-3728 crnc 184013-4

PRECISA-SE MASSAGISTA
URGENTE!!!
COM ÓT1MOS GANHOS.
TEL (43) 3323-6671

CUIDADORA
TEL (43)98423-2519.

FAÇO UMPEZA NA CASA
R590+Ônibus, seg. a feria-
dos, limp. casa. (43) 99616
-3829/ 98444-2254 Simone

OFERECESEP/IXARISTA
PASSO ROUPAS, LIVRE TERÇA,
QUARTA E SEXTA, SOU CAPRI -
CHOSA, Cl REFERÊNCIA E EX-
PERIÊNCIA TEL (43) 3247-4411/
99820-3090.

OFEREÇO•ME PARA
TRABALHAR DE DIARIS-
TA, EXPERIÊNCIA E REFE-
RENCIA. (43) 98807-5488

OFEREÇO-ME PARA
Trabalhar de diarista, men-
satiate ou aux. de cozinha.
Fone: (43) 99948-8540

OFEREÇO P/TRABALNAR
DIARISTA OU MENSAL'S-
TA.TEL: (43) 99994-9655

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LONDRINA
AVISO DE LICITAÇÃO

Comunicamos aos interessados que se encontra disponibilizada
• a licitação a seguir: Pregão Eletrônico n° PG/SMGP-

0163/2018, objeto: Aquisição de equipamentos e mobiliários.
0 edital poderá ser obtido através do site www.londrina prgov 
Er. Quaisquer informações necessaries pelo telefone (43)3372-
4953 e ainda pelo e-mail: jicitalondrina pr gov,br. Londrina,
07 de agosto de 2018. Fabio Cavazotti e Silva- SECRETARIO
MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ - COMARCA DE (BAIT) - VARA CIVEL
DE IBAITI- PROJUD- Praça do Três Poderes, 23- Centro - lbaiti/PR - Fone: 43 3546-1205
Autos n° 0001323-92,2013.8.16.0089 - EDITAL DE CITAÇÃO - Edital de citação, corn o
prazo de 30(trInta) dies de: JEREMIAS OTAVIO DE AGUIAR VEICULOS E JEREMIAS
OTAVIO DE AGUIAR, que encontra-se em lugar desconhecido, nos autos de ExEcugAo
DE TITULO EXTRAJUDICIAL sob on' 0001323-92.2013.8.16.0089, que the move: BAN-
CO BRADESCO SA, para que no prazo de 03(três) dias, efetue o pagamento do debito
reclamado no valor de R$ 36.361,87(trinta e seis mil, trezentos e sessenta e um reais e
oitenta e sete centavos), com os acréscimos legais e honorários advocaticlos, de 10%(dez
por cento), o qual, em caso de pagamento, lice reduzida a 5% (cinco por cento) e, ciente
de que o prazo para oferecimento de Embargos á de 15(quinze) dias, contados da data
da publicação do presente edital, e neste prazo, reconhecendo o credito do exequente e
comprovando o deposito de 30%(trinta por cento) do valor da execução, acrescido das
custas e honorários advocaticios, poderá requerer lhe seja permitido pager o restante em
ate 06(seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de 1%(um por
cento) ao mês, sob pena de penhora em bens em tantos quantos bastarem para satisfação
do debito reclamado. lbaiti, 30 de Julho de 2018. Eu, ( Celso Dias Ugolini, Escrivão o subs-
crevi. (a) FERNANDA ORSOMARZO - Juiza de Direito

Camara Municipal de Londrina
Estado do Parana

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°11/2918

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°, 18/2018
OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de materials de expediente.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despesa:
3390.301600- Material de expediente.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 22.121,46 (vinte e dois mil, cento e vinte e um reais e
quarenta e seis centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 14h e 15min do dia
24/08/2018.
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 Património ou no Site:
bttp://www1,gml,or,gov.br/cml/site/licitacoes,xhtml 
INFORMACOES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacaoacml, 
proov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1274 (Felipe).

Em 03/08/2018
Mark Almeida
Diretor-Geral

EXTRATO-APLICAÇÃO DE PENALIDADE
PREFEITURA no miiNiniPin OP I (tNJnplmA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GRANDES RIOS
ESTADO DO PARANÁ

AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 046/2018

O MunIciplo de Grandes Rios, Estado dà Parana, através do Prefeito Municipal, torna,
público que fará realizarás 09:00hr, do die 23/08/2018, na Bede da Prefeitura do Municiplo,,
sala de licitações, sito a Av. Brasil, 967, Centro, Grandes Rios, licitação na. modalidade,
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, POR ITEM, a pregos fixos e-
Irreajustávels, objetivando a aquisição de Aquisição de 01 (hum) Caminhão Coletor de
Lixo Reciclavel , conforme caracteristicas do Equipamento no Anexo 07 do Referido Edital
Relativo ao SAM 20-SEDU/PARANACIDADE/PAM, MunIcipio de Grandes Rios, para
periodo de 12 meses„ A prorrogação do prazo se cla com fundamento-no §45 do artigo 21
da Lei n°8.666/93, em razão do acolhimento da Impugnação apresentada pela empresa
VCAAUTOMOTORES LTDA, o que alterou a formulação das propostas. O Edital e demais
documentos pertinentes ã licitação em-apreço estarão disponivels no setorde licitação,
de segunda à sexta-feira, das 08:00 es 17:00 horas, Maiores Informações na sede da
Prefeltura do Municiplo de Grandes Rios, endereço supramencionado. Fone: (043) 3474-
1222 ou por e-mail: licita.griosirotmall.com e grandesdoslicita@bol.com.br.

Grandes Rios, 07 de Agosto de 2018.
Antonio Claudio Santiago'

Prefeito thiMuniciplo

A Comissão Permanente de Licitação da Camara Municipal de NoN;a. Fatima, torna público
para conhecimento de todos, que realizara licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO --`
EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL, cujo informações se dão conforme abaixo:
OBJETO: Contratado de empresa de engenharia Ou censured° civil para reforma e pintura da '
Sede da Camara Municipal de Nova Fatima, localizada na Av. Prefeito Ramiro Fraiz Martinez, o.
380, Centro, na Cidade de Nova Fatima, Estado do Parana.
ABERTURA DO CERTAME: 27 de Agosto de 2018, as 14h0Omin.
LOCAL: Sala de Reuniões da Camara Municipal de Nova Fatima, rk Av. Prefeito Ramiro Fraiz
Martinez, 380.
AQUISIÇÃO DO EDITAL: 0 EDITAL e seus ANEXOS podenão ser retirados junto a Camara ‘.
Municipal de Nova Fatima, setor de Compras e Licitações, tk As. Prefeito Ramiro Freio Martinez,.
380,00 horário compreendido entre 08h as 11h e 13h es 17h, pelo site wv'iw.camaranovafatima..
prgov.br, ou por solicitação via e-mail camaranf@brturbo.com.br.
INFORMAÇÕES: fone (43) 3552-1519 ou pelo e-mail camaranf@brturbo.com.br

Nova Fatima, em 03 de Agosto de 2018

Fabio Henrique Massola
Presidente da Comisslo Permanente de Licitaelio

EDITAL DE coNvocAgAo ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLEIA ,
GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Federação das Associações Comerciais e Empresarials do Estado do Parana, por seu
Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca as suas filiadas '
efetivas, quites com suas obrigações federativ'as, para se reunirem no dia 23 de Agosto
2018, em sua sede localizada na Rua: Heitor Stockier de França, n° 356 - cobertura -
Curitiba - Parana, pare: Assembleia Geral Ordlnáric es 16 horas, em primeira convocação
e, es 16h30, em segunda convocação. Pauta - Prestação de contas do exercfcio 2017
aplano de metas e prevlsão orçamentária para o exercício 2018, em cumprimento ao.
Art. 30, I, 'a' e 'b' do Estatuto social. A Assemblela Geral Ordinária devera ser instalada
de acordo com o Art. 34 do Estatuto Social da FACIAP, em primeira convocação com a
presence minima da% (metade) do'número de filiadas efetivas e, em segunda convocação,
meia hora depois, com qualquer quorum. Assembleia Geral Extraordinaria: es 17 horas, j
em primeira convocação e, es 17h3Omin, em segunda convocação. Pauta -Alter/106 do ,.
Estatuto Social da FACIAP. A Assembiela Geral Extraordinária dever ser instalada de
acordO com o Art. 30, inc. III alines 'd' e art. 36 do Estatuto Social da FACIAP, em primeira
convocação, coma presença da maioria absoluta das filiadas Efetivas e, em convocações -
seguintes, 1/3 (um terço) dales, sendo que para a deliberação á exigido o votoconcorde
de 2/3 (dois terços) dos presentes. Observações: As Filiadas Efetivas poderão ter
representadas por Procuração. Para exercer o direito de voto, as Associações
Comercials Filiadas Efetivas deverão estar plenamente regularizadas com sues
obrigações Financeiras e Administrativas para com a Federação conforme previsto
no Artigo 37 do Estatuto Social. Curitiba, 03 de agosto de 2018. MARCO TADEU .
BARBOSA, Presidente da FACIAP.

COMDEC - Companhia de Desenvolvimento de Cambé 
Aviso de Licitactio

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2018.
DATA DE ABERTURA: 23 de Agosto de 2018, as 14h:00mim
LOCAL: Companhia de Desenvolvimento de Cambe - COMDEC

Rua Otto Gaertner n° 35, Centro.
A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE CAMBE - COMDEC, toma público que'
realizara, as 14h:00mim do dia 23 de Agosto de 2018, na sala de Reuniões da Companhia de
Desenvolvimento de Cambé, localizada na Rua Otto Gaertner n°35, Centro, Cambé-PR, modalidade
PREGÃO, na forma PRESENCIAL, critério. de julgamento MENOR PREÇO, conforme
caracteristicas seguintes:

Objete: connate* de pessoa juridica para o fornecimento, deforms parcelada, de 350
(trezentos e cinquenta) toneladas de Emulsão Asfáltica RR - 2C a serem utilizadas nos serviços de
pavimentação e recapeamento asfeltico em diversos locais neste Municlpio.

Tipo: Menor Prep.
Abertura: As 14h:00min do dia 23 de Agosto de 2018.

Poderão participar desta licitação as empresas que atenderem is condições deste Edital e
apresentarem an documentos nele exigidos.
0 Edital e informações poderão ser obtidas no Departamento de Licitações e Compras, na sede
da Companhia, sito à Rua Otto Gaertner n°35 - Cambe - Pr., ou e-mail: comdec@sercomiel.con

telefone: (43) 3154-3821.
Cambé, 08 de Agosto de 2018.

MARIO VANDER MARTINS ROBERTO
Diretor Presidente

RAFAEL RONCON FERRARINI
• Diretor Financeiro
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

MARIA ALVES DE LIMA, brasileira,
divorciada, do comércio, natural de Patos — PB, nascida em
29/11/1949 residente e domiciliada na Cidade de Cambé,
Estado do Parana, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192,
Jardim Silvia°, CEP:88.188-040, Portadora da Cédula de
Identidade RG: 3.988.430-5 emitida pela SSP/PR em
07/07/2015 e do CPF: 651.369.859-68, constitui uma EIRELI
(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante
as seguintes clausulas.

CLAUSULA PRIMEIRA: - A empresa girara sob o nome empresarial de

• 
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI e tora sede e foro na Cidade
de Cambé, Estado do Paraná, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa,
Fundos, Jardim Silvino, CEP:86188-040.

CLAUSULA SEGUNDA: - O capital social sera de R$: 100.000,00 (Cam Mil
Reais), dividido am 100.000 quotas de valor nominal de R$:1,00 (Um Real) cada,
integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pela empresária:

MARIA ALVES DE LIMA
QUOTAS 
100.000

CAPITAL 
R$: 100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: - 0 objeto social da EIRELI sera o ramo de: "Comércio
atacadista de artigos de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos e
suprimentos de informática, Comércio atacadista de artigos de armarinho,
Comércio atacadista de artigos do vestuario e acessõrios, Comércio atacadista de
equipamentos para escritório, Comércio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos
alimentícios minimercados, mercearias e armazéns, Comércio atacadista de tintas
e materiais para pintura, Comércio atacadista de bicicletas e triciclos: peças e
acessórios, Comércio atacadista de livros, Comércio atacadista de lubrificantes,
Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de cosméticos, produtos de
perfumaria e higiene pessoal, Comércio atacadista de suvenires, bijuterias e
artesanatos, Comércio atacadista de plantas e flores naturals, Comércio atacadista
de brinquedos e artigos recreativos, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria,

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 0 4 /12/2017 13:48 SOB N° 41600643518.
PROTOCOLO: 178229180 DE 29/11/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704630505. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 04/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

cortinas e persianas, Comércio atacadista de artigos de caça, pesca e camping,
Comércio atacadista de instrumentos musicais e acessórios, Comercio atacadista
de equipamentos de telefonia e comunicação, Comercio atacadista de jornais e
revistas, comercio atacadista de livros, Comercio atacadista de artigos de cama,
mesa e banho, Comercio atacadista de artigos esportivos, Representação
Comercial de artigos de escritório e papelaria, Comercio atacadista de vidros,
Representação comercial de eletrodomésticos."

CLAUSULA QUARTA: - A EIRELI iniciara suas atividades em 23 de Novembro de
2017 e seu prazo de duração é indeterminado,

III CLAUSULA QUINTA: A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas
quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: - A administração da EIRELI caberá A Titular a Sra. MARIA
ALVES DE LIMA com poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso
do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo Primeiro — Faculta-se A administradora, nos limites de seus poderes,
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no
instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do
mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo — Poderão ser designados administradores não titular, na

K forma prevista no art. 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA: - A titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não

• participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA: - Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo A
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas.

DO
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLAUSULA NONA: - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ououtra dependência, mediante deliberação assinada pela titular.

CLAUSULA DÉCIMA: - A empresaria poderá fixar uma retirada mensal, a titulo de
"Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, a
empresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sera
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.

• Parágrafo único mesmo procedimento sera adotado em outros casos em quea EIRELI se resolva em relação a sua titular.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - A Administradora declara, sob as penas da lei,
de que não esta impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial,
ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contraa 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: - Fica eleito o foro da Cidade de Londrina,
Estado do Parana, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações
resultantes deste contrato.

E por estar assim justo e contratada, lavra, data e
assina juntamente com 02 (dues) testemunhas, o presente instrumento particularde constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, em
uma única via, de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a
cumpri-lo em todos seus termos.

111111116,41.1.JUNTA COMERCL
DO P

Cambé - Pr., 23 de Novembro de 2017. 10,43(Ait
jsCervw

74e,/efoLic......,422.041 06 
MARIA ALVES DE LIMA
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UMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

T temunha

n Po as Teixeira -
RG: 7.689.676-0 SSP-PR
CPF:031.330.409-28

Ctio1/4 C\iCta, 
- Ana Paula Qala Nascimento-

RG: 12.360.916-6 SSP-PR
CPF:078.927.299-76

ÇLD
CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/12/2017 13:48 SOB N° 41600643518.
PROTOCOLO: 178229180 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704630505. EIRE: 41600643518.
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 04/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF: 29.199.910/0001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARIA ALVES DE LIMA, brasileira,
divorciada, empresária, natural de Patos PB, nascida em
29/11/1949, residente e domiciliada na Cidade de Cambé,
Estado do Paraná, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192,
Jardim Si!vino, CEP:86.188-040, Portadora da Cédula de
Identidade RG: 3,988.430-5 emitida pela SSP/PR em
07/07/2015 e do CPF: 651.369.859-68, titular da empresa
individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome
empresarial de "LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA
EIRELI - ME", com sede e foro na Cidade de Cambé, Estado
do Paraná, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa,
Fundos, Jardim Si!vino, CEP: 86.188-040, com instrumento de
constituição devidamente arquivado na JUCEPAR sob n,°
41600643518, por despacho em sessão de 04/12/2017, inscrita
no CNPJ sob n.° 29.199.910/0001-27, resolve, assim, através
da presente alteração modificar seu contrato primitivo de
acordo com as cláusulas e condições seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: Por deliberação do titular, A sede da empresa que é na
Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa, Fundos, Jardim Si'vino, CEP:86.188-
040, na Cidade de Cambé, Estado do Paraná, fica transferida para a Rua
Francisco Xavier da Silva, n.°105, Jardim Silvino, CEP:86.188-040, na Cidade de
Cambé, Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade 6 a exploração do ramo de:
"Comercio atacadista de artigos de papelaria, Comercio atacadista de
equipamentos e suprimentos de informática, Comercio atacadista de artigos de
armarinho, Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio
atacadista de equipamentos para escritório, Comercio atacadista de roupas e
acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comercio
atacadista de produtos alimentícios minimercados, mercearias e armazéns,
Comercio atacadista de tintas e materiais para pintura, Comercio atacadista de
bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Comercio atacadista de livros,
Comercio atacadista de lubrificantes, Comercio atacadista de tecidos, Comercio
atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comércio
atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comercio atacadista de plantas
e flores naturais, Comercio atacadista de brinquedos e artigos recreativos,
Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comercio
atacadista de artigos de caça, pesca e camping, Comercio atacadista de
instrumentos musicais e acessórios, Comercio atacadista de equipamentos de te

DO P

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/04/2018 10:51 SOB N° 20181166089.
PROTOCOLO: 181166089 DE 06/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801379291. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovagAo de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificagio



LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA OREL! - ME
CNI2.11MF: 29.199.910/0001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Leonia e comunicação, comercio atacadista de jornais e revistas, Comercio
atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comercio atacadista de artigos
esportivos, Representação Comercial de artigos de escritório e papelaria,
Comercio atacadista de vidros, Representação comercial de eletrodomésticos."
passa a partir da presente data para "Comércio atacadista de artigos de
papelaria, Comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática,
Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, Comércio atacadista de equipamentos para escritório,

410 
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos alimentícios —
minimercados, mercearias e armazéns, Comércio atacadista de tintas e materials
para pintura, Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; pegas e acessórios,
Comércio atacadista de livros, Comércio atacadista de tecidos, Comércio
atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comércio
atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio atacadista de plantas
e flores naturais, Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos,
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comércio
atacadista de artigos de caça, pesca e camping, Comércio atacadista de
instrumentos musicais e acessórios, Comércio atacadista de equipamentos de
telefonia e comunicação, Comércio atacadista de jornais e revistas, Comércio
atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos
esportivos, Representação Comercial de artigos de escritório e papelaria,
Comércio atacadista de vidros, Representação comercial de eletrodomésticos"

CLÁUSULA TERCEIRA - A presente alteração entrará em vigor a partir da
presente data obedecendo as demais cláusulas que não colidirem com as

• 
disposições do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: - Fica eleito o foro da comarca de Londrina - PR, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim ter justo e contratado, lavra, data e assina,
juntamente com duas testemunhas o presente instrumento, em uma via,
obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambé-Pr., 19 de Fevereiro de 2018.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/04/2018 10:51 SOB N° 20181166089.
PROTOCOLO: 181166089 DE 06/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801379291. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF: 29.199.910/0001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

3

MARIA ALVES DE LIMA

orta eixeira
RG: 7.589.676-0/SSP-PR.
CPF:031.330.409-28

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/04/2018 10:51 SOB N° 20181166089.
PROTOCOLO: 181166089 DE 06/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801379291. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME

PROCURAÇÃO

LimaIves Comercio de Papelaria Eireli- Me. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o
n2 29.199.910/0001-27, inscrição estadual n° 907.67980-25 , com sede na Rua Francisco Xavier da Silva
105, neste ato representado por seu sócia administradora a senhora Maria Alves de Lima Divorciada,
empresária, portador da cédula de identidade RG n° 3988430-5, inscrito no CPF sob o n° 651369-859-
68, residente e domiciliado na cidade de Cambe, residente na Rua Francisco Xavier da Silva 192, nos
termos do contrato social.

