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CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

Estado do Paraná

PROCESSO ADMINISTRATIVO - DG N°32/2018 

AUTUAÇÃO 

Aos 10 de Julho de 2018, na cidade de Londrina, autuo a
documentação juntada na Fase 1 - Cotação, para contratação do
seguinte objeto: Aquisição e realocação de aparelhos de ar
condicionado..
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Adriana de Andrade Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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C.I. 133/2017 - DAP

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINAESTADO DO PARANÁ

Londrina, 22 de novembro de 2017.

DE: DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PREDIAL

PARA: DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO

Prezado Gerente,

Encaminhamos Termo de Referencia para aquisição e realocação de

aparelhos de ar condicionado.

Atenciosamente,

Virginia Bar oza Reis de Oliveira
Departament de Administração Predial

COLT-rja,

C) Nit&
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços para eventual
realocação, instalação e aquisição de (doze) aparelhos de ar-condicionado, tipo split,
hi-wall, para a Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e condições
estabelecidas no presente Termo de Referência.

Item Descrição uantidade
1 Realocação de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e

evaporador tipo hi-wall.
10

2 Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h, com
sistema inverter.
Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e 10
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h, com

' sistema inverter.
Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, com
sistema inverter.

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e 2
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h, com
sistema inverter



2 A Realocação prevista no Item 1 se trata do serviço de instalação de um equipamento
que esteja em funcionamento de um local para outro dentro das dependências da
Contratante, e compreende:

2.1 Desinstalação do equipamento em funcionamento no setor de origem;
2.2 Desinstalação de equipamento eventualmente instalado no setor de destino;
2.3 Instalação do equipamento em funcionamento no setor de destino.

3 As Aquisições previstas nos itens 2 ao 5 compreendem:

3.1 Fornecimento dos equipamentos novos;
3.2 Desinstalação de eventual equipamento que esteja no local em que deva ser instalado

equipamento novo;
3.3 Instalação do equipamento novo.

4 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

5 0 objeto deste Termo de Referência atenderá as necessidades de propiciar melhor
conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas da
regido. Além disso, a Camara possui equipamentos antigos, com peças de reposição que
não são fabricadas, impossibilitando o conserto do aparelho.

SEÇÃO III — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO

6 A contratada deverá fornecer aparelhos condicionadores de ar, tipo split hi-wall, novos,
cujos modelos encontrem-se em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

7 Características mínimas:

7.1 Tipo de ciclo frio — admite-se frio e quente.
7.2 3 (três) velocidades de ventilação — admite-se mais velocidades.

8 Características indispensáveis:
8.1 Controle remoto sem fio, digital, acompanhado de pilhas novas.
8.2 Etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A".
8.3 Manual de instruções em português.
8.4 Função de desumidificação.
8.5 Tensão de 220V.
8.6 Sistema inverter.
8.7 Deve utilizar gas refrigerante ecológico, que não agrida o meio ambiente.
8.8 Função timer on/off
8.9 Filtro de ar — removível e lavável.
8.10Gabinete do evaporador construido de plástico injetável de alta resistência, na cor

branca.



•

•

SEÇÃO IV — DA VISTORIA

9 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo
telefone (43) 3374-1340, de segunda à sexta feira, das 8 horas às 14 horas e serão
acompanhadas pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira.

10 Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada visitou as instalações da Camara.

I



11 Caso a empresa interessada opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração
no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no
edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta.

SEÇÃO V - DO PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO

12 A partir do envio da Nota de Empenho, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis
para concluir o serviço de realocação (item 1) e de 10 (dez) dias úteis para concluir o
serviço de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5).

13 Qualquer serviço a ser prestado deve ser previamente agendado com, no mínimo, 2
(dois) dias úteis de antecedência.

14 A Contratada deverá considerar que o agendamento s6 poderá ocorrer para prestação
dos serviços em dias úteis, em horário comercial e nos quais não ocorra as sessões da
Câmara Municipal de Londrina — que normalmente acontecem as terças e quintas-feiras

• no período da tarde. As circunstâncias previstas neste item não prejudicam os prazos
previstos para a execução de serviços e os dias de sessão são considerados úteis, salvo

4111 se prejudicarem um período da tarde e um período da manha (no mesmo dia ou em
consecutivos).

14.1Não há necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamentos, quando
não acompanhados imediatamente da instalação;

14.2A mera entrega de equipamentos não gerará recebimento em Nota Fiscal, mas apenas
emissão de recibo — o recebimento provisório dos itens 2 a 5 do presente Termo de
Referências ocorre com a instalação dos respectivos equipamentos.

••

15 Os serviços de instalações e realocação dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-
de-obra especializada.

16 A instalação e realocação inclui, entre outros materiais, redes frigorigenas, instalações
elétricas do equipamento, drenos, bases e suportes, cortes necessários na parede
(cimento, vidro ou gesso), colocação dos aparelhos e os testes necessários.

17 A instalação e a realocação dos equipamentos sera realizada em horários que não
comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais, devendo,
necessariamente, ser previamente agendada com o Fiscal do Contrato.

18 0 serviço de instalação e realocação deverá seguir, obrigatoriamente, as normas
regulamentares, do fabricante.

19 No caso de instalações inadequadas ou que prejudiquem outro aparelho já instalado no
prédio da Camara, a empresa terá prazo máximo de 3 dias úteis para correção.

SEÇÃO VI— DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

20 0 recebimento provisório sera proferido imediatamente após o recebimento dos
serviços de realocação (item 1) ou de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5),
mediante assinatura em canhoto de nota fiscal ou documento especifico no qual conste
informação da data do recebimento e responsável pelo recebimento.
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21 0 recebimento definitivo dos produtos e dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 5

(cinco) dias contados da instalação ou realocação dos equipamentos, mediante
declaração na via de nota fiscal da Camara Municipal de Londrina e envio ao
Departamento Financeiro para pagamento.

SEÇÃO Vil