Nomeia seu representante legal a senhor Valdemir Busignani Pimentel, brasileiro, solteiro,
representante comercial, portador da cédula de identidade RG n° 47772087 SSP-PR, inscrito no CPF
765.863.329-15, residente na Av. Curitiba n° 80, na cidade de Londrina PR.

PODERES: Amplos e gerais para o fim especial de representar a outorgante perante a Administração no
que se refere ao Procedimento Licitacional na Modalidade Pregão Presencial, Eletrônico, Carta Convite e
Concorrências Publicas, podendo, para tanto, apresentar impugnações, recursos e pedido de
reconsideração; subscrever e apresentar ou desistir da apresentação de lances verbais, os valores
propostos negociarem assinar todos e quaisquer documentos que se fizerem necessários, e também
propostas de pregos; prestar e firmar declarações e propostas; participar de sessões públicas,
renunciarem a prazo e direito de recurso; retirar e assinar instrumento de contrato ou outro
instrumento que o substitua; enfim, praticar todos os demais atos necessários e indispensáveis ao bom
e fiel desempenho do presente mandato.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

JA. ,
CL-PnXenercio de Papelaria Eireli-Me
Maria Alves de Lima
CPF 651.369.859-68 RG 3988.430-5

11 29.199.910/0001-27'
LIMALVES COW:RCIO DE

PAPELARIA EIRELI-ME

Rua Francisco X:ivic.r da Silva,192 -
Jd. Silvino - CEP 86188-040

C A rvi '3 — PR

1.2O TABELIONATO Celso Santos de OliveiraDE NOTAS Tabelião

41

Av Arthur Thomas. 266 - Jd Bandeirantes - Londrina - PR 
:ik

Fone (43) 3328-3334 / 3024.6304. notasantos@sercomtel.com brReconheço por semelhança a(s) firma(s) de:MARIA ALVES DE LIMA 
....................................................................

Londrina, 11 de un "k8

MARIANLA SANT CIE IVEIRA--ESCREVENTt
— -

SELO DIGITAL: IsaG4 Jnktviy vscml - X79dz 4Pkxe- - - — -

Rua: Francisco Xavier da Silva, 192 — Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME
Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Camara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO

0 representante legal da empresa, Senhora: Maria Alves de Lima, declara para os
devidos fins, que a empresa LimaIves Comércio de Papelaria Eireli. Me. Inscrita no
CNPJ n° 29.199.910/0001-27, sediada em Cambé situada na Rua Francisco Xavier da

• 
Silva n° 105, em conformidade com o disposto no Art. 4°, Inc.VII. Da Lei 10.520/02
Declara estar apta a cumprir plenamente todos os requisitos habilita t6rios exigidos no
Edital que rege o certame acima indicado.

F

Limalv-Iwo—mercio de Papelaria Eireli-Me
Valdem Busignani Pimentel
Repres ntante Comercial
Rg 4.77 .208-7 Cpf 765.863.329-15

)910/0001 671•vEs COMIt?.Cfn DE
PAPE: 

Rua Francisco Xav4,..r da Siin,192 -
Jd. Silvino CEP 36188-040
CAMBË — PR

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105 — Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME

Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Câmara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA

A empresa Limalves Comércio de Papelaria Eireli-Me. Inscrita no CNPJ n° 29.199.910/0001-27, sediada
Rua Francisco Xavier da Silva 105, por intermédio do seu representante legal a senhora Maria Alves de
Lima, portador da Carteira de Identidade n° 3.988.430-5 e do CPF 651.369.859-68, DECLARA, sob as
penas da Lei, que atende os dispositivos da Lei 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°,
tendo direito aos beneficios estendidos pelo referido Diploma.

Por ser verdade, firmamos a presente declaração.

O
4(4111011)11 F

Lima Y.' omércio de Papelaria Eir li-Me
Valde ir Busignani Pimentel
Repre entante Comercial
Rs..:4. 7.208-7 Cpf 765.863.329,45

29. 99.910/0001-271
LII ALVES COMÉRCIO DE

-APELARIA EIRELI-ME

Rua Francisco Xavier da Silva,192 -
Jd. Silvino - CEP 85183-040
CAMBÉ — PR

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105 - Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambe-Pr. °
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25



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
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
Natureza Juridica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LTDA
Número de Identificação do Registro de CNPJ Data de Arquivamento do
Empresas - NIRE (Sede) Ato Constitutivo
41 6 0064351-8 29.199.910/0001-27 04/12/2017

Data de Inicio
de Atividade

23/11/2017

Endereço Completo (Logradouro, N2 e Complemento, Bairro/Distito, Município, UF, CEP)
RUA  Francisco Xavier da Silva,  105, Jardim Si[vino, CAMBE, PR, 86.188-040
Objeto
Comércio atacadista de artigos de papelaria, Comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de informática,
Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio
atacadista de equipamentos para escritório, Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns, Comércio
atacadista de tintas e materiais para pintura, Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peps e acessórios, Comércio
atacadista de livros, Comércio atacadista de tecidos, Comércio atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e
higiene pessoal, Comércio atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio atacadista de plantas e flores
naturais, Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas
e persianas, Comércio atacadista de artigos de caga, pesca e camping, Comércio atacadista de instrumentos musicals e
acessórios, Comércio atacadista de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de jornais e revistas,
Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos esportivos, Representação
Comercial de artigos de escritório e papelaria, Comércio atacadista de vidros, Representação comercial de
eletrodomésticos.

Capital: R$ 100.000,00 Microempresa ou Prazo de Duração
(CEM MIL REAIS) Empresa de Pequeno Porte

(Lei n, 123/2006)

Capital Integralizado: R$ 100.000,00 Microempresa
Indeterminado

(CEM MIL REAIS)

Titular Inicio do Término do
Nome/CPF Administrador Mandato Mandato

MARIA ALVES DE LIMA Sim 23/11/2017 XXXXXXXXXX
651.369.859-68

Último Arquivamento
Data: 16/04/2018

Ato: ALTERAÇÃO

Número: 20181166089
Situação

REGISTRO ATIVO

Evento (s): ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
 Status__

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/443247-2

Para verificar a autenticidade acesse www.juntacomercial.prgov.br
e informe o número 184432472 na Consulta de Autenticidade

Consulta disponivel por 30 dias

CURITIBA- PR, 23 de agosto de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

Cents* • Autortelade Certikadofa
Certifitadopeloli.tuto Nacho., tle iernologia Inform,.

Presidência da República
Casa Civil

Medida Provls6cia hlo 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 23/08/2018
Junta Comercial do Parana
CNPJ:77.968.170/0001-99

Você deve instalar o certificado da JUCEPAR
www.juntacomercial.prgov.bricertificado
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• Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial 11/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 29 199 910/0001-27 Fornecedor: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA BRELE
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 105- JD SILVINO - Carrbara/PR - CEP 86188-040
Inscrição Estadual: 9076798025 Contador: ORLANDO

• Página 1

E-mail: LICETACAOLIMA LVES@HOTMA IL COM
Telefone: 4333215261 Fax: Celular: 43991707327

Telefone contador: 33224856
Representante: VA L DEMIR B PIMENTEL CPF: 765.863.329-15
Endereço representante: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 189- JD SILVINO - Carrbara/PR - CEP 86188-040
E-mail representante: LlaTACAOLIMALVES@NOTTvlAIL COM
Banco: 1- BB Agência: 8600-2- MATO GROSSO- Londrina/PR

RG: 47772087

Conta: 4102-5

Telefone representante: 33224856

Data de abertura: 07/12/2017
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de peque no porte (para obter os benefícios da lei complementar n°123/2006).

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde.
002 Almofada para carimbo n°3, azul, conforme termo de referência 20,00
003 Almofada para carimbo, preta, conforme termo de referência 20,00
004 Apontador tipo escolar, pequeno, conforme termo de referência 50,00
006 CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA 150,00

CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA: PASTA PARA
ARQUIVO MORTO POLIONDA COR VERMELHO, COM ALTURA ENTRE 340MM E 355MM,
LARGURA ENTRE 125MM E 135MM E PROFUNDIDADE ENTRE 237MM E 250MM.

007 CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA 150,00
CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA: PASTA PARA
ARQUIVO MORTO, TIPO POLIONDA, NA COR AMARELA COM ALTURA ENTRE 340MM E
355MM, LARGURA ENTRE 125MM E 135MM E PROFUNDIDADE ENTRE 237MM E 250MM.

008 CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA 150,00
CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA: PASTA PARA
ARQUIVO MORTO, TIPO POLIONDA, NA COR AZUL, COM ALTURA ENTRE 340MM E
355MM, LARGURA ENTRE 125MME 135MM E PROFUNDIDADE ENTRE 237MM E 250MM.

009 CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA 150,00
CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLÁSTICO TIPO POLIONDA: PASTA PARA
ARQUIVO MORTO, TIPO POLIONDA, NA COR VERDE, COM ALTURA ENTRE 340MM E
355MM, LARGURA ENTRE 125MME 135MM E PROFUNDIDADE ENTRE 237MM E 250MM.

013 Clips metálico 3/0, conforme termo de referencia 50,00
014 Clips metálico n° 4/0, conforme termo de referência 50,00
015 Clips metálico n° 6/0, conforme termo de referência 100,00
016 Clips metálico n° 8/0, conforme termo de referência 150,00
027 Fita adesiva crepe branca, conforme termo de referência 20,00
028 Fita adesiva larga transparente para embalagem 50,00

conforme termo de referência

029 Fita adesiva transparente, tipo durex, conforme termo de referência 10,00
030 Fita de impressão tintada para máquina CHECK PRONTO CHRONOS 31100 10,00

Conforme termo de referência
031 Fita impressão tintada para impressora BEMATCH - MP20 10,00

Conforme termo de referência

033 Lapis grafite, n°2, conforme termo de referência 10,00

Unid. Preço Maximo Marca Modelo Prego Unitário Prego Total
UN 5,81 RADEX N3 5,80 116,00
UN 5,78 RADEX N3 5,70 114,00
UN 1,05 LEOLEO ESCOLAR 1,04 52,00
UN 5,14 POLIBRAS FAC IL 5,10 765,00

UN 5,14 POLIBRAS FACIL 5,10 765,00

UN 5,14 POLI BRAS FACIL 5,10 765,00

UN 5,14 POLIBRAS FACIL 5,10 765,00

CX 3,09 NEW METALICO 3,00 150,00
CX 2,87 NEW METALICO 2,80 140,00
CX 3,54 NEW METALICO 3,50 350,00
CX 3,90 NEW METALICO 3,80 570,00
PCT 24,10 ADELBRAS 18X50 24,00 480,00
PCT 15,18 ADELBRAS 45X45 15,15 757,50

PCT 13,27 ADELBRAS 12X30 13,25 132,50
UN 8,78 MASTER 31100 8,70 87,00

UN 6,91 MASTER MP 20 6,90 69,00 C>...

CX 46,53 LEOLEO REDONDO 46,50 465,00

esProposta - Versão 11 43 \..,...A24/08/2018 10 22 2 •



• Camara Municipal de Londrina
Pregão Presencial 11/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 29 199 910/0001-27 Fornecedor: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIERCIA SILVA 105- JD SILVINO - CarribarA/PR - CEP 86188-040
Inscrição Estadual: 9076798025 Contador: ORLANDO

• Página 2

Em all: LICFTACAOL IMA LV E,S@ NOMA IL COM
Telefone: 4333215261 Fax: Celular: 43991707327

Telefone contador: 33224856
Representante: VALDEMIR B Rmarra CPF: 765.863.329-15
Endereço representante: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 189 - JD SILVINO - Cantará/PR - CEP 86188-040
E-mail representante: LICETACAOLIMALVES@HOTMAIL COM
Banco: 1- BB Agência: 8600-2- MATO GROSSO- Londrina/PR

RG: 47772087

Conta: 4102-5

Telefone representante: 33224856

Data de abertura: 07/12/2017
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

N° Item Descrição do Produto / Serviço Cltde.
034 Lapiseira, para grafite n°0.5, conforme termo de referência
035 Livro de protocolo para correspondência, conforme termo de referência
037 Pasta AZ de lombo estreito, em material rígido e resistente

2,00
10,00
60,00

Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e 35 cm
e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno metálico para
inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

038 Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente. 60,00
Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e 35 cm e
largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno metálico para
inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

039 Pasta em L, tamanho ofício, de acordo com termo de referência 10,00
040 Pasta plástica polionda: lombada de 20 a 25mm de largura, cor amarela. 50,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm de
largura, na cor amarela.

041 Pasta plástica polionda: lombada de 20 a 25mm de largura, cor vermelha 50,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm de
largura, na cor vermelha.

042 Pasta plástica polionda: lombada de 20 a 25mm de largura, na cor azul. 50,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 20 a 25mm de
largura, na cor azul.

043 Pasta plástica polionda lombada de 20 a 25mm de largura, na cor verde 50,00
Pasta plástica polionda fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 20 a 25mm de
largura, na cor verde.

044 Pasta plástica polionda lombada de 30 a 35mm de largura, cor amarela 100,00
Pasta plástica polionda fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 30 a 35mm de
largura, na cor amarela

045 Pasta plástica polionda lombada de 30 a 35mm de largura, cor vermelha 100,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 35mm de
largura, na cor vermelha.

046 Pasta plástica polionda: lombada de 30 a 35mm de largura, na cor azul. 100,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho of icio, lombada de 30 a 35mm de
largura, na cor azul.

047 Pasta plástica polionda: lombada de 30 a 35mm de largura, na cor verde 100,00

esProposta - Versão 11 43

UnId. Preço Máximo Marca Modelo Prego UnItairlo Prego Total
CX 60,22 LEOLEO 0,5 60,20 120,40
UN 11,66 SD 100 FLS 11,65 116,50
UN 10,23 FRAMA LE 10,20 612, 00

UN 8,99 FRAMA LL 8,98 538,80

PCT 9,82 ACP OFICIO 9,80 98,00
UN 3,28 POLIBRAS 20 MM 3,25 162,50

UN 3,28 POLIBRAS 20 MM 3,25 162,50

UN 3,28 POLI BRAS 20 MM 3,25 162,50

UN 3,28 POLI BRAS 20 MM 3,25 162,50

UN 3,51 POLI BRAS 35 MM 3,50 350,00

UN 3,51 POLI BRAS 35 MM 3,50 350,00

UN 3,51 POLIBRAS 35 MM 3,50 0,00

.

UN 3,51 POLIBRAS 35 MM 3,50 350,00

,

'?....)
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Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial 11/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 29 199 910/0001-27 Fornecedor: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIREIE
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 105 - JD SILVINO - Cambara/PR - CEP 86188-040
Inscrição Estadual: 9076798025 Contador: ORLANDO

Página 3

E-mail: LlaTACAOLIMA LVES@HOTMA IL COM
Telefone: 4333215261 Fax: Celular: 43991707327

Telefone contador: 33224856
Representante: VA LDEMIR B PIMENTEL CPF: 765.863.329-15
Endereço representante: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 189- JD SILVINO - Carrbara/PR - CEP 86188-040
E-mail representante: LICETACAOLIMALVES@HOTMAIL.COM
Banco: 1 - BB Agência: 8600-2 - MATO GROSSO - Londrina/PR

RG: 47772087

Conta: 4102-5

Telefone representante: 33224856

Data de abertura: 07/12/2017
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n° 123/2006).

N° Item Descrição do Produto / Serviço Clide.
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 30 a 35mm de
largura, na cor verde.

048 Pasta plástica polionda: lombada de 50 a 60mm de largura, cor amarela. 200,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 50 a 60mm de
largura, na cor amarela.

049 Pasta plástica polionda: lombada de 50 a 60mm de largura, cor vermelha 150,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho of icio, lombada de 50 a 60mm de
largura, na cor vermelha.

050 Pasta plástica polionda: lombada de 50 a 60mm de largura, na cor azul. 150,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho of icio, lombada de 50 a 60mm de
largura, na cor azul.

051 Pasta plástica polionda: lombada de 50 a 60mm de largura, na cor verde 200,00
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho ofício, lombada de 50 a 60mm de
largura, na cor verde.

052 Perfurador para papel (capacidade máx. entre 30 a 50 folhas) 40,00
Conforme termo de referência

054 Pincel (marcador) para quadro branco: na cor preta. 5,00
Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não tóxico, trago linear e
sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano.

055 Pincel (marcador) para quadro branco: na cor vermelha. 5,00
Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não tóxico, trago linear e
sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um) ano.

056 Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m, cor azul. 4,00
Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor azul.

057 Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor: amarelo. 4,00
Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor: amarelo.

058 Resma de papel sulfite' tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor rosa. 4,00
Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor rosa.

059 Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/in', cor: verde. 4,00
Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramatura 75g/m2, cor: verde.

060 Rolete entintador para calculadora SHARP EL-1750V 10,00
062 Tesoura para uso geral, conforme termo de referência 50,00

esPropcsta - Versão : 1.1.4.3

Unid. Prego Maximo Marca Modelo Prego Unitário Prego Total

UN 5,03 POLIBRAS 55 MM 5,00 1 000,00

UN 5,03 POLI BRAS 55 MM 5,00 750,00

UN 5,03 POLI BRAS 55 MM 5,00 750,00

UN 5,03 POLI BRAS 55 MM 5,00 1 000,00

UN 41,40 JOCAR OFFICE 41,30 1.652,00

UN 8,05 MASTER PRETO 8,00 40,00

UN 8,05 MASTER VERMELHO 8,00 40,00

UN 29,69 REPORT A4 29,69 118,76

UN 28,78 REPORT A4 28,78 115,12

UN 30,39 REPORT A4 30,35 121,40

UN 27,95 REPORT A4 27,95 111,80

UN 6,30 MASTER 1750 6,20 62,00
UN 18,98 ARTHOUSE 19 CM 18,90 945,00

24/002018102225 Ç:5-)



• Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial 11/2018

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS
CNPJ: 29 199 910/0001-27 Fornecedor: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA BRELE
Endereço: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 105 - JD SILVINO - Carrbara/PR - CEP 86188-040
Inscrição Estadual: 9076798025 Contador: ORLANDO

Pagina 4

E-mail: LICITACAOLIMA LVES@HOTMA IL COM
Telefone: 4333215261 Fax: Celular: 43991707327

Telefone contador: 33224856
Representante: VALDEMIR B PIMENTEL CPF: 765.863.329-15
Endereço representante: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA 189 - JD SILVINO - Carrbara/PR - CEP 86188-040
E-mail representante: LICETACAOLIMALVES@HOTMA IL COM
Banco: 1- BB Agência: 8600-2- MATO GROSSO- Londrina/PR

RG: 47772087

Conta: 4102-5

Telefone representante: 33224856

Data de abertura: 07/12/2017
Fornecedor enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte (para obter os benefícios da lei complementar n°123/2006).

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Prego Máximo Marca Modelo Prego Unitário
063 Tinta p/ almofadas de carimbos e carimbos autoentintados cor vermelha

Conforme termo de referência
1,00 UN 8,45 RADEX 2X1 8,40

064 Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados, cor azul
Conforme termo de referência

2,00 UN 8,45 RADEX 2X1 8,40

065 Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados, cor preta
Conforme termo de referência

2,00 UN 8,45 RADEX 2X1 8,40

066 Tinta própria para numerador automático metálico - frasco 15m1 6,00 UN 4,25 RADEX 15 ML 4,20

LVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
CNPJ: 29.199.910/0001-27

129.199.91t..10001
LIMALVItS COM !RCIO DE

PAPELA:up. EIRELI-ME

Rua Francisco Xavier da Sitva,192 -
Jd. Silvino - CEP 86186-040

L CAMBE _ PR I

Preço Total

PREÇO TOTAL DO LOTE:

TOTAL DA PROPOSTA:

8,40

16,80

16,80

25,20

16.861,98

16.851,98

esProposta Versão 1 1 4 3 24/08/2018 10 22 25
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

MARIA ALVES DE LIMA, brasileira,
divorciada, do comércio, natural de Patos — PB, nascida em
29/11/1949 residente e domiciliada na Cidade de Cambé,
Estado do Paraná, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192,
Jardim Silvino, CEP:86.188-040, Portadora da Cédula de
Identidade RG: 1988.430-5 emitida pela SSP/PR em
07/07/2015 e do CPF: 651.369.859-68, constitui uma EIRELI
(Empresa Individual de Responsabilidade Limitada), mediante
as seguintes cláusulas.

CLAUSULA PRIMEIRA: - A empresa girará sob o nome empresarial de
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI. e terá sede e foro na Cidade
de Cambé, Estado do Paraná, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa,
Fundos, Jardim Si!vino, CEP:86188-040.

CLAUSULA SEGUNDA: - O capital social sell de R$: 100.000,00 (Cem Mil
Reais), dividido em 100.000 quotas de valor nominal de R$:1,00 (Um Real) cada,
integralizadas, neste ato em moeda corrente do Pais, pela empresária:

MARIA ALVES DE LIMA
QUOTAS 
100.000

CAPITAL 
R$: 100.000,00

CLAUSULA TERCEIRA: - O objeto social da EIRELI será o ram) de: "Comércio
atacadista de artigos de papelaria, Comercio atacadista de equipamentos e
suprimentos de informática, Comércio atacadista de artigos de armarinho,
Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comercio atacadista de
equipamentos para escritório, Comercio atacadista de roupas e acessórios para
uso profissional e de segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos
alimentícios minimercados, mercearias e armazéns, Comércio atacadista de tintas
e materiais para pintura, Comércio atacadista de bicicletas e triciclos: peças e
acessórios, Comércio atacadista de livros, Comércio atacadista de lubrificantes,
Comércio atacadista de tecidos, Comercio atacadista de cosméticos, produtos de
perfumaria e higiene pessoal, Comercio atacadista de suvenires, bijuterias e
artesanatos, Comércio atacadista de plantas e floras naturais, Comércio atacadista
de brinquedos e artigos recreativos, Comércio atacadista de artigos de tapeçaria,

U N A C 0 M C I A
DOLANAJ

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/12/2017 13:48 SOB N° 41600643518.
PROTOCOLO: 178229180 DE 29/11/2017. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704630505. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETARIA -GERAL

CURITIBA, 04/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELL
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

cortinas e persianas, Comercio atacadista de artigos de caça, pesca e camping,
Comércio atacadista de instrumentos musicais e acessórios, Comércio atacadista
de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio atacadista de jornais e
revistas, comércio atacadista de livros, Comércio atacadista de artigos de cama,
mesa e banho, Comércio atacadista de artigos esportivos, Representação
Comercial de artigos de escritório e papelaria, Comércio atacadista de vidros,
Representação comercial de eletrodomésticos."

CLAUSULA QUARTA: - A OREL! iniciará suas atividades em 23 de Novembro de
2017 e seu prazo de duração é indeterminado.

• CLAUSULA QUINTA A responsabilidade da titular é restrita ao valor de suas
quotas, respondendo ainda pela integralização do capital social.

CLAUSULA SEXTA: - A administração da EIRELI caberá Titular a Sta. MARIA
ALVES DE LIMA com poderes e atribuições de Administradora, autorizado o uso
do nome empresarial individualmente, vedado, no entanto, em atividades estranhas
ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor próprio ou de terceiros,
bem como onerar ou alienar bens imóveis da EIRELI.

Parágrafo Primeiro Faculta-se à administradora, nos Writes de seus poderes,
constituir procuradores em nome da EIRELI, devendo ser especificado no
instrumento de mandato, os atos e operações que poderão praticar e a duração do
mandato, que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado.

Parágrafo Segundo — Poderão ser designados administradores não titular, na
forma prevista no art. 1.061 da lei 10.406/2002.

CLAUSULA SÉTIMA: - A titular da EIRELI declara, sob as penas da lei, que não
participa de nenhuma outra empresa dessa modalidade.

CLAUSULA OITAVA: Ao termino de cada exercício social, em 31 de dezembro, a
administradora prestará contas justificadas de sua administração, procedendo
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo a empresária, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apuradas.

AkITA COMERCIAL
DO PARANA:,

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/12/2017 13:48 SOB N° 41600643518.
PROTOCOLO: 178229180 DE 29/11/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704630505. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 04/12/2017
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

CLAUSULA NONA: - A EIRELI poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ououtra dependência, mediante deliberação assinada pela titular.

CLAUSULA DÉCIMA: - A empresária poderá fixar uma retirada mensal, 'a títuiode."Pró-Labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - Falecendo ou interditado a titular da EIRELI, aempresa continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor de seus haveres sereapurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, a data daresolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento sera adotado em outros casos em quea EIRELI se resolve em relação a sua titular.

CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - A Administradora declara, sob as penas da lei,de que não esta impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial,ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, apena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou porcrime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contraa economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesada concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou a propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: - Rai eleito o foro da Cidade de Londrina,Estado do Parana, para o exercicio e o cumprimento dos direitos e obrigaçõesresultantes deste contrato.

E por ester assim justo e contratada, lavra, data eassina juntamente com 02 (duas) testemunhas, o presente instrumento particularde constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, EIRELI, emuma única via, de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros acumpri-lo em todos seus termos.
4e4141Cambé - Pr., 23 de Novembro de 2017. ttoi(

016. 
MARIA ALVES DE LIMA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/12/2017 13:46 SOB N° 41600643518.
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JUNTA COMERCIAL
DO PARANÁ

Karanhao to. 161, CE? 96.010-410 I
ondrina - PR - rone:(0--43)3324 -7676 I

1

..1

da verdlie.
de 2017
YPA LIt4

A I

Retorcheco a(s) firDa(s) 4e:
114Tn9911-MARIA ALVES DE LIMA.....

tom MORO '
; EN festel

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 04/12/2017 13:48 SOB N° 41600643518.
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI.
INSTRUMENTO DE CONSTITUIÇÃO

T temunha

n Po as Teixeira -
RG: 7.589.676-0 SSP-PR
CPF:031.330.409-28

11111111411111if
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA I

ciAikA c L 
- Ana Paula aia Nascimento-

RG: 12.360.916-6 SSP-PR
CPF:078.927.299-76
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF: 29.199.910/0001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

MARIA ALVES DE LIMA, brasileira,
divorciada, empresaria, natural de Patos PB, nascida em
29/11/1949, residente e domiciliada na Cidade de Cambé,
Estado do Parana, na Rua Francisco Xavier da Silva, n,° 192,
Jardim Silvino, CEP:86.188-040, Portadora da Cédula de
Identidade RG: 3.988.430-5 emitida pela SSP/PR em
07/07/2015 e do CPF: 651.369.859-68, titular da empresa
individual de responsabilidade limitada que gira sob o nome
empresarial de "LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA
EIRELI - ME", com sede e foro na Cidade de Cambé, Estado
do Parana, na Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa,
Fundos, Jardim Silvino, CEP: 86.188-040, com instrumento de
constituição devidamente arquivado na JUCEPAR sob n.°
41600643518, por despacho em sessão de 04/12/2017, inscrita
no CNPJ sob n.° 29.199,910/0001-27, resolve, assim, através
da presente alteração modificar seu contrato primitivo de
acordo com as clausulas e condiçôes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA: - Por deliberação do titular, A sede da empresa que é na
Rua Francisco Xavier da Silva, n.° 192, Casa, Fundos, Jardim Silvino, CEP:86.188-
040, na Cidade de Cambé, Estado do Parana, fica transferida para a Rua
Francisco Xavier da Silva, n.°105, Jardim Silvino, CEP:86.188-040, na Cidade de
Cambé, Estado do Paraná.

CLAUSULA SEGUNDA: O objeto da sociedade é a exploração do ramo de:
"Comercio atacadista de artigos de papelaria, Comercio atacadista de
equipamentos e suprimentos de informática, Comércio atacadista de artigos de
armarinho, Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, Comércio
atacadista de equipamentos para escritório, Comercio atacadista de roupas e
acessorios para uso profissional e de segurança do trabalho, Comercio
atacadista de produtos alimentícios — minimercados, mercearias e armazéns,
Comércio atacadista de tintas e materiais para pintura, Comercio atacadista de
bicicletas e triciclos; peças e acessórios, Comércio atacadista de livros,
Comércio atacadista de lubrificantes, Comercio atacadista de tecidos, Comércio
atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comércio
atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comercio atacadista de plantas
e flores naturais, Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos,
Comercio atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas, Comercio
atacadista de artigos de caça, pesca e camping, Comercio atacadista de
instrumentos musicais e acessórios, Comercio atacadista de equipamentos de te

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/04/2018 10:51 SOB N° 20181166089.
PROTOCOLO: 181166089 DE 06/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11801379291. NIRE: 41600643518.
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito & comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação
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L1MALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIREU - ME
CNI2.1/MF: 29.199.91010001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

lefonia e comunicação, comércio atacadista de jornais e revistas, Comercio
atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comercio atacadista de artigos
esportivos, Representação Comercial de artigos de escritório e papelaria,
Comercio atacadista de vidros, Representação comercial de eletrodomésticos."
passa a partir da presente data para "Comércio atacadista de artigos de
papelaria, Comércio atacadista de equipamentos e suprimentos de Informática,
Comércio atacadista de artigos de armarinho, Comércio atacadista de artigos do
vestuário e acessórios, Comércio atacadista de equipamentos para escritório,

• 
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de
segurança do trabalho, Comércio atacadista de produtos alimentícios
minimercados, mercearias e armazéns, Comércio atacadista de tintas e materials
para pintura, Comércio atacadista de bicicletas e triciclos; peps e acessórios,
Comércio atacadista de livros, Comércio atacadista de tecidos, Comércio
atacadista de cosméticos, produtos de perfumaria e higiene pessoal, Comércio
atacadista de suvenires, bijuterias e artesanatos, Comércio atacadista de plantas
e floras naturais, Comércio atacadista de brinquedos e artigos recreativos,
Comércio atacadista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianast Comércio
atacadista de artigos de caga, pesca e camping, Comércio atacadista de
instrumentos musicals e acessórios, Comércio atacadista de equipamentos de
telefonia e comunicação, Comércio atacadista de jornais e revistas, Comércio
atacadista de artigos de cama, mesa e banho, Comércio atacadista de artigos
esportivos, Representação Comercial de artigos de escritório e papelaria,
Comércio atacadista de vidros, Representação comercial de eletrodomésticos"

CLAUSULA TERCEIRA - A presente alteração entrará em vigor a partir da
presente data obedecendo as demais cláusulas que não colidirem com as

• 
disposições do presente instrumento.

CLAUSULA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Londrina - PR, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por assim ter justo e contratado, lavra, data e assina,
juntamente com duas testemunhas o presente instrumento, em uma via,
obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Cambé-Pr 19 de Fevereiro de 2018.

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 16/04/2018 10:51 SOB N° 20181166089.
PROTOCOLO: 181166089 DE 06/04/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÂO:
11801379291. MIRE: 41600643518.
LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI ME

Libertad Bogus
SECRETÁRIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
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LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME
CNPJ/MF: 29.199.910/0001-27

NIRE: 41600643518
PRIMEIRA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

Testemunhas

CPF:024.4 -17

LiCt.or:N.
MARIA ALVES DE LIMA

orta eixeira
RG: 7.589.676-0/SSP-PR.
CPF:031.330.409-28
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Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 16/04/2018
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito d comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos cddigos de verificação
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

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

Nome: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
CNPJ: 29.199.910/0001-27

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

Esta certidão é 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' ad' 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 base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida As 07:43:55 do dia 07/06/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2018.
Código de controle da certidão: 5A1C.F904.9492.779A
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1 of 1 23/08/2018 08:49



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 018572967-07

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 29.199.910/0001-27
Nome: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

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

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

•

Valida até 21/12/2018 - Fornecimento Gratuito

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

Pagina 1 de 1
Emitido via Internet Pública (23/08/2018 08:51:27)



• .1% Prefeitura Municipal de Cambé
ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS 2.4¡ FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS N°/ANO: 17472/2018 

CONTRIBUINTE: 39899 - LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.199.910/0001-27

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA N°: 105
BLOCO: APTO/SALA/LOJA:
BAIRRO: JD SILVINO I
COMPLEMENTO: Q-08/L-06

MUNICÍPIO: CAMElt UF: PR CEP: 86.188-040

tio ATIVIDADE: 4647-8/01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4642-7102 -
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4679-
6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas; 4649-4/99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; 4689-3/99 - Comércio atacadista
especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; 4647-8/02 -
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4623-1/06 - Comércio atacadista de
sementes, flores, plantas e gramas; 4649-4/03 Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros
veículos recreativos; 4642-7/01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança; 4618-4/99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio
especializado em produtos não especificados anteriormente; 4691-5/00 - Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4679-6/01 - Comércio atacadista
de tintas, vemizes e similares; 4669-9/99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente; partes e pegas; 4651-6/02 - Comércio atacadista de suprimentos para
Informática; 4649-4/10 - Comércio atacadista de

Os débitos junto a esta municipalidade serão informados apenas ao contribuinte do CPF/CNPJ ou
representante legal portando as documentações necessárias.***

FINALIDADE: DE CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO.

Emitida em: 23/08/2018 Valida até: 21/11/2018
ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE 0 CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO.

Código de Autenticidade: 0176649259d6
Para verificar: http://sgm.cambe.prgov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Fone: (43) 3174-0565 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.



• J% Prefeitura Municipal de Cambé't ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS 2k FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 39899 - LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIREL1

CPF/CNPJ: 29.199.910/0001-27

ENDEREÇO : RUA FRANCISCO XAVIER DA SM. N°: 105
BLOCO: APTO/SALA/LOJA:
BAIRRO: JD SILVINO I
COMPLEMENTO: Q-08/L-06
MUNICÍPIO: CAMBE UF: PR CEP: 86.188-040

S jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; 4646-0/01 - Comércio
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos; 4641-
9/02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4641-9/03 - Comércio atacadista de
artigos de armarinho

Certificamos, que revendo nossos registros, encontramos débito(s) vencido(s) e
pendente(s) de regularização, referente ao contribuinte de que se trata, relativo(s) a(os)
Tributo(s) Municipal(is) administrado(s) pela Secretaria Municipal da Fazenda.

Código de Autenticidade: 0176649259d6
Para verificar: http://sgm.cambe.prgov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Fone: (43) 3174-0565 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.



23/08/2018 https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp

VOLTAR

CAI
CAIXA ECONÓMf FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 29199910/0001-27
Razão Social: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME
Endereço: R FRANCISCO XAVIER DA SILVA 192 CASA FUNDOS / JARDIM SILVINO

/ CAMBE / PR / 86188-040

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

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

Validade: 21/08/2018 a 19/09/2018

Certificação Número: 2018082112132848653944

Informação obtida em 23/08/2018, às 08:56:27.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 29.199.910/0001-27

Certidão n°: 156827377/2018
Expedição: 23/08/2018, As 08:57:04
Validade: 18/02/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

41 Certifica-se que LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°

29.199.910/0001-27, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores A data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se A verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

• 
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

vias e sucestâes: endt6tst s.br



OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, DEPOSITÁRIO PÚBLICO E
AVALIADOR JUDICIAL CAMBÉ - PARANÁ
Av. Roberto Conceição n° 532-CEP 86.192.550-fone/fax OXX-43-3254-5892 CNPJ 01302537/0001-79

JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CAMBÉ
ESTADO DO PARANÁ.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

OFÍCIO DE DISTRIBUIÇÃO E DEMAIS ANEXOS

CERTIDÃO EXCLUSIVA DE FALÊNCIA E RECUPERACÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL) "P ARA EFEITOS CIVI S" 

Eu, Roseli de Figueiredo, Distribuidora desta Comarca de Cambé-PR., na forma da lei,

CERTIFICO

A requerimento de pessoa interessada, para fins de licitação,
que revendo nos livros deste Oficio, nos registro de feitos CiVEIS*, verifiquei NÃO CONSTAR,
nos mesmos, distribuição de ação de FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO DE EMPRESA
(JUDICIAL/EXTRAJUDICIAL), contra a em.  esa: LIMALVES COMERCIO DE
PAPELARIA EIRELI — I ., inscrito (a) no C.N. ob n° 29.199.910/0001-27. Busca
relativa aos últimos 20 (VI anos.

CUSTAS: 31,33

er esta a ssdo da verdade, sino e dou fé pública.
Dado e passado nest idade de Ca bé-Paraná,

Em 09 de agosto de 2.08.

411114W.  
1/1 , ro

egada Juramentada

I CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
A presente fotoet5pi confeyc

corn o

Lon -) 4

* Com ressalva de quaisquer procedimentos já registrados junto ao SISTEMA PROJUDI, contudo, aindanão formalmente registrados junto a este setor de Distribuição.

TITULAR — Roseli de Figueiredo
EMPREGADAS JURAMENTADAS: Vilma Aparecida Ribeiro e Rosilda de Figueiredo Sanches



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD

Inscrição no CAD/ICMS
90767980-25

Inscrição CNPJ
29.199.910/0001-27

PARANÁ
wlr

Inicio das Atividades
12/2017

Empresa / Estabelecimento
Nome Empresarial LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI - ME

Titulo do Estabelecimento
Endereço do Estabelecimento RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA, 105 - JARDIM SILVINO - CEP 86188-040

FONE: (43) 33027-5080
Município de Instalação CAMBE - PR, DESDE 12/2017

( Estabelecimento Matriz)

Qualificação
ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL - DIA 03 DO MES+2, DESDESituação Atual 04/2018

Natureza Jurídica 230-5 - EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA (EIRELI)
Atividade Econômica Principal do 4647-8/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E DE

Estabelecimento PAPELARIA

Atividade(s) Econômica(s)
Secundária(s) do Estabelecimento

4623-1/06 - COMERCIO ATACADISTA DE SEMENTES, FLORES, PLANTAS E
GRAMAS

4641-9/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TECIDOS
4641-9/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO
4641-9/03 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO
4642-7/01 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DO VESTUARIO E

ACESSORIOS, EXCETO PROFISSIONAIS E DE SEGURANCA
4642-7/02 - COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS PARA USO

PROFISSIONAL E DE SEGURANCA DO TRABALHO
4646-0/01 - COMERCIO ATACADISTA DE COSMETICOS E PRODUTOS DE

PERFUMARIA
4647-8/02 - COMERCIO ATACADISTA DE LIVROS, JORNAIS E OUTRAS

PUBLICACOES
4649-4/03- COMERCIO ATACADISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS E OUTROS

VEICULOS RECREATIVOS
4649-4/05 - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS DE TAPECARIA;

PERSIANAS E CORTINAS
4649-4/10- COMERCIO ATACADISTA DE JOIAS, RELOGIOS E BIJUTERIAS,

INCLUSIVE PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS LAPIDADAS
4649-4/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTROS EQUIPAMENTOS E ARTIGOS

DE USO PESSOAL E DOMESTICO NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4651-6/02 - COMERCIO ATACADISTA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA
4669-9/99 - COMERCIO ATACADISTA DE OUTRAS MAQUINAS E

EQUIPAMENTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE;
PARTES E PECAS

4679-6/01 - COMERCIO ATACADISTA DE TINTAS, VERNIZES E SIMILARES
4679-6/03 - COMERCIO ATACADISTA DE VIDROS, ESPELHOS E VITRAIS
4689-3/99 - COMERCIO ATACADISTA ESPECIALIZADO EM OUTROS

PRODUTOS INTERMEDIARIOS NAO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE

4691-5/00 - COMERCIO ATACADISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS

Tipo
CPF

Quadro Societário
Inscrição Nome Completo / Nome Empresarial

651.369.859-68 MARIA ALVES DE LIMA
Qualificação

TITULAR PESSOA FÍSICA

Estado do Paraná



Este CICAD tem validade até 23/09/2018.
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via
Internet www.fazenda.pr.gov.br

•

•

CAD/ICMS No 90767980-25

Emitido Eletronicamente via Internet
24/08/2018 8:27:25

0, Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/C...
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•

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUNERO DE INSCRIÇÃO
29.199.910/0001-27
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTU RA
04/12/2017

NOME EMPRESARIAL
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
********

PORTE
ME

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDARIAS
46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados
anteriormente
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas
46.41-9-01 - Comércio atacadista de tecidos
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho
46.41-9-03 - Comércio atacadista de artigos de armarinho
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança
46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações
46.49-4-03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veículos recreativos
46.49-4-05 - Comércio atacadista de artigos de tapeçaria; persianas e cortinas
46.49-4-10 - Comércio atacadista de jóias, relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas
46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados
anteriormente
46.51-6-02 - Comércio atacadista de suprimentos para informática
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e pegas
46.79-6-01 - Comércio atacadista de tintas, vernizes e similares
46.79-6-03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos, vitrais e molduras
46.89-3-99 - Comércio atacadista especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente
46.91-5-00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresari

LOGRADOURO
R FRANCISCO XAVIER DA SILVA

NUMERO
105

COMPLEMENTO

CEP
86.188-040

BARRO/DISTRITO
JARDIM SILVINO

MUNICÍPIO
CAMBE

UF
PR

ENDEREÇO ELETRÔNICO
ORTEC@SERCOMTEL.COM.BR

TELEFONE
(43) 3398-1320

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
......

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/12/2017

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

Emitido no dia 23/08/2018 ás 08:45:33 (data e hora de Brasilia). Página: 1/1

1 of 1 23/08/2018 08:46



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME

Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Câmara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, ART. 7° DA CF.

Declaramos sob as penas legais, e para fins de participação no Edital de n° 11/2018,

junto ao, Camara Municipal de Londrina, que a empresa LimaIves Comércio de

Papelaria Eireli. Me. Inscrita no CNPJ sob o n° 29.199.910/0001-27, não possui em

seu quadro permanente, profissionais menores de 18 (dezoito) anos desempenhando

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres ou menores de 16 (dezesseis) anos

desempenhando quaisquer trabalhos, salvo se contratados sob condição de

aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7° da

Constituição Federal de 1988 (Lei n.° 9.854/99).

•:14erdade, firmamos a pr sente laração.

ikOPMIP Ifr
Limalves omércio de Papelaria Eireli-Me

,Valdemir usignani Pimentel
'Represent nte Comercial

4.777 2 8-7 Cpf 765.863.329-15

1f9. 010001 -271
LIMALVES COMERCIO DE

PAPELARIA EIRELI-ME

Rua Francisco Xavier da Silva,192 -
Jd. Silvino - CEP 83188-040
CAMBÉ — PR 1

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105 — Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25
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Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Camara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018,
instaurado por este Orgão, que não fomos declarados inidtineos para licitar ou
contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

wAratmuirmi
Li alver omércio de Papelaria : ireli-Me
Valdemi Busignani Pimentel
Represe tante Comercial
Rg 4.77 .208-7 Cpf 765.863.329-15

9.1 • • 910/0001-27i
VES COMÉRCIO DE

PAPELARIA EIRELI-ME
Rua Francisco Xavier da Silva,192 -

Jd. Silvino - CEP 86188-040cAmBL- _ PR

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105 — Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME

Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Câmara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO

O signatário da presente, em nome da proponente, LimaIves Comércio de Papelaria Eireli. Me. Declara,
expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no edital de PREGÃO PRESENCIAL 11/2018,
em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que acatará integralmente qualquer decisão
que venha a ser tomada pelo licitador quanto á qualificação apenas das proponentes que hajam atendido
ás condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de fornecer os produtos.

0 signatário da presente declara, em nome da referida proponente, total concordância com a decisão que
venha a ser tomada quanto à adjudicação objeto do presente edital.

Declara, ainda, para todos os fins de direito a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da
qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2°, e
Artigo 97 de Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, bem como que não esteja
cumprindo pena de suspensão temporária em participar de licitação e impedimento de contratar com a
Administração Pública ou, ainda, a pena de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administração Pública, nos termos dos incisos Ill e IV, ambos do art. 87 da Lei n°8.666/93.

• alves emércio de Papelaria Eireli-Me
aldemir B ignani Pimentel

-epresenta e Comercial
g 4.777.20 7 Cpf 765.863.329-15

99 1 0/0001-271
LVE COMÉRCIO DE

PAPL, RIA EIRELI-ME
Rua Francisco Xavier da Silva,192 -

Jd. Silvino - CEP 86188-040

CAMBÉ — PR

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105 - Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25



LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME

Londrina, quinta-feira, 23 de agosto de 2018

Camara Municipal de Londrina
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/
2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LICITAR OU
CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PUBLICA

Limalves Comércio de Papelaria Eireli- Me. Inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
29.199.910/0001-27 sediada na Francisco Xavier da Silva 105, declara, sob as
penas da lei, que inexiste fato impeditivo para licitar e contratar com a
Administração, conforme disposições constante da Lei Estadual n.° 10.218, de
12 de fevereiro de 1.999.

4A111011111111..„.
Limalve omercio de Papelaria E
Valdemir usignani Pimentel
Represen ante Comercial
Rg 4.777. 08-7 Cpf 765.863.329-15

910/0001-271
LIMALV S COMÉRCIO DE

PAPE ARIA EIRELI-ME
Rua Francisco Xavier da Silva,192 -

Jd. Silvino - CEP 86188-040
CAMBE — PR 1

Rua: Francisco Xavier da Silva, 105— Jardim Silvino- CEP 86.188-040- Cambé-Pr.
43-3324-4802 CNPJ: 29.199.910/0001-27 INSC: 907.679.80-25



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018

As 14 horas e 15 minutos do dia 24 de agosto de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal

de Londrina, foi realizada a primeira sessão pública do pregão presencial em epígrafe para o

registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, com a presença do Pregoeiro,

o Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, o Servidor Felipe Werlang

Paim, designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame. Também

acompanhou a sessão a servidora Julia Saragoça Santos.

0 Pregoeiro abriu a sessão pública com o credenciamento do único licitante, a pessoa jurídica

LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI — ME, inscrita no CNPJ n. 29.199.910/0001-

27, representada pelo Senhor Valdemir Busignani Pimentel.

Compareceu também a Senhora Magda Selene de Oliveira Assencio, representante da sociedade
ASSENCIO & ASSENCIO LTDA., inscrita no CNPJ n. 79.782.520/0001-53, mas não foi

credenciada por não apresentar os documentos previstos no item 9 do Edital.

Em seguida, o Pregoeiro abriu o envelope de propostas e negociou os preços, conforme relatório

anexo. Ao final, a proposta foi classificada.

Então, o Pregoeiro abriu o envelope de habilitação do único licitante presente: a certidão relativa a

tributos municipais foi apresentada como positiva e os demais documentos apresentaram-se de

acordo com o exigido no edital, tendo sido confirmado as autenticidades daqueles expedidos pela

internet. Diante da apresentação da certidão positiva de tributos municipais, o Pregoeiro concedeu o

prazo de 5 (cinco) dias úteis para a sua regularização, nos termos do item 17 do Edital, e agendou a

próxima sessão pública para o dia 03 de setembro de 2018, às 14h15. Também não houve

impedimento encontrado no cadastro de impedidos de licitar e de condenados por improbidade do

Tribunal de Contas do Paraná e do Conselho Nacional de Justiça.

A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz FernandoFernando Moraes Marendaz 

Licitantes:

Valdemir Busignani Piment



Equipe de apoio:

Felipe Werlang Paim

Servidora

lia Saragoça Santos

•

•

fais,-,)rikc,sefT.-Az-JR0



Câmara Municipal de Londrina -2018
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 11/2018

Eq ui pl aro Peg ina 1

Op1eto Reg Intro de preços para e.entual aqusicão de materials de e>pediente pare a CM L

Lote: 0001 Item 0002
Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial
1

I.Jmotada pea cane-to rP 3, azul, conforme termo de ref erência

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

5,80
5,70

Marca/Modelo'

RADDON 3

Quantidade: 20,00

Vencedor

Lote: 0001 Item 0003 Alrnotada pa-a carirtto, preta conforrre termo de referência

Fornecedor
Rodada

3043 LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

MarcalModelcr.

RADEX \N 3

Ouantidaik

Vencedor

Lance Inicial
1

5,70
5 70

Lote: 0001 lterrt 0004 Apontador tipo °scalar, pequerb, conforme term de referência
Fornecedor 3n.43 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Mecca/Mateo:

LEOLEaESCOLAR

Quantidade: 50,00

Vencedor

Lance Inicial 1,04
0,85

Lote 0001 Item OCC6 CA1XA PARA ARQUIVO PERMANENTE EM PLASTIC° TI PO POLION DA

4110 

Fornecedor
Rodada
Lance Inicial
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

5,10
5,00

Marca/Modelo

POLIBRASTAC IL

Quantidade: 150,03

Vencedor

Lote 0001 Item 0007 CAIXA PARA ARQUIVO PER MAN EN TE EM PlASTICO TI PO POLION DA
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rociada Valor

Marca/Modela

POLIBRAS \ FACIL

Quart (lade 15000

Vencedor

Lance Inicial
1

5.10
5,00

Lote' 0301 Item CCO8 CAIXA PARA ARQUIVO PER MAN ENT E EM PLÁSTICO TIPO POLION DA
Fornecedor 3043 LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Modela
POLI BR AS \ FAC IL

Quantidade 15000
Vencedor

Lance Inicial
1

5.10
5,04

Lote: 0001 Item 0009 CAIXA PARA ARQUIVO PER M AN ENT E EM PLÁSTICO TI PO POLION DA

Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

MarceModelo:

POLI BR AS \ FAC IL

Quaradade: 150,00

Vencedor

Lance Inicial 5 10
5,00

Lote: 0001 Item 0013 Clips mete ico 30, conforme termo de referência

Ike: C001

Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial

Item 5014
Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial
1

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

3,00
2,80

Clips metal ico n° 4/0, conforme tenra de referência
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE

Valor
2.80
2.80

Manca/Mo:
NEVv\M ETALICO

Marca/Modelcr.
NE1MMETALICO

Quant dark:

Quantidade:

50,00

Vencedor

50,00
Vencedor )idi

Lote: 0001 Item 0015 Clips meta ico rP 6/0, conforme term° de referêrci a

Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Manca/Modela

NEWMETALICO

Quantidade: 100,00

Vencedor

Lance Inicial

1

350
3,20

Lote: 0001 Item 5016 Clips tret.11' ico rP 60, conforms termo de referência
Fornecedor 3043
Rodada

LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

Merca/Modelo:
NEWMETAUCO

Quartidade: 150,00
Vencedor

Lance Inicial
1

3,80
3,50

Lote: C001 Item 0027 Fita adesiva crepe branca, conforme terra de referenda

Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Modelo

ADELBRAS 118X50

Quanticiade 20,00

Vencedor

Lame Inicial
1

24,04
24,04

Lota 0001 Item CO28 Fita adesiva large transparente para embalagem

Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Meca/Modelo'

ADELBRAS \45X45

Quan6dade 5000

Vencedor

Ern lido por. Felipe Werlang Pam, na iersão 5519 u 24/08/2018 1824:25



Camara Municipal de Londrina -2018
Relatorio de Lances dos Fornecedores

Pregão 11/2018

Equiplano Pagina 2

()Oat° Registro de ecos para esentual act 1.1 sicao derreterias de e)pectente para a CM L
Lance Inicial
1

15,15
15,03

Lote 6001 Item 0)29 Fita adense tratsperente, tipo durex, conforme termo de referência
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Modela

ADELBRAS \12X30
Quantidade 10,00

Vencedor

Lance Iniciar
1

13.25
13,00

Lote 0001 Item 0320 Fita de inpressAo tintada para mkt uina CHECK PRONTO CHRONOS 31100
Fornecedor
Rodada

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
vaior

Marca/Modeio:

MASTER \31103

Quantidade: 10,00

Vencedor

Lance Inicial 8.70
8,70

Lote: 0001 Item 0031 Fita impressta tintada para irwesscra REMATCH M P20

litte: 0301 Item 0033 Lapis gr4te, re 2 conforme termo de referência

Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial
1

Fornecedor
Rodada
Laxe Inicial
1

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Vote

6,90
6,60

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor
46,50
43,30

Lote: 0001 Item 0034 Lapiseira, para grafite rt. 0.5, ccnforme ter= de referênci a

Merca/?Iodo:

MASTER \MP 20

Maca/Modo:
LEOLEDR EDON DO

Marca/Mcdelo:

Quantidade:

Quantidade:

Quarticiacte:

10,00 ,

Vencedor

10,00
Vencedor

2,00
Fornecedor 3043
Rodada

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

LEOLEO!0,5 Vencedor

Lance Inicial
1

60,20
56,50

Lote: 0001 IterrI 6035 Liwo de protocolo para carespondencia, conforme ter= de referência Maca/Modelo Quantidade: 10.00
Fornecedor 3043
Rodada

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

SD \ 100 FLS Vencedor

Lance Inicial
1

1165
1130

Late 3001 Item 0337 Pasta AZ de lorrto estreda em material rig i do e resistente
Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor
10,20
10,20

Lote 0001 Item 0338 Pasta AZ de Ionto largo: em material rígido e resistente.

• Fornecedor 3043
Rodada
Lance Inicial
1

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

8.99
8 98

Marca/Modela
F RAM A \LE

MarcalModela

FRAMA\LL

Quantidade

Quardidade

60,00

Vencedor

60,00
Vencedor

Lote 0001 Item 0039 Pasta ern L. tarranho oficio, de acordo corn termo de referência
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marce,Modelo:

ACROFICIO
Quantidade: 10,00

Vencedor

Lance Inicial
1

9,80
9,00

Lote: 0001 'ten 0)40 Pasta Oast; ca pctiorxla lombada de 20a 25mm de lagita, cor amarela
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

MarcalModela

POLI BR AS \20 MM
Quantidade: 50,00

Vencedor

Lance Inicial
1

3,25
3,20

Lote: 0901 Item 0041 Pasta plastica calico:fa lombada de 20 a 28/rrn ote largura, cor wamel ha
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Modelo:

POLIBRAS \20 MM
Quantidade: 50,00

Vencedor

Lance Inicial
1

3.25
3,20

Lote. C001 Item 0042 Pasta plástica polionda lornbada de 20 a 25mrn de I argura, na cor azul.
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Maca/Modelo

POLIBRAS \20 MM

Quantidade: 50,00

Vencedor

Lance Inicial
1

3,25
3,20

Lote 0001 Item 6043 Pasta plastica poliorda: I cmbada de 20 a 257rn de 'argue na cor verde Merca/Modelo Quantidade 50,00

Erntido por: Felipe N.larlang Pam, na ,,ersão: 5519u 24/08/2018 15 24:25
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Objeto: Reg istro de preços para e.entual aciusicão de materiais de erpeciente para a CM L
Fornecedor
Rodada
Lance Inicial
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

3,25
3,20

POLIBRAS)20 MM Vencedor

Lola. 0001 Item 0044 Pasta plastica paicnia lanbada de 30 a 35mrn de largura, cor arrerela
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Mcdelo:

POLIBRAS \ 35 MM
Quantidade: 1C0,00

Vencedor

Lance Inicial
1

3,50
3,30

Lote 0001 Itans 0245 Pasta plástica pdlonda lorrbada de 30 a 3.5rrrn de largura ca ,ermelha
Fornecedor 1043
Rodada
Lame Inicial

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

3,50
3.30

Lote 0001 Item 0346 Pasta pl astica polionda: lombada de 30 a 35rrm de largura,riacorazd,
Fornecedor
Rodada
Lance I n4cIal
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

3,50
3,30

Merca/Modela
POLIBRAS \ 35 MM

M aca/Moddo

POLIBRAS \ 35 MM

Quantidade:

Quantidade.

100,00

Vencedor

100,00

Vencedor

Lote: C031 Item 0047 Pasta piastica polionda lombada de 30 a 35mm de largura, na cor shade
Fornecedor
Rodada

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

Marca/Modeicr
POLI BRAS \ 35 MM

Quadidade: 1(XCO

Vencedor

Lance Inicial
1

3,50
3,30

Lote: 0001 Item 0248 Pasta plástica polionda lorrbada de 50 a 60rm de largura, cor amarda
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Maca/Modelo

POLI BR AS155 MM
Quanlidade: 200,00

Vencedor

Lance Inicial
1

5,00
4,50

Lote: 0001 Item C049 Pasta plástica pdi coda tentada de 50 a 6Crtyn de largura, cor varnel ha
Fornecedor 3043
Rodada
Lame Inicial
1

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

5,00
4,50

Marca/Modelo:
POLI BR ASL.55 MM

Quantidade 150,00
Vencedor

Lote: 0301 Item 0050 Pasta plastica policoda Id:rid:Ida de 50 a 6Ornm de largura na cor azul.
Forneceter
Rodada

3043 LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

M arca/M °ado:

POLIBR AS \ 55 MM
Quanticiade: 150,00

Vencedor

Lame Inicial

4111114e: 0001 Item (051 Pasta plastics pdictxla lcotada de &3a 80rrn de larg ura, na cor varde

503
4,50

Fornecedor 3043
Rodada
Lame Inicial
1

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

5,00
4,50

Maca/Modelo:

POUBRAS \ 55 MM
Quaradade: 200,00

Vencedor'

Lote CCO1 Item Cn52 Perfurador para papel (cepacidade max wee 30a 50 folhas)
Fornecedor 3043 LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Raiada Valor

Marca/Modela

JOCAR \OFFICE
Quantithie 40,00

Vencedor

Lame Inicial
1

41,30
40,00

Lote C601 Item 0054 Pincel (marcada) pera quadro branco. re cor preta

Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Marca/Modelo

MASTER \PRETO

Quart [fade 5,00

Vencedor

Lance Inicial
1

5,02
7,50

Lote 0001 Item 0055 Pined (rrere,ador) para quadro branco na cor ,,ermelha
Fornecedor
Rodada

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

Marca/Modela.

MASTERWERMELHO
Quantidade: 5,00

Vencedor

Lame Inicial 8,00
7,50

Lote C001 Item 0056 Resma de papel sulfite: tar ci A4, grarnatura 75g/if?. ca azul.
Fornecedor
Rodada

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

Marca/Modela

REPORTIA4
Quantidade: 4,00

Vencedor

Lance Inicial 29,69

Ernitido por. Felipe V erlang Rain, na s,ersao. 5519u 08/2018152425

Nv%
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Lote 6001 Item 0057 Resma de papel sulfite. tarrenho A4, gramatura 75g/m., ca. amarelo. '''141.4FW
Fornecedor
Rodada
Lame Inicial
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor
28,78
28,70

Marca/Modelo.

REPORTA4
Quantidade 4,03

Venced or V

Lote: 0001 Item 0058 Resma de papel sulfite: tamanho A4, gramataa 75g/ir?, cor rosa.
Fornecacbr 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Maca/Modelcr.
REPORT \A4

Quantidade! 4,C0
Vencedor

Lance Inicial
1

30,35
30,30

Lote: 0001 Item 0059 Reerna de papei sulfite tan b A4, granstura 75g/mT, cor. wade
F orneceeor
Rodada
Lame Inicial

lilte: 0:01 Item 0050 Rolete ertintacia per a calcLiadora SHARP EL-1750V

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor
27,95
27,90

Fornecedor
Rodada
Lame Inicial
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

6,20
6,20

Lote C001 Item 0062 Tesoura para uso geral, c,onforrre termo de reterencia

Lote' CCO1

Fornecedor 1n43
Rodada
Lance Inicial
1

Item 0323

Fornecedor
Rodada
Lance racialI 

LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIR ELE
Valor
18.90
17,50

da p/ amofadas de cal-hi:es e carirrbos autoentintados cor vermaha
3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE

Valor
8,40
a 15

Lote: CCO1 ROM 0064 Titia para airmfadas de carirnbos e carmnbe autoentintados, cor azul

Mama/Mt:ciao:

REPORTIA4

Marca/Modelo

MASTER11750

Ouantidade:

Quantidade

Marca/Modeto:
ARTHOUSE\ 19 CM

Merce/Modela

RADEXL2X1

Marca/Modelo:

Quarlidade:

Quenti

Quantidade:

4,C0
Vencedor

1000

Vencedor

50,00
Vencedor

1,00 /

Vencedor

2132
Fornecedor 3043
Rodada

LIMALVES COM ERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

RADEXQX1 Vencedor

Lance Inicial
1

8.40
8,15

Lote: 0001 Item 6C65 Tinta para arnotadas de cairmte e carirrbos autoentintedos, cor preta

•
Fornecedor
Rodada
Lance Inicial
1

3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Valor

8.40
8,15

Marca/Modelor.

RADEXL2X1
QuantJdade 2,00

Vencedor

Lote: 0001 Item 0086 Tinta propria paa numerada autorneti co metaico - fresco 15r1
Fornecedor 3043 LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELE
Rodada Valor

Mace/Model°,

RADEX \ 15 ML

Quantidade: 600

Vencedor

Lance Inicial
1

420
4,00

Luiz (F- nand) Moraes Marendaz
Pregoeiro

LIMALVES COM CIO DE PAPELARIA EIRELE
Valdemir Susignani Pimentel

Ernitido por: Felipe VVerlang Pam na \ersão: 5519u 24/08/20181524:25
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Estado do Paraná

Departamento de Documentação e Informação

REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Ailton Nantes
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I% Prefeitura Municipal de Cambé
q)r ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS ik FAZENDA MUNICIPAL

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS N'/ANO: 18049/2018

CONTRIBUINTE: 39899 - LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.199.910/0001-27

N°: 105ENDEREÇO: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA

BLOCO:
BAIRRO: JD SILVINO I
COMPLEMENTO: Q-08/L-06

MUNICÍPIO: CAMBE

APTO/SALA/LOJA:

UF: PR CEP: 86.188-040

ATIVIDADE: 4647-8/01 - Comercio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 4642-7/02 -
Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho; 4679-
6/03 - Comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais; 4649-4/05 - Comércio atacadista de artigos de
tapeçaria; persianas e cortinas; 4649-4/99 - Comercio atacadista de outros equipamentos e artigos de
uso pessoal e domestico não especificados anteriormente; 4689-3/99 - Comércio atacadista
especializado em outros produtos intermediários não especificados anteriormente; 4647-8/02 -
Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 4623-1/06 - Comércio atacadista de
sementes, flores, plantas e gramas; 4649-4/03 - Comércio atacadista de bicicletas, triciclos e outros
veículos recreativos; 4642-7/01 - Comercio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto
profissionais e de segurança; 46184199 Cutros representantes comerciais e agentes do comercio
especializado em produtos não especificados anteriormente; 4691-5/00 - Comércio atacadista de
mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios; 4679-6/01 - Comercio atacadista
de tintas, vernizes e similares; 4669-9/99 - Comercio atacadista de outras máquinas e equipamentos
não especificados anteriormente; partes e pegas; 4651-6/02 -

FINALIDADE: DE CONCORRENCIA/LICITAÇAO.

Emitida em: 30/08/2018 Valida até: 28/11/2018

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE 0 CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADO E A NÃO EXISTÊNCIA
DE DÉBITOS A DATA DE EMISSÃO.

Código de Autenticidade: a8d9e7d6ce7c
Para verificar: http://sgm.cambe.prgov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Fone: (43) 3174-0565 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.



ork. Prefeitura Municipal de Cambé
"er ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS Lk FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 39899 - LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.199.910/0001-27

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO XAVIER DA SILVA N°: 105
BLOCO: APTO/SALA/LOJA:
BAIRRO: JD SILVINO I
COMPLEMENTO: Q-08/L-06
MUNICÍPIO: CAMBE UF: PR CEP: 86.188-040

Comércio atacadista de suprimentos para informática; 4649-4/10 - Comércio atacadista de jóias,
relógios e bijuterias, inclusive pedras preciosas e semipreciosas lapidadas; 4646-0/01 - Comércio
atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria; 4641-9/01 - Comércio atacadista de tecidos; 4641-
9/02 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho; 4641-9/03 - Comércio atacadista de
artigos de armarinho

Conforme disposto no Art. 194 do Código Tributário Municipal - CTM, aprovado pela Lei
n°454/83, de 22/12/1983 e suas alterações posteriores, este documento tem os mesmos
efeitos da CERTIDÃO NEGATIVA, por existirem, em relação ao contribuinte de que se trata,
somente débito(s) referente(s) ao(s) tributo(s) e contribuição(ões) Municipal(ais), cuja
exigibilidade está suspensa nos termos do Art. 140 do CTM e/ou Tributo(s) sem
pendência(s) de regularização a que se refere(m) o(s) parcelamento(s) de débito(s). Esta
certidão refere-se a débitos de tributos Mobiliários, Imobiliários e Divida Ativa. Fica
ressalvado o direito de o Município

Código de Autenticidade: a8d9e7d6ce7c
Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Fone: (43) 3174-0565 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.



J % Prefeitura Municipal de Cambé
vq°, ESTADO DO PARANÁ

Secretaria Municipal de Fazenda

CERTIDÃO QUANTO AOS DÉBITOS Lk FAZENDA MUNICIPAL

CONTRIBUINTE: 39899 - LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI

CPF/CNPJ: 29.199.910/0001-27

N°: 105
APTO/SALA/LOJA:

ENDEREÇO: RUA FRANCISCO XAVIER DA
BLOCO:
BAIRRO: JD SILVINO I
COMPLEMENTO: Q-08/L-06
MUNICiP10: CAMBE UF: PR CEP: 86.188-040

inscrever e cobrar as dívidas que venham a ser apuradas em levantamentos posteriores,
assim como de efetuar ou rever lançamentos sobre fatos geradores já ocorridos.

Código de Autenticidade: a8d9e7d6ce7c
Para verificar: http://sgm.cambe.pr.gov.br:8180/Autenticacao/certidaoAutenticado

RUA PARA, 264, CENTRO, CAMBE-PR, CEP: 86.181-240
Fone: (43) 3174-0565 I e-mail: iss@cambe.pr.gov.br I site: http://www.cambe.pr.gov.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

ATA DA 2 SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018

:As 14 horas e 15 minutos do dia 3 de setembro de 2018, na Sala de Reuniões da Câmara Municipal

de Londrina, foi realizada a segunda sessão pública do pregão presencial em epígrafe para o registro
de preços para eventual aquisição de materiais de expediente, com a presença do Pregoeiro, o

Servidor Luiz Fernando Moraes Marendaz, e da Equipe de Apoio, o Servidor Felipe Werlang Paim,

designados pela Portaria n°. 108/2016 e pelo Edital do referido certame.

A sessão foi designada para o recebimento da certidão regular de débitos municipais da empresa
• LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI — ME, CNPJ n. 29.199.910/0001-27, após

fixação de prazo nos termos do item 17 da Seção IX do Edital do certame. 0 licitante interessado
não compareceu, mas protocolou a certidão positiva com efeitos de negativa de tributos municipais
no dia 30/08/2018.

0 Pregoeiro recebeu então a Certidão Positiva com efeitos de Negativa n° 18049/2018, emitida pela
Prefeitura Municipal de Cambé, cuja autenticidade foi verificada via interne. Nesses termos a
empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI — ME foi declarada habilitada. Diante
da ausência de interessados, não houve abertura A. interposição de recursos.
Assim, o Pregoeiro declarou vencedora da licitação, para os itens que cotou, a empresa LIMALVES
COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI — ME, adjudicando a ela o objeto dos itens em que se
sagrou vencedora.

11) A presente ata foi lida e assinada pelos presentes.

Pregoeiro:

Luiz Fernando Moraes Marendaz

Equipe de apoio:

Felipe Werlang Paim

r•

fj 



03/09/2018 Cadastro Impedidos Licitar e Contratar

TCEPR
Consulta de Impedidos de licitai

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor

Tipo documento CNPJ

Nome

• Número documento 29199910000127

Período publicação de

Data de Início Impedimento: de

Data de Fim Impedimento: de

OHUM ITEM ENCONTRADO PARA 0 CNN: 291999100(10127

até

até

até

PaittukAt

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



rnp obidade Administrativa e Ineleibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (03/09/2018 as 15:04) não consta registro no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade, supervisionado pelo Conselho Nacional de Justiça, quanto ao

CNPJ n°29.199.91010001-27.

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser confirmada no endereço: http://www.cnj.jus.br
através do número de controle: 5B8D.77AA.310F.D866

Gerado em: 03/09/2018 as 15:04:26 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

CERTIDÃO

Certifico que foi encontrada uma diferença na sequência da numeração dos itens do

certame, entre a que se verifica no edital do Pregão Presencial n° 11/2018 e a que se verifica no sistema

interno de licitação e contabilidade, sendo necessário apresentar a tabela de equivalência abaixo:

Objeto
Numeração
do item no

Edital

Numeração
do item no

Sistema
Abraçadeira de Velcro: em nylon, com medidas aproximadas de 150 a 200 x 12 a 15
mm, cabeça com fenda em uma das extremidades para a passagem da fita. Pacote com 10
unidades cada.

1 1

Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida de
tecido, médio, tinta: azul, dimensões de area fail de 6,5 x 11 cm (I x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

2 2

Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida de
tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de Area útil 6,5 x 11cm (I x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

3 3

Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lâmina de ago e corpo
plástico rígido ou metálico, tamanho pequeno. 4 4

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

5 7

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

6 8

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

7 9

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e 135mm
e profundidade entre 237mm e 250mm.

8 6

Cinta elástica para processo: cinta elástica para amarração de documentos volumosos ou
processos, com pontas unidas, em tecido elástico, cor preta, com acabamento lateral que
evita desfiamento, medindo 46cm x 4cm (aberta sem costura) e 23cm x 4cm
(fechado/costurado), com costura dupla, de alta qualidade, durabilidade, que segure mais
de 500 folhas, não cortam as folhas de processo, composto 75 % poliéster e 25 %
elastodieno, costura dupla, em pacotes com 100 unidades.

9 12

Capa plástica para encadernação: transparente, atóxica, resistente, tamanho A4 (210 x
297 mm). Pacote com 100 unidades. 10 11

Capa plástica para encadernação fundo: cor preta, atóxica, resistente, tamanho A4 (210
x 297 mm). Pacote com 100 unidades. 11 10



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 12 13
Clips metálico n° 4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 13 14
Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 14 15
Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 15 16
Espiral n. 07: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 07 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 16 25

Espiral n. 12: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 12 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 17 17

Espiral n. 17: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 17 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 18 18

Espiral n. 20: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 20 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 80 e 100 unidades. 19 19

Espiral n. 25: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 25 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 45 e 50 unidades. 20 20

Espiral n. 29: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 29 mm, comprimento mil-limo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 35 e 40 unidades. 21 21

Espiral n. 33: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 33 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 25 e 30 unidades. 22 22

Espiral n. 40: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 40 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. 23 23

Espiral n. 45: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 45 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. 24 24

Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura
(admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10
unidades cada.

25 29

Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.
Pacote com 4 unidades cada.

26 28

Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (mAx de 20 mm) e
comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

27 27

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade.
Marca de referência: Faber Caste!!, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior. Caixa
com 72 unidades cada.

28 33

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha
branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pentel,
Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

29 34

Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,
dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 30 35

Papel reciclado: tamanho A4 (210 x 297 mm), gramatura 180 g/m2, adequado para 31 36

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

impressões. Embalagem com 50 folhas cada.

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com 500
folhas. 32 58

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com 500
folhas 33 56

Papel Sulfite: tamanho A4 4210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
500 folhas 34 59

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA
com 500 folhas 35 57

Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

36 37

Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

37 38

Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
fumé, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

38 39

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor amarela. 39 40

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor verde. 40 43

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor azul. 41 42

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor vermelha. 42 41

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor amarela. 43 44

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor vermelha. 44 45

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul. 45 46

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor verde. 46 47

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor amarela. 47 48

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor azul. 48 50

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor verde. 49 51

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor vermelha. 50 49

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
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Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no minim, 30 folhas,
mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora plástica,
com guia para centralização de folhas na base.

51 52

Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, grande de mesa, capacidade para, no
mínimo, 100 folhas, confeccionado em ferro fundido pintado, bandeja coletora de plástico,
com guia para centralização de folhas na base.

52 53

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. 53 54

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um)
ano.

54 55

Suporte aparador de livros em L (Bibliocanto): chapa em aço, dimensões: (A x L x P)
170 mm x 100 mm x 100 mm (admitindo-se a variação de 2mm), espessura aproximada
de 1 mm. Serão aceitos nas cores preta / cinza / verde. Embalagem com 2 unidades (par)
cada.

55 61

Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lâmina em aço
inoxidável.

56 62

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor vermelha, A. base de água, não tóxica,
frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

57 63

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor azul, A base de agua, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

58 64

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor preta, a base de agua, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

59 65

Estojo para CD/DVD: em material acrílico transparente, fina (slim), dimensões de (A x L
x E) 125 mm x 140 mm x 6 mm, admitindo-se a variação de 2mm. Pacotes com 100
unidades

60 26

Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 61 30

Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH — MP20. 62 31

Bobina, 1 via, cor branca, largura do papel 76 mm (+/- 1 mm), espessura 0,07 a 0,09 mm,
diâmetro máximo da bobina: 65 mm, para Impressora BEMATECH — MP20. 63 5

Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 64 60
Fita para máquina de calcular: Sharp EL-2630P111 65 32
Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 66 66

Considerando que a licitação já foi realizada e não é mais viável a correção, nem do
sistema e nem no âmbito do processo administrativo fisico, a tabela de equivalência acima servirá para /

f
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consulta dos interessados.

Era o que me cumpria certificar.

Londrina, 14 de setembro de 2018.

—7
Ferna

Departamento d
.4 do oraes arendz

Suprimentos e Patrimôni
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018. PROCESSO

ADMINISTRATIVO N° 18/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO

DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

1 SÚMULA PARA PUBLICAÇÃO:

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL n° 11/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 18/2018-DG

0 Pregoeiro instaurou a sessão 24/08/2018. Aberta a sessão pública, foi credenciada apenas
uma empresa, LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA - EIRELI, cuja proposta foi
classificada. Houve negociação de preço com a única licitante presente, cujos preços finais e
itens contemplados constam do relatório anexo à ata da sessão pública (fls. 355-360 dos autos
em epígrafe). Foi aberto seu envelope de habilitação, e verificado que a documentação estava
de acordo com o edital, com exceção da comprovação de regularidade fiscal perante a

Fazenda Municipal, pois a empresa apresentou certidão positiva de débitos. Assim, o

Pregoeiro concedeu prazo para a empresa apresentar a certidão o que foi feito na• negativa,

segunda sessão pública do pregão, em 03/09/2018. Assim, o Pregoeiro verificou, quando

possível, a autenticidade dos documentos e foram consultados os cadastros de impedidos de

licitar e condenados por improbidade - nenhuma informação impeditiva foi encontrada -,

então a referida empresa foi declarada habilitada, vencedora e lhe foi adjudicado o objeto dos

itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64 e 66. Não houve

manifestação de interesse em apresentar recurso. Os itens 1, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

22, 23, 24, 31, 52, 55, 60, 63 e 65 foram declarados desertos pelo Pregoeiro. 0 processo foi

homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos está disponível para

consulta.

Londrina, 2 de outubro de 2018. Pregoeiro - Luiz Fernando Moraes Marendaz



2 DA FASE INTERNA

0 Processo Administrativo n° 27/2018 iniciou-se em 3 de maio de 2018 para

atender ao Termo de Referência para aquisição de materiais de expediente pelo Almoxarifado
do Departamento de Suprimentos e Patrimônio.

Após o recebimento do Termo de Referência (fls. 2-11) e pesquisa
mercadológica (fls. 12-149 dos autos) o preço máximo foi devidamente fixado pela
Presidência na fl. 156-168 e 246-247 dos autos.

A minuta de edital foi elaborada e recebeu pareceres da Controladoria e
Assessoria Jurídica (fl. 170-232 e 248-270 dos autos, com as diligências). 0 instrumento
convocatório foi, então, assinado e publicado, com sessão designada para o dia 24 de agosto

• 
de 2018 (fls. 273-313 dos autos).

3 DA FASE EXTERNA

A fase externa da licitação está devidamente narrada nas Atas da la e da 2a
Sessão Pública, realizadas, respectivamente, nos dias 24 de agosto e 3 de setembro de 2018,
conforme fls. 355-360 e 365 dos autos.

Durante a realização da la sessão pública do certame, percebeu-se uma
discrepância entre a sequência da numeração de itens constante do edital e a sequência da
numeração constante do sistema eletrônico. Diante disso, foi elaborada a certidão de fls. 368-
372, que servirá também como tabela de correspondência.

A empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA - EIRELI, inscrita

• no CNPJ n°. 29.199.910/0001-27, única empresa que compareceu, por ter oferecido o preço
classificado e por ter apresentado documentação em conformidade com o edital, e por não
possuir impedimentos (cadastros do TCE/PR e CNJ, conforme certidões de fls. 36-367), foi
declarada vencedora para os itens abaixo:

Item Objeto Qtde.
Valor

Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

2
Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: azul, dimensões de area útil de 6,5 x 11cm (I x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

3 Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de area útil 6,5 x 11 cm (I x c), admitindo-se a

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00
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variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

4 Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lâmina de aço e corpo
plástico rígido ou metálico, tamanho pequeno.

.50 unid. R$ 0,85 R$ 42,50

5
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

6
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

7
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

8
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

0 Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00
Clips metálico n° 4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00

14 Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx. R$ 3,20 R$ 320,00
15 Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 150 cx. R$ 3,50 R$ 525,00

25
Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura
(admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10
unidades cada.

10 pct. R$ 13,00 R$ 130,00

26
Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.
Pacote com 4 unidades cada.

50 pct. R$ 15,00 R$ 750,00

27
Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (mdx de 20 mm) e
comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

20 pct. R$ 24,00 R$ 480,00

28

•

29

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, trap escuro e excelente apagabilidade.
Marca de referência: Faber Castell, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior.
Caixa com 72 unidades cada.

10 cx. R$ 43,30 R$ 433,00

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha
branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pente!,
Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

2 cx. R$ 56,50 R$ 113,00

Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,30dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 10 unid. R$ 11,00 R$ 110,00

32 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com
500 folhas. 4 unid. R$ 30,30 R$ 121,20

33 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com
500 folhas

.4 unid.id. R$ 29,60 R$ 118,40

34 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
500 folhas

.4 unid. R$ 27,90 R$ 111,60

35unid.
Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA
com 500 folhas 4 R$ 28,70 R$ 114,80
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36
Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34
e 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 10,20 R$ 612,00

37
Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 8,98 R$ 538,80

38
Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
furnd, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

10 pct. R$ 9,00 R$ 90,00

39 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20
25mm de largura, na cor amarela. 

a 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor verde. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

41 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor azul. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor vermelha. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

43 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor amarela. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

44 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor vermelha. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

45 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

46 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor verde. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

47 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor amarela. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

48 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor azul. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

49 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor verde. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor vermelha. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

51
Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no mínimo, 30
folhas, mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora
plástica, com guia para centralização de folhas na base.

40 unid. R$ 40,00 R$ 1600,00

53 Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, t. raço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. 5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

54
Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um)
ano.

5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

56
Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em aço
inoxidável.

50 unid. R$ 17,50 R$ 875,00

57 Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor vermelha, A base de Agua, não tóxica,

1 unid. R$ 8,15 R$ 8,15
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frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

58
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em I, com essas
informações descritas na embalagem): na cor azul, A base de água, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

59
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor preta, A base de água, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

61 Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 10 unid. R$ 8, 70 0R$87, 0

62 Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH - MP20. 10 unid. R$ 6,60 R$ 66,00

64 Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 10 unid. R$ 6,00 R$ 60,00
66 Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 6 unid. R$ 4,00 R$ 24,00

Valor Total Final proposto pela empresa LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA - EIRELI R$ 16.056,05

Além disso, em virtude do fato da única empresa participante não ter
apresentado proposta para alguns itens da licitação, o Pregoeiro declarou desertos os seguintes
itens:

Item Objeto Qtde.
Valor

Unitário
Máximo

Valor Total
Máximo

1
Abraçadeira de Velcro: em nylon, com medidas aproximadas de 150 a 200 x 12 a 15
mm, cabeça com fenda em uma das extremidades para a passagem da fita. Pacote com 10
unidades cada.

50 pct. R$ 16,45 R$ 822,50

9

Cinta elástica para processo: cinta elástica para amarração de documentos volumosos
ou processos, com pontas unidas, em tecido elástico, cor preta, com acabamento lateral
que evita desfiamento, medindo 46cm x 4cm (aberta sem costura) e 23cm x 4cm.(fechado/costurado), com costura dupla, de alta qualidade, durabilidade, que segure mats
de 500 folhas, não cortam as folhas de processo, composto 75 % poliéster e 25 %
elastodieno, costura dupla, em pacotes com 100 unidades.

4 pct. R$ 170,00 R$ 680,00

• Capa plástica para encadernação: transparente, atóxica, resistente, tamanho A4 (210 x
297 mm). Pacote com 100 unidades. 4 pct. R$ 31,94 R$ 127,76

11 Capa plástica para encadernação fundo: cor preta, atóxica, resistente, tamanho A4
(210 x 297 mm). Pacote com 100 unidades. 4 pct. R$ 32,27 R$ 129,08

16 Espiral n. 07: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 07 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 9,22 R$ 18,44

17 Espiral n. 12: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 12 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 15,24 R$ 30,48

18 Espiral n. 17: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 17 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada. 2 pct. R$ 23,11 R$ 46,22

19 Espiral n. 20: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 20 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 80 e 100 unidades. 2 pct. R$ 22,45 R$ 44,90

20 Espiral n. 25: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 25 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 45 e 50 unidades. 3 pct. R$ 24,44 R$ 73,32
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21 Espiral n. 29: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 29 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 35 e 40 unidades. 4 pct. R$ 23,98 R$ 95,92

22 Espiral n. 33: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 33 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 25 e 30 unidades. 4 pct. R$ 24,27 R$ 97,08

23 Espiral n. 40: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 40 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. 5 pct. R$ 22,43 R$ 112,15

24 Espiral n. 45: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 45 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades. 5 pct. R$ 22,09 R$ 110,45

31 Papel reciclado: tamanho A4 (210 x 297 mm), gramatura 180 g/m2, adequado para
impressões. Embalagem com 50 folhas cada. 20 pct. R$ 16,13 R$ 322,60

52 Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, grande de mesa, capacidade para, no
minim, 100 folhas, confeccionado em ferro fundido pintado, bandeja coletora de
plástico, com guia para centralização de folhas na base.

5 unid. R$ 143,93 R$ 719,65

55 al de

Suporte aparador de livros em L (Bibliocanto): chapa em ago, dimensões: (A x L x P)
170 mm x 100 mm x 100 mm (admitindo-se a variação de 2mm), espessura aproximada

1 mm. Serão aceitos nas cores preta / cinza / verde. Embalagem com 2 unidades (par)
cada.

10 pct. R$ 16,85 R$ 168,50

60 Estojo para CD/DVD: em material acrílico transparente, fina (slim), dimensões de (A x
L x E) 125 mm x 140 mm x 6 mm, admitindo-se a variação de 2mm. Pacotes com 100
unidades

15 pct. R$ 100,00 R$ 1500,00

63 Bobina, 1 via, cor branca, largura do papel 76 mm (+/- 1 mm), espessura 0,07 a 0,09 mm,
diâmetro máximo da bobina: 65 mm, para Impressora BEMATECH — MP20. 12 unid. R$ 2,32 R$ 27,84

65 Fita para máquina de calcular: Sharp EL-2630P111 12 unid. R$ 3,37 R$ 40,44
Valor Máximo Total dos itens que restaram desertos RS 5.167,33

Isto posto, encaminhamos o processo administrativo para análise e
homologação da licitação por V. Exa., conforme acima exposto.

Luiz Fer o o
210 11

- 
1 

Marend
Pregoeiro

Londrina, 2 de outubro de 2018.
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 11/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018. OBJETO:

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o

exposto no relatório do pregoeiro e o registrado na ata da sessão pública, em que o Pregoeiro

adjudicou o objeto dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62,

64 e 66 à empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA - EIRELI, inscrita no CNPJ n°.

29.199.910/0001-27, totalizando o valor de R$ 16.056,05 (Dezesseis mil e cinquenta e seis

reais e cinco centavos), conforme descrito na tabela abaixo:

Item Objeto Qtde.
Valor

Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

2
Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: azul, dimensões de área útil de 6,5 x 11cm (1 x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

3
Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de área útil 6,5 x 11cm (1 x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

4 Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lâmina de ago e corpo
plástico rigido ou metálico, tamanho pequeno. 50 unid. R$ 0,85 R$ 42,50

5
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

7
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

8
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

12 Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00

13 Clips metálico n° 4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00

14 Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx. R$ 3,20 R$ 320,00

15 Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 150 cx. R$ 3,50 R$ 525,00
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25
Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura
(admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10
unidades cada.

10 pct. R$ 13,00 R$ 130,00

26
Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.
Pacote com 4 unidades cada.

50 pct. R$ 15,00 R$ 750,00

27
Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (mdx de 20 mm) e
comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

20 pct. R$ 24,00 R$ 480,00

28

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade.
Marca de referência: Faber Castell, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior.
Caixa com 72 unidades cada.

10 cx. R$ 43,30 R$ 433,00

29

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha
branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pentel,

ompactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

2 cx. R$ 56,50 R$ 113,00

.-Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,
dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 10 unid. R$ 11,00 R$ 110,00

32 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com
500 folhas. 4 unid. R$ 30,30 R$ 121,20

33 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com
500 folhas 4 unid. R$ 29,60 R$ 118,40

34 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
I 500 folhas 4 unid. R$ 27,90 R$ 111,60

35 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA
com 500 folhas 4 unid. R$ 28,70 R$ 114,80

36
Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34
e 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 10,20 R$ 612,00

37
Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 8,98 R$ 538,80

dip Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
fumê, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

10 pct. R$ 9,00 R$ 90,00

39 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor amarela. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor verde. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

41 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor azul. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

42 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor vermelha. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

43 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor amarela. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00
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44 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor vermelha. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

45 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

46 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor verde. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

47 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor amarela. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

48 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor azul. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

49 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor verde. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

50 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor vermelha. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no minim, 30
lhas, mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora

lástica, com guia para centralização de folhas na base.
40 unid. R$ 40,00 R$ 1600,00

53 Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. 5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

54
Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um)
ano.

5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

56
Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em aço
inoxidável.

50 unid. R$ 17,50 R$ 875,00

57
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em I, com essas
informações descritas na embalagem): na cor vermelha, A base de água, não tóxica,
frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

1 unid. R$ 8,15 R$ 8,15

58
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor azul, A base de água, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

do informações
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas

descritas na embalagem): na cor preta, A base de Agua, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

61 Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 10 unid. R$ 8,70 R$ 87,00

62 Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH - MP20. 10 unid. R$ 6,60 R$ 66,00

64 Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 10 unid. R$ 6,00 R$ 60,00

66 Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 6 unid. R$ 4,00 R$ 24,00

Valor Total Final proposto pela empresa LIMALVES COlyIEt.°W, DEIPAPELARIA - EIRELI
i , ‘,..-- -..

R$ 16.056,05

d
Ailt n fi a

Presidente

Londrina, 8 de outubro de 2018.
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VOLTAR

CA LAL A
CAIXA ECONÓWCA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

29199910/0001-27
LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI ME
R FRANCISCO XAVIER DA SILVA 192 CASA FUNDOS / JARDIM SILVINO / CAMBE / PR /
86188-040

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

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

Validade: 28/09/2018 a 27/10/2018

Certificação Número: 2018092813121974940059

Informação obtida em 10/10/2018, às 14:38:59.

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

•

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp 1/1
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CONSUMIDOR: NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON-LD
FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A. CNPJ: 04.206.050/0001-80.

DELIBERO:

"I) Pela RATIFICAÇÃO da Decisão Administrativa n" 076/2018, proferida pelo PROCON-LD, nos Autos do Processo Administrativo sob n°
168/2018.".

Londrina, 28 de setembro de 2018. Juarez Paulo Tridapalli - Secretário de Governo

SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N° 055/2018

0 DIRETOR PRESIDENTE DA SERCOMTEL CONTACT CENTER S.A, no uso regular de suas atribuições legais,conferidas pelo Estatuto Social,
CONSIDERANDO a necessidade de acompanhamento relativas ao contrato da Sercomtel S.A. Telecomunicações.:

RESOLVE:

Nomear as colaboradoras ALINE MAGALAES DE BARROS - RE 4395, TANIA MARA LOPES DE OLIVEIRA - RE. 5918, DANIELA ALVES DOS
SANTOS - RE. 5563 e KATIA MUNARETTO - RE. 6814 para compor a comissão para acompanhar, fiscalizar e executar nos processos do
Contrato Cobrança N° 044//2018 firmado com a SERCOMTEL S.A. TELECOMUNICAÇÕES contratante de nossos serviços de teleatendimento

4, ativo.

A nomeação deu-se no mês de setembro de 2018 e passa a vigorar a partir do dia 01 de outubro de 2018.

As decisões e providências que ultrapassarem a competência dos colaboradores mencionados acima deverão ser solicitadas a esta Diretoria para
que, em tempo hábil, possa adotar as medidas convenientes.

Regovam-se todas as disposições contrárias

Esta resolução entrará em vigor a partir de da data da mesma.

Londrina, 01 de Outubro de 2018. LucianoKuhl - Diretor-Presidente

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

TERMO
ip TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N°11/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018.

Objeto: Aquisição de materiais de expediente

Homologo o procedimento administrativo em epígrafe, de acordo com o exposto no relatório do pregoeiro e o registrado na ata da sessão pública,
em que o Pregoeiro adjudicou o objeto dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64 e 66 a empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA - EIRELI, inscrita no
CNPJ n°. 29.199.910/0001-27, totalizando o valor de R$ 16.056,05 (Dezesseis mil e cinquenta e seis reais e cinco centavos), conforme descrito na
tabela abaixo:

Item Objeto

Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja abso
2 tecido, médio, tinta: azul, dimensões de área OW de 6,5 x 11cm (I x

variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja abso
3 tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de área Ohl 6,5 x 11cm (I x

variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

4 Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lâmi
plástico rígido ou metálico, tamanho pequeno.

Qtde. Valor Unitário
Proposto

Valor Total
Proposto

vente revestida de
c), admitindo-se a

vente revestida de
c), admitindo-se a

Ia de ago e corpo

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

50 unid. R$ 0,85 R$ 42,50
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5
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto, tipo
polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

6
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto, tipo
polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e 135mm e
profundidade entre 237mm e 250mm.

1
I

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

7
I

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto, tipo
polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e 135mm e
profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
8 polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e 135mm e

profundidade entre 237mm e 250mm.
150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

12 Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00

! 13

14

15

Clips metálico n°4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00

Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx. R$ 3,20 R$ 320,00

Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 150 cx. R$ 3,50 R$ 525,00

Fita adesiva transparente tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura
25 (admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10

, unidades cada.;
10 pct. R$ 13,00 R$ 130,00

,

26 i

r- ---,,Fita
27

Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com dimensões
entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento minimo de 45 metros. Pacote com 4
unidades cada.

50 pct.

20 pct.

R$ 15,00 R$ 750,00

adesiva crepe branca: corn largura minima de 18 mm (máx de 20 mm) e comprimento
de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de resina/borracha.
Pacote com 6 unidades cada.

R$ 24,00 R$ 480,00

28

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho minimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, traço escuro e excelente apagabilidade. Marca
de referência: Faber CasteII, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 72
unidades cada.

10 cx. R$ 43,30

2 cx. R$ 56,50

R$ 433,00

29

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha
branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pentel,
Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

R$ 113,00

30 Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura, dimensões
entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 10 unid. R$ 11,00 R$ 110,00

32 'Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com 500
folhas.

4 unid. R$ 30,30 R$ 121,20

33 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com 500
folhas

4 unid. R$ 29,60 R$ 118,40

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com 500
folhas

4 unid. R$ 27,90 R$ 111,60

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA com
35 500 folhas

4 unid. R$ 28,70 R$ 114,80

Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e 35
36 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno metálico

para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas
60 unid. R$ 10,20 R$ 612,00

37
Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e 35
cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno metálico
para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 8,98 R$ 538,80

38
Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
fumê, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

10 pct. R$ 9,00 R$ 90,00

39 Pasta plástica polionda: fechamento corn elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm
ide largura, na cor amarela.

50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm
de largura, na cor verde.

50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

41 Pasta plástica polionda: fechamento corn elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm
de largura, na cor azul.

50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

42 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a 25mm
' de largura, na cor vermelha.

50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00
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43 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 35mm
de largura, na cor amarela. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00 1

44 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 35mm
de largura, na cor vermelha. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

45 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 35mm
lde largura, na cor azul. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

46 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a 35mm
de largura, na cor verde. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

47 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 60mm
de largura, na cor amarela. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

48 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 60mm
de largura, na cor azul. 150 unid. R$ 4,50

R$ 4,50

R$ 675,00

R$ 900,00Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 60mm49 de largura, na cor verde. 200 unid.

50 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 60mm
de largura, na cor vermelha. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

51

53

54

t Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no mínimo, 30 folhas,
mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora plástica,
com guia para centralização de folhas na base.

40 unid. R$ 40,00 R$ 1600,00

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não tóxico, traço linear
e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. 5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não tóxico, trago linear
e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um) ano. 5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

56 Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou cinza
escuro, comprimento minimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em aço inoxidavel. 50 unid. R$ 17,50 R$ 875,00

57
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor vermelha, a base de agua, não tóxica, frasco
com conteúdo minimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

1 unid. R$ 8,15 R$ 8,15

58
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor azul. A base de agua, não tóxica, frasco com
conteúdo minimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

59

61

62

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor preta, a base de agua, não toxica, frasco com
conteúdo minimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 10 unid. R$ 8,70 R$ 87,00

Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATECH -
, MP20. 10 unid. R$ 6,60 R$ 66,00

64

66

Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 10 unid. R$ 6,00 R$ 60,00

Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 6 unid. R$ 4,00 R$ 24,00

Valor Total Final proposto pela empresa LIMALVES COMÉRCIO DE PAPELARIA - EIRELI R$ 16.056,05

Londrina, 8 de outubro de 2018. Ailton da Silva Nantes - Presidente

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL n°11/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO n° 18/2018-DG

0 Pregoeiro instaurou a sessão 24/08/2018. Aberta a sessão pública, foi credenciada apenas uma empresa, LIMALVES COMÉRCIO DE
PAPELARIA - EIRELI, cuja proposta foi classificada. Houve negociação de preço com a única licitante presente, cujos preços finais e itens
contemplados constam do relatório anexo à ata da sessão pública (fls. 355-360 dos autos em epígrafe). Foi aberto seu envelope de habilitação, e
verificado que a documentação estava de acordo com o edital, com exceção da comprovação de regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal,
pois a empresa apresentou certidão positiva de débitos. Assim, o Pregoeiro concedeu prazo para a empresa apresentar a certidão negativa, o que
foi feito na segunda sessão pública do pregão, em 03/09/2018. Assim, o Pregoeiro verificou, quando possível, a autenticidade dos documentos e
foram consultados os cadastros de impedidos de licitar e condenados por improbidade - nenhuma informação impeditiva foi encontrada -, então a
referida empresa foi declarada habilitada, vencedora e lhe foi adjudicado o objeto dos itens 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64 e 66. Não houve manifestação de
interesse em apresentar recurso. Os itens 1, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 52, 55, 60, 63 e 65 foram declarados desertos pelo
Pregoeiro. 0 processo foi homologado pelo Presidente da CML. Informa-se que a integra dos autos está disponível para consulta.

Londrina, 8 de outubro de 2018. Pregoeiro - Luiz Fernando Moraes Marendaz
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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE ITENS DESERTOS

Processo Administrativo n° 18/2018

Pregão Presencial n° 11/2018 — Objeto: Registro de Preço para eventual aquisição de
materiais de expediente

Conforme relatório de fls. 373-378, 0 Pregão Presencial n° 11/2018 teve
como resultado, em sua maioria, itens com propostas, cujo resultado já foi homologado (fls.
379-381). Entretanto, alguns itens para os quais não foi apresentada proposta foram
declarados desertos pelo Pregoeiro. É ocaso dos itens 1,9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 31, 52, 55, 60, 63 e 65.

Assim, nos termos do Acórdão 3638/2015 — Pleno do TCE-PR, encaminho o
processo para parecer jurídico e, após, para ciência e decisão da Diretoria-Geral

Lutz -16 s •
Pregoeiro

Londrina, 18 de outubro de 2018.
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Camara Municipal de Londrina

Estado do Paraná

ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: parecer final em procedimento de pregão

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

RELATÓRIO

Esta Assessoria Jurídica já exarou parecer sobre a minuta da ata de

registro de preços e respectivos anexos.

Após isso foi realizada a sessão pública, na qual foram realizados os

seguintes atos:

credenciamento do representante da empresa I,imalves Com. de Papelaria Eireli;

recebimento dos envelopes 1 (proposta) e 2 (habilitação);

- conferência da regularidade da documentação;

- análise das propostas da empresa presente;

- negociação de melhor proposta com a empresa presente;

- verificação dos documentos de habilitação;

concessão de prazo para regularização da documentação da licitante;

Na segunda sessão pública foram realizados os seguintes atos:

- entrega da documentação regularizada;

- declaração da empresa vencedora: Limalves Com. de Papelaria Eireli — ME;
- adjudicação dos objetos da licitação em que se sagrou vencedora.

Portanto. conforme se observa, todas as formalidades foram
cumpridas, estando o resultado do certame apto para ser homologado. Quanto aos itens

declarados desertos. indicamos a publicação de novo edital.

É o parecer.
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ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°. 29/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. 11/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 18/2018

• OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

VALOR: R$ 16.056,05 (DEZESSEIS MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E CINCO 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 n° 3.419.976-0 e CPF 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 LIMALVES COMERCIO
DE PAPELARIA EIRELI-ME, inscrita no CNPJ sob o n° 29.199.910/0001-27, com sede na
Rua Francisco Xavier da Silva, n° 105 CEP n°. 86.188-040, no Município de Cambé, neste ato
representada pelo Sr. Valdemir Busignani Pimentel, portador da Cédula de Identidade n°
47772087 (SSP-PR) e CPF n°765.863.329-15, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preços para eventual aquisição de materiais de
expediente, 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 A disciplina dos prazos e condições de aceitação, da garantia e substituição dos ,
produtos, do prego e das condições de pagamento, das obrigações da contratada e das
obrigações da contratante estão previstas no Termo de Referência (ANEXO I do Edital
de Pregão Presencial n° 11/2018), documento que integra o presente instrumento, como
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se nele estivesse transcrito.

3 A existência de preps 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 às 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 e
Natureza da despesa: 3390.301600 — Material de expediente.

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 será 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 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.

ID 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.

CLÁUSULA 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 PREÇO

9 Os pregos unitários são:

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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Item Objeto Qtde.
Valor.Unitário

Proposto

Valor Total
Proposto

2
Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: azul, dimensões de área útil de 6,5 x Ilcm (1 x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

3
Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de Area útil 6,5 x llcm (lx c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,70 R$ 114,00

4 Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lamina de ago e corpo
plástico rigido ou metálico, tamanho pequeno. 50 unid. R$ 0,85 R$ 42,50

il Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

6
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

7
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

8
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

150 unid. R$ 5,00 R$ 750,00

12 Clips metálico n° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00
13 Clips metálico n° 4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 50 cx. R$ 2,80 R$ 140,00
14 Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx. R$ 3,20 R$ 320,00
15 Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada. 150 cx. R$ 3,50 R$ 525,00

io Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura
(admitindo-se a variação de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10
unidades cada.

10 pct. R$ 13,00 R$ 130,00

26
Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.
Pacote com 4 unidades cada.

50 pct. R$ 15,00 R$ 750,00

27
Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (max de 20 mm) e
comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

20 pct. R$ 24,00 R$ 480,00

28

Lápis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
comprimento, Resistente, com escrita macia, trago escuro e excelente apagabilidade.
Marca de referencia: Faber Castell, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior.
Caixa com 72 unidades cada.

10 cx. R$ 43,30 R$ 433,00

29 Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberação do
grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha

2 cx. R$ 56,50 R$ 113,00

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



39,2-

Ata de Registro de Preço n°29/2018 4

branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pente!,
Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.

30 Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,
dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento. 10 unid. R$ 11,00 R$ 110,00

32 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com
500 folhas. 4 unid. R$ 30,30 R$ 121,20

33unid.Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com
500 folhas 4 R$ 29,60 R$ 118,40

34 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
500 folhas 4 unid. R$ 27,90 R$ 111,60

35 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA
com 500 folhas 4 unid. R$ 28,70 R$ 114,80

411 Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34
e 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 10,20 R$ 612,00

37
Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

60 unid. R$ 8,98 R$ 538,80

38
Pasta em L: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
fume', com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

10 pct. R$ 9,00 RS 90,00

39 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor amarela. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

40 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor verde. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

41 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor azul. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

42

41-
Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor vermelha. 50 unid. R$ 3,20 R$ 160,00

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor amarela. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

44 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor vermelha. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

45 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

46 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor verde. 100 unid. R$ 3,30 R$ 330,00

47 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor amarela. 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

48 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor azul. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

49 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a 200 unid. R$ 4,50 R$ 900,00

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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60mm de largura, na cor verde.

50 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor vermelha. 150 unid. R$ 4,50 R$ 675,00

51
Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no mínimo, 30
folhas, mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora
plástica, com guia para centralização de folhas na base.

40 unid. R$ 40,00 R$ 1600,00

53 Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. 5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

54
Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrílico não-retrátil, não tóxico, traço
linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um)
ano.

5 unid. R$ 7,50 R$ 37,50

46
Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em aço
inoxidável.

50 unid. R$ 17,50 R$ 875,00

57
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor vermelha, a base de água, não tóxica,
frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

1 unid. R$ 8,15 R$ 8,15

58
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor azul, a base de água, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

59
Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
informações descritas na embalagem): na cor preta, a base de agua, não tóxica, frasco
com conteúdo mínimo de 35 ml.

2 unid. R$ 8,15 R$ 16,30

61 Fita de impressão tintada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
PRONTO - CHRONOS 31100. 10 unid. R$ 8,70 R$ 87,00

62 Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH — MP20. 10 unid. R$ 6,60 R$ 66,00

64 Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V 10 unid. R$ 6,00 R$ 60,00
66 Tinta preta: própria para numerador automático metálico - frasco com no mínimo 15 ml 6 unid. R$ 4,00 R$ 24,00

Valor Total Final R$ 16.056,05

10 0 presente instrumento possui valor total de R$ 16.056,05 (Dezesseis mil e cinquenta e
seis reais e cinco centavos).

CLAUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

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

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
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 SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço será feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

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

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

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

Departamento Financeiro.
18.4Notificar o Gestor do contrato caso identifique qualquer irregularidade para eventual

instauração de procedimento administrativo para aplicação de penalidade.

19 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
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Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°
8.666, de 1993.

20 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 OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita às 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
ampla defesa.

22 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:

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

22.2Multa.
22.2.1 Moratória de 5% (cinco 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);

22.2.1 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 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.

22.3 Impedimento de licitar e contratar com a Unido, 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.

23 Comete infração administrativa punível com impedimento de licitar, nos termos da Lei
n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário que:

23.1.1 Não assinar a Ata de Registro de Prego 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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23.1.2 Apresentar documentação falsa;
23.1.3 Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
23.1.4 Ensejar o retardamento da execução do objeto;
23.1.5 Não mantiver a proposta;
23.1.6 Cometer fraude fiscal;
23.1.7 Comportar-se de modo inidôneo.

24 Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
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.

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

26 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.

27 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 à
Administração, observado o principio da proporcionalidade.

28 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.

28.10s 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.

29 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.

30 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.

31 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 será
registrado em cadastro correspondente.
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32 0 prazo para pagamento da multa será de 10 (dez) dias após o recebimento da
notificação para recolhimento do valor.

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

CLAUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

34 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.

35 Os pregos 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.

36 Quando os pregos registrados tornarem-se superiores aos pregos praticados no mercado
por motivo superveniente, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio convocará o
prestador para negociar a redução dos pregos aos valores praticados pelo mercado.

37 Se o prestador não aceitar reduzir seus pregos aos valores praticados pelo mercado, será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante despacho
da Presidência.

38 Quando os preps de mercado tornarem-se superiores aos pregos registrados e o
prestador não puder cumprir o compromisso, a Presidência decidirá por:

38.1Liberar 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;

38.2Convocar os demais prestadores para assegurar igual oportunidade de negociação;
38.3 Proceder 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 Pregos; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

39 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
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Pregos, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

40 A Contratada terá o seu registro cancelado, por intermédio de processo administrativo
especifico, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando:

40.1Não cumprir as condições da Ata de Registro de Pregos;
40.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
40.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
40.4A 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 ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

41 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 DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

42 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.

43 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 TREZE — DA PUBLICAÇÃO

44 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação do extrato deste Contrato no Jornal
Oficial do Município de Londrina, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua
assinatura.

CLAUSULA QUATORZE — DO FORO

45 0 foro para dirimir questões relativas ao presente instrumento será o da Comarca de
Londrina, Estado do Paraná, 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 só efeito.

Londrina, 18 de outubro de 2018.

AiIto a Ilya Nan s
Presidente da Câmara Municipal de Londrina
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

0 objeto do presente termo de referência é o registro de preços para eventual aquisição,
de materiais de expediente para a Camara Municipal de Londrina, conforme
especificações e quantidades estabelecidas no Anexo I-A — Tabela de Descrição e
Preços de Materiais de Expediente.

2 Os bens deverão ser de estoque novo e de primeiro uso, considerados nessa qualidade
aqueles entregues antes de decorrido o primeiro quarto do total de sua validade.

3 As marcas dos itens do Anexo I-A indicadas são meras referências utilizadas para
cotação, inexistindo qualquer impedimento de que sejam materiais de marcas diversas,
desde que sejam equivalentes ou de qualidade superior.

3.1 Na hipótese de oferta de marca diversa das indicadas como referência, a proponente
deverá comprovar o atendimento das características mínimas especificadas, por meio
de catálogos ou outros documentos idôneos, no momento da apresentação da
proposta.

SEÇÃO II— DA JUSTIFICATIVA

4 A aquisição dos materiais do anexo I-A atenderá As necessidades dos departamentos e
assessorias da Camara Municipal de Londrina, garantindo a operacionalização de suas
atividades.

4.1 Na definição dos materiais, foram consideradas as necessidades gerais das unidades,
como pode ser observado na indicação de materiais de expediente como lapis, capa e
contracapa para encadernação, espirais diversos, papel reciclado (para impressos das
Solenidades do Cerimonial), entre outros.

4.2 0 quantitativo estimado baseou-se na consulta do ano de 2017, nas quotas
estabelecidas pelo Ato da Mesa n° 07/2011 e no quantitativo de material já existente
no almoxarifado da Camara Municipal de Londrina.

4.3 A indicação de cores e quantidades almeja atender pontualidades existentes nos
departamentos e assessorias, pois viabiliza a elaboração de sistemas de
gerenciamento, controle e execução das atividades, por exemplo, na identificação de
processos de acordo com os respectivos anos ou destinações temáticas para as quais
serão empregadas.

SEÇÃO III — DOS PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA E ACEITAÇÃO

Rua Goy Parigot de Souza. 145
Centro Cívico BCI1{0 Munhoz da Rocha Neto

Fone/FAX 3374-1265 - Londrnia • PR



Pregão Presencial n°. 11/2018 18

5 A entrega do objeto da Ata de Registro de Prego dos itens do Anexo I-A se darão
conforme as necessidades da CONTRATANTE, que encaminhará a solicitação com
todas as informações básicas necessárias (especificações dos produtos e quantidades),
por meio de e-mail ou fac-símile, conjuntamente com a nota de empenho para a
respectiva aquisição.

6 Os itens serão entregues em prazo não superior a 15 (quinze) dias corridos, contados a
partir do envio da solicitação e da Nota de Empenho ao e-mail ou fac-símile da
empresa.

6.1 Sera admitido a pedido de prorrogação do prazo de entrega, desde que seja realizado
dentro do prazo inicial de entrega, devidamente justificado e com documentação
probatória que demonstre as providências da Contratada para atendimento da
solicitação, bem como fato posterior, que não dependa de sua vontade, mas impeça o
regular cumprimento do prazo inicial da solicitação.

6.2 0 pedido de prorrogação de prazo de entrega sera encaminhado ao Diretor-Geral da
Camara Municipal de Londrina e este apreciará a pertinência da justificativa
apresentada.

7 A prorrogação do prazo de entrega não sera superior a 10 (dez) dias corridos e não
eximirá a aplicação de eventuais penalidades.

8 Os itens deverão ser embalados de maneira a evitar a danificação durante os
procedimentos de cargas, descarga e transporte, inclusive com a identificação e
caracterização dos materiais para a conferência e o recebimento por servidor do
Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de Londrina.

9 Os produtos devem vir em embalagens próprias (originais) e conter informações para
sua identificação, incluindo marca, quantidade, medidas, data de fabricação e validade.

9.1 Os produtos deverão estar acondicionados em embalagens com as quantidades
descritas nas especificações acima estabelecidas, uma vez que racionalizará a
conferência e a viabilizará a sistemática de fornecimento interno desta Casa.

10 No momento da entrega, os itens 4, 28, 29 e 39 a 50 deverão apresentar o selo de
segurança do INMETRO em suas respectivas embalagens ou extrato emitido pelo site
do INMETRO <http://www.inmetro.gov.br/prodcert/produtos/busca.asp> demonstrando
que a marca e seu material possui certificado de segurança vigente.

I I O reconhecimento da necessidade de certificação compulsória dos produtos
supracitados decorre da Portaria INMETRO n° 481, de 07 de dezembro de 2010, cujo
objeto é o estabelecimento de Requisitos de Avaliação da Conformidade para Artigos
Escolares.
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12 Os produtos solicitados deverão ser entregues na sede do árgão, no Centro Cívico Bento
Munhoz da Rocha Neto, Rua Parigot de Souza, n°. 145, Londrina, Paraná, CEP: 86015-
%3, no horário das 13 horas às 19 horas, de segunda a sexta-feira.

12.1A CONTRATADA arcará com os custos da entrega.
12.2A CONTRATADA se responsabilizará por danos decorrentes do transporte.

13 Servidor lotado no Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de
Londrina poderá dar o "aceite" na ocasião da entrega.
13.10 "aceite" implica em recebimento provisório e atestado de verificação da correta

quantidade de itens entregues, para efeito de posterior verificação da conformidade do
material com a especificação.

13.2 No local de entrega, servidor fará o recebimento dos materiais limitando-se a verificar a
sua conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no
verso da nota fiscal a data da entrega dos materiais e, se for o caso, as irregularidades
observadas.

14 0 recebimento definitivo implica em atestado de verificação da adequação do produto
entregue as especificações e as qualificações dispostas neste Termo de Referência, no
Edital e no constante na proposta de preços do licitante vencedor.

15 Nenhuma espécie de recebimento prejudica a responsabilidade da empresa fornecedora
por vicias ocultos.

16 Na impossibilidade de entrega da marca proposta, a Contratada poderá protocolar
pedido de troca de marca, a ser apreciado pelo Diretor-Geral da Câmara Municipal de
Londrina, desde que:

16.1 Indique a motivação da impossibilidade de entrega da marca proposta e entregue
documentos para sua comprovação (p. ex. Por meio de noticias públicas, documento
emitido por fabricantes e fornecedores autorizados);

16.2 Indique a nova marca a ser entregue, acompanhada de catálogo ou documento que
comprove o pleno atendimento de todas as especificações exigidas no presente
termo de referência;

16.3 Seja realizado dentro do prazo inicial de entrega dos produtos solicitados.

SEÇÃO IV — DA GARANTIA E SUBSTITUIÇÃO DOS PRODUTOS

17 Os bens deverão ter prazo de garantia minima de 1 (um) ano, a contar da data de
entrega, prevalecendo o prazo de garantia fixado pelo fabricante ou fornecedor, caso
maior.

18 0 Departamento de Suprimentos e Patrimônio está apto a declarar a constatação de
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vícios ocultos existentes nos produtos entregues, reduzirá a termo a descrição dos
produtos viciosos e solicitará a substituição via e-mail ou fac-símile.

19 A substituição de produto considerado com vicio ou em desacordo ao especificado será
efetuada em remessa única, com prazo de entrega não superior a 7 (sete) dias corridos,
contados a partir da notificação por e-mail ou fac-símile da empresa.

SEÇÃO V — DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

20 0 pagamento do objeto deste contrato será feito à empresa CONTRATADA em ate 5
(cinco) dias úteis, contados do recebimento definitivo dos itens requisitados de acordo
com as necessidades dos Departamentos desta Casa.

20.1 0 pagamento somente será efetuado após o recebimento e conferência, por servidor
lotado no Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Camara Municipal de
Londrina, da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA. O recebimento
definitivo fica condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura
apresentada pela CONTRATADA e do regular cumprimento das obrigações
assumidas.

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

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

20.3 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Credito, mediante
depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
CONTRATADA, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

20.4Serd considerado como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
ordem bancária para pagamento.

20.5A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser
efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada no contrato.

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

SEÇÃO VI— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

22 A CONTRATADA obriga-se a:
22.1 Efetuar a entrega dos bens em perfeitas condições, no prazo e local indicado pela

Administração, em estrita observância das especificações do Edital e da proposta,

Rua Gov, Paro t de Souza, 145
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acompanhado da respectiva nota fiscal constando detalhadamente as indicações da
marca, tipo e procedência;

22.2Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do produto, de acordo com as
normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

22.30 dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da
Administração, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, As suas expensas,
no prazo máximo de 7 (sete) dias corridos, o produto com avarias ou defeitos;

22.4Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto
do presente termo de referência;

22.5Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;

22.6Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo
previsto, com a devida comprovação.

22.7Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as
obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada,
exceto nas condições autorizadas no Termo de Referência ou na minuta de Ata de
Registro de Preço;

22.8Não 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;

22.9Responsabilizar-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 das obrigações assumidas.

22.10 Manter seu endereço de e-mail e fac-símile (se houver) atualizado e apto a
receber mensagens da Contratante, caso não seja informado e-mail especifico, o
endereço utilizado para envio de notificações e outros documentos serão os presentes
nos autos que originaram a presente Ata de Registro de Prep, notadamente eventual
e-mail utilizado para orçamento na fase de instrução do procedimento, expresso na
proposta ou outros documentos apresentados pela Contratante durante a licitação;

22.11 Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de
maneira clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações.

SEÇÃO VII— DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRANTE

23 A CONTRATANTE obriga-se a:
23.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

23.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da CONTRATADA, através
de servidor especialmente designado, nos termos do art. 67 da Lei n° 8.666/93;

23.3Proceder ao pagamento do contrato decorrente deste instrumento na forma e prazo

Rua Gov Pangot de Souza, 145
Centro Civic.° Beano Ml1/1110Z da Rocha Neto
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pactuados.
23.4Notificar, por escrito, a Contratada, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso

da execução dos contratos, fixando prazo para a sua correção.

Londrina, 19 de fevereiro de 2018.

"7" 7xt K-at,
Angelica Tiem i Nakai

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Rua Gov Parlgot de Souza, 145
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ANEXO I-A - TABELA DE DESCRIÇÃO E PREÇOS - MATERIAIS DE
EXPEDIENTE

23

Om . Objeto

i
Qtde.

____
Valor Valor TotalUnitário MaximoMaximo

1

2

3

; Abraçadeira de Velcro: em nylon, com medidas aproximadas de 150 a 200 x 12 a 15
: mm, cabeça com fenda em uma das extremidades para a passagem da fita. Pacote com 10
' unidades cada.

50 pct.

20 unid.

R$ 16,45 R$ 822,50

R$ 5,81 R$ 116,20
' Almofada para carimbo n° 03: entintada, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: azul, dimensões de Area útil de 6,5 x Ilcm (I x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.
Almofada para carimbo n° 03: entintado, corpo plástico, esponja absorvente revestida
de tecido, médio, tinta: preta, dimensões de de area útil 6,5 x Ilcm (1 x c), admitindo-se a
variação de 1 cm em qualquer das dimensões para mais ou menos.

20 unid. R$ 5,78 R$ 115,60

4

5

' Apontador de lápis: tipo escolar, manual, com uma entrada, com lamina de aço e corpo
plástico rigido ou metálico, tamanho pequeno. 50 unid.

150 unid.

R$ 1,05 RS 52,50

Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor amarela, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
135inm e profundidade entre 237mm e 250mm.

R$ 5,14 R$ 771,00

6
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor azul, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e 150 unid.
135mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

1
R$ 5,14 

I
i R$ 771,00

7
Caixa para arquivo permanente em plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto,
tipo polionda, na cor verde, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
I35mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

I
, 150 unid.1

150 unid.

R$ 5,14 R$ 771,00

--

R$ 5,14 RS 771,008
Caixa para arquivo permanente ern plástico tipo polionda: pasta para arquivo morto
polionda cor vermelho, com altura entre 340mm e 355mm, largura entre 125mm e
I35mm e profundidade entre 237mm e 250mm.

9

:
Cinta elástica para processo: cinta elástica para amarração de documentos volumosos i
ou processos, com pontas unidas, em tecido elástico, cor preta, com acabamento lateral ;
que evita desfiamento, medindo 46cm x 4cm (aberta sem costura) e 23cm x 4cm . 4 pct.RS(fechado/costurado), com costura dupla, de alta qualidade, durabilidade, que segure mais i 
de 500 folhas, não cortam as folhas de processo, composto 75 °A. poliéster e 25 %1

jelastodieno, costura dupla, em pacotes com 100 unidades.

170,00 R$ 680,00

10

11

:capa plástica para encadernação: transparente, atóxica, resistente, tamanho A4 (210 x
, 297 mm). Pacote com 100 unidades.
i

4 pct. .

4 pct.

R$ 31,94

R$ 32,27

R$ 127,76

Capa plástica para encadernação fundo: cor preta. atóxica, resistente, tamanho A41
' (210 x 297 mm). Pacote com 100 unidades. R$ 129,08

12...m....,..
13

Clips metálico n ° 3/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. i 50 cx.. R$ 3,09 RS 154,50
Clips metálico n° 4/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 1 50 cx.1 RS 2,87 , RS 143,50

14 Clips metálico n° 6/0: tipo niquelado. Caixa com 50 unidades cada. 100 cx.
t

RS 3,54 R$ 354,00

Rua Gov. Pango; de Souza, 145
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15 Clips metálico n° 8/0: tipo niquelado. Caixa com 25 unidades cada.

16 Espiral n. 07: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 07 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada.

17 Espiral n. 12: Plástico
mm e máximo 350 mm.

18

19

20

• 2 l

22

PVC, cor preta, diâmetro de 12 mm, comprimento mínimo 3301
Pacote com 100 unidades cada.

Espiral n. 17: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 17 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com 100 unidades cada.

Espiral n. 20: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 20 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 80 e 100 unidades.
Espiral n. 25: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 25 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 45 e 50 unidades.

Espiral n. 29: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 29 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 35 e 40 unidades.

Espiral n. 33: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 33 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 25 e 30 unidades.

23 Espiral n. 40: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 40 mm, comprimento mínimo 330
mm c máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades.

24 Espiral u. 45: Plástico PVC, cor preta, diâmetro de 45 mm, comprimento mínimo 330
mm e máximo 350 mm. Pacote com quantidade entre 15 e 20 unidades.
Fita adesiva transparente: tipo durex, em rolo, com aproximadamente 12 mm de largura

25 (admitindo-se a variaçao de 2mm) e com 30 metros de comprimento. Pacote com 10
unidades cada.

Fita adesiva larga transparente para embalagem: de polipropileno, em rolo, com
26 dimensões entre 45mm e 50 mm de largura e com comprimento mínimo de 45 metros.

Pacote com 4 unidades cada.
Fita adesiva crepe branca: com largura minima de 18 mm (mix de 20 mm) e

27 comprimento de 50 metros, em papel crepado, cor branca, com adesivo a base de
resina/borracha. Pacote com 6 unidades cada.

4111) 

Lapis grafite: preto, n° 2, corpo redondo ou sextavado, tamanho mínimo de 15 cm de
28 comprimento, Resistente, com escrita macia, trap escuro e excelente apagabilidade.1

Marca de referência: Faber Castell, Cis, Bic, equivalente ou de qualidade superior.
Caixa com 72 unidades cada.

Lapiseira: para grafite n° 05, pulsar (parte superior a ser pressionada para liberaydo do
9 grafite junto ao ponteiro), clipe e ponteiro confeccionados em metal cromado, borracha2 branca para apagar grafite embutida abaixo do pulsar. Marca de Referência: Pentel,

Compactor, Tecnocis, equivalente ou de qualidade superior. Caixa com 12 unidades.
Livro de protocolo para correspondência: com 100 folhas pautadas, capa dura,30 dimensões entre 1,00 e 1,5 cm de espessura, 15 e 16 de largura e 21 e 23 de comprimento.

3 Papel reciclado: tamanho A4 (210 x 297 mm), gramatura 180 g/m2, adequado paraI impressões. Embalagem com 50 folhas cada.

32 Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor ROSA com
500 folhas.

24

150 cx. R$ 3,90 R$585,00

2 pct. R$ 9,22 R$ 18,44

2 pct. RS 15,24 RS 30,48

2 pct. RS 23,11 R$4622

2 pct. R$ 22,45 R$ 44,90

3 pct. RS 24,44 RS 73,32

4 pct. R$ 23,98 RS 95,92

4 pct. RS 24,27 R$ 97,08
1

5 pct. R$ 22,43 R$ 112,15

5 pct. RS 22,09 RS 110,45

10 pct. R$ 13,27 R$ 132,70

50 pct. R$ 15,18 R$ 759,00

20 pct. R$ 24,10 R$ 482,00

10 cx. R$ 46,53 R$ 465,30

2 ex. R$ 60,22 R$ 120,44

10 unid. R$ 11,66 ItS 116,60

20 pct. R$ 16,13 R$ 322,60

4 unid. RS 30,39 RS 121,56

Rua Gov Parigut de Souza, 145
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Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AZUL com
500 folhas

36

37

10 38

39

40

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor VERDE com
500 folhas

Papel Sulfite: tamanho A4 ((210 x 297 mm), gramatura de 75g/m2, na cor AMARELA
com 500 folhas

Pasta AZ de lombo estreito: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34
e 35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 5,5 e 6,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas

Pasta AZ de lombo largo: em material rígido e resistente, com comprimento entre 34 e
35 cm e largura entre 28 e 28,5, lombada entre 7,5 e 8,5 cm, com mecanismo interno
metálico para inserção de folhas perfuradas e apoio plástico para acomodação das folhas
Pasta em I.,: para acondicionamento de papéis formato oficio, em polipropileno cristal ou
fumd, com dimensões entre 23 e 24,5 de largura e entre 32,6 e 34 cm de comprimento,
espessura minima: 0,15 micras. Pacote com 10 unidades cada.

Pasta plastics polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor amarela.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a
25mm de largura, na cor verde.

41 Pasta plástica polionda: fechamento com
25mm de largura, na cor azul.

42 Pasta plástica polionda: fechamento com
25mm de largura, na cor vermelha.

43

elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a

elástico, tamanho oficio, lombada de 20 a

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor amarela.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a44 35mm de largura, na cor vermelha.

45

46

47

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor azul.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 30 a
35mm de largura, na cor verde.

Pasta plastics polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor amarela.

48 Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor azul.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor verde.

Pasta plástica polionda: fechamento com elástico, tamanho oficio, lombada de 50 a
60mm de largura, na cor vermelha.

Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, capacidade para, no mínimo, 30
51 folhas, mas não superior a 50 folhas, confeccionado em metal pintado, bandeja coletora

plástica, corn guia para centralização de folhas na base.

25

4 unid. R$ 29,69 R$ 118,76

4 unid. R$ 27,95 R$ 111,80

4 unid. R$28,78 i RS 115,12

60 unid. R$ 10,23 R$613,80

60 unid. R$ 8,99 R$ 539,40

10 pct. R$ 9,82 R$ 98,20

50 unid. RS 3,28 RS 164,00

50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

50 unid. R$ 3,28 R$ 164,00

100 unid. R$ 3,51 RS 351,00

100 unid. R$ 3,51 RS 351,00

100 unid. R$3.51 R$ 351,00

100 unid. R$ 3,51 R5351,00

200 unid. RS 5,03 R$ 1006,00

150 unid. RS 5,03 R$ 754,50

200 unid. RS 5,03 RS 1006,00

150 unid. R$ 5,03 RS 754,50

40 unid. R$ 41,40 R$ 1656,00
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Perfurador para papel: 2 (dois) furos universais, grande de mesa, capacidade para. no
57 mínimo, 100 folhas, confeccionado em ferro fundido pintado, bandeja coletora de

26

5 unid. R$ 143,93 RS 719,65
plasm), com guia para centranzacao ae tomas na base.

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não toxico, traço.53  unid. 5 id. R$ 8,05linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor preto, validade minima de 1 (um) ano. R$ 40,25

Pincel (marcador) para quadro branco: ponta de acrilico não-retrátil, não toxico, trap
54 linear e sem falhas e fácil de ser apagado, na cor vermelha, validade minima de 1 (um)

ano.
5 unid. R$ 8,05 RS 40,25

Suporte aparador de livros em L (Bibliocanto): chapa em ago, dimensões: (A x L x P)
55 170 mm x 100 mm x 100 mm (admitindo-se a variação de 2inm), espessura aproximada

de 1 mm. Serão aceitos nas cores preta / cinza / verde. Embalagem com 2 unidades (par)
cada.

10 pct. R$ 16,85 R$ 168,50

Tesoura: para uso em geral, com cabo plástico em formato anatômico na cor preta ou
56 cinza escuro, comprimento mínimo de 16,5 cm e máximo de 19,5 cm, lamina em ago

inoxidável.

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
57 informações descritas na embalagem): na cor vermelha, a base de água, não tóxica,

frasco com conteúdo mínimo de 35 ml. Com informações descritas na embalagem.

50 unid. RS 18,98 R$ 949,00

1 unid. RS 8,45 R$ 8,45

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
58 informações descritas na embalagem): na cor azul, a base de agua, não tóxica, frasco

com conteúdo mínimo de 35 ml.. _
2 unid. R$ 8,45 RS 16,90

Tinta para almofadas de carimbos e carimbos autoentintados (2 em 1, com essas
59 informações descritas na embalagem): na cor preta, a base de água, não tóxica, frasco

com conteúdo mínimo de 35 ml.

Estojo para CD/DVD: em material acrilico transparente, tina (slim), dimensões de (A x
60 L x E) 125 mm x 140 mm x 6 mm, admitindo-se a variação de 2mm. Pacotes com 100

unidades

2 unid. R$ 8,45 1
r

R$ 16,90

15 pct. RS 100,00 R$ 1500,00

61 Fita de impressão tiritada na cor preta ou azul/roxa para máquina de cheque CHECK
; PRONTO - CHRONOS 31100.. _

10 unid.

10 unid.

R$ 8,78

R$ 6,91

RS 87,80

62 Fita de impressão tintada na cor azul/roxa, modelo ERC 03, para Impressora BEMATE-
CH - MP20. R$ 69,10

63 Bobina, 1 via, cor branca, largura do papel 76 mm (+/- 1 mm), espessura 0,07 a 0,09 mm,
diâmetro máximo da bobina: 65 mm, para Impressora BEMATECH - MP20. 12 unid. R$ 2,32 : R$ 27,84

64 Rolete entintador: para calculadora Sharp EL-1750V.
65 Fita para maquina de calcular: Sharp EL-2630P111

10 unid. R$ 6,30 R$ 63,00i
12 unid. R$ 3,37 R$ 40,44

T66 , Tinta preta: própria para numerador automatic() metalico - frasco com no minimo 15 ml . 6 unid. R$ 4,25 1 R$ 25,50 .
Valor Total Final RC T7 171 LiK
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• Comercialização de serviços de Provedor e internet;
• E, demais Produtos/serviços que a SERCOMTEL disponibilizar, em sua area geográfica de atuação definida no Anexo I (Area Geográfica

de Atuação).
• A area geográfica definida no Anexo I poderá ser ampliada pela SERCOMTEL, a seu exclusivo critério, mediante comunicação prévia a

CREDENCIADA. Em caso de redução da area geográfica, tal decisão deverá ser comunicada pela SERCOMTEL à CREDENCIADA.

Vigência: 4.1 0 prazo de vigência do presente contrato será de 60 (sessenta) meses, a contar da data de assinatura do contrato, podendo ser
rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, mediante aviso, por escrito, protocolado com 30 (trinta) dias de antecedência, bem como
podendo ser prorrogado, mediante termo aditivo, a exclusivo critério da SERCOMTEL, até o limite permitido em Lei.
4.2. - Quaisquer eventos ocorridos ou serviços realizados em data posterior ao término da vigência deste Contrato, não serão comissionados nem
gerarão qualquer direito a CONTRATADA, por tratar-se de atividades não autorizadas pela SERCOMTEL.
4.3 Na data da assinatura do contrato deste Credenciamento Conjunto n° 001/2018 fica automaticamente rescindido contrato de credenciamento
anterior a este que tenha o mesmo objeto.

Data e Assinaturas: Londrina,22/10/2018; (Sercomtel S.A. — Telecomunicações: Hans Jurgen MOIler e Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun,
Roberto Yukio Nishimura e Luiz Shiroma — (Sercomtel Participações S.A.) e Roberto Batista da Costa — Foto Novo de Tamarana Ltda Me — Roberto
Batista da Costa.

SERCOMTEL ILUMINAÇÃO S.A

EXTRATO
A Sercomtel Iluminação S.A., torna público aos interessados, que a empresa Unilumin Group Co., Ltd, teve HOMOLOGADAS as luminaries dos

4I) modelos "UNI-LDFIN-BR-200", "UNI-LDFIN-BR-150" e "UNI-LDFIN-BR-090" a partir de 23/10/2018, com validade de 12 (doze) meses, de acordo
com os requisitos do Edital de Pré-Qualificação n°001/2017. Publique-se.

Londrina, 23 de outubro de 2018. Felipe José de Carvalho — Engenheiro Eletricista e Tiago Carnelós Caetano — Diretor de Operações.

CÂMARA
JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS
EXTRATO

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Espécie: Ata de Registro de Preços n°29/2018 — Pregão Presencial n° 11/2018
Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
Contratada: LIMALVES COMERCIO DE PAPELARIA EIRELI-ME
CNPJ: 29.199.910/0001-27
Objeto: registro de preços para eventual aquisição de materiais de expediente
Valor total: R$ 16.056,05 (dezesseis mil e cinquenta e seis reais e cinco centavos).

•Vigência: 12 meses, a contar da data de sua publicação.
Data da Assinatura: 18 de outubro de 2018.

ERRATAS
NA EDIÇÃO DO JORNAL OFICIAL N°3489, DE 28 DE MARÇO DE 2018, NA PAGINA 15 (QUINZE), NO AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO
PUBLICO N°001/2018 - CEP,

ONDE SE LE:

"0 Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Transito e Urbanização de Londrina — CMTULD, torna público o Edital de
Chamamento Público em epígrafe, com objeto de seleção de interessados no credenciamento para explorar nos dias 12 e 13 de maio de 2018 (Dia
das Mães), 11 e 12 de agosto de 2018 (Dia dos Pais) e, 02, 03 e 04 de novembro de 2018 (Dia de Finados), com credenciamento distinto para
cada um dos períodos, mediante autorização, os espaços públicos lindeiros demarcados na calçada, nas modalidades de barraca, tenda ou mesa,
veiculo automotor ou trailer de pequeno porte, para os cemitérios Padre José Anchieta, São Paulo, João XXIII, São Pedro e Jardim da Saudade".

LEIA-SE:

"0 Município de Londrina, por intermédio da Companhia Municipal de Transito e Urbanização de Londrina — CMTULD, torna público o Edital de
Chamamento Público em epígrafe, com objeto de seleção de interessados no credenciamento para explorar nos dias 12 e 13 de maio de 2018 (Dia
das Mães), 11 e 12 de agosto de 2018 (Dia dos Pais) e, 01, 02, 03 e 04 de novembro de 2018 (Dia de Finados), com credenciamento distinto para
cada um dos períodos, mediante autorização, os espaços públicos lindeiros demarcados na calçada, nas modalidades de barraca, tenda ou mesa,
veiculo automotor ou trailer de pequeno porte, para os cemitérios Padre José Anchieta, São Paulo, João XXIII, São Pedro e Jardim da Saudade".

Eu, Alexandre Zuliani, que fiz digitar e subscrevo.

Londrina, 24 de outubro de 2018. Alexandre Zuliani — Coordenador de Controle de Espaço Público — CMTU-LD.



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

DESPACHO

PL:

Com fulcro no parecer jurídico exarado pela procuradoria desta Casa (fls.387/388),
foram cumpridas todas as formalidades afetas ao Processo Administrativo n°. 18/2018,
cujo objeto é o Registro de Preço para eventual aquisição de materiais de expediente,
estando o resultado do certame apto para ser homologado, e, que no tocante aos itens

110 declarados desertos, entende pela publicação de novo edital. Esta Diretoria decide pela
nova autuação com cópia das pegas principais e republicação dos itens desertos no
certame, quais sejam, 1,9,10,11,16,17,18,19,20,21,22,23,24,31,52,55,60,63 e 65.

Atenciosamente,

• Almeida
Diretor Geral

Londrina, 24 de outubro de 2018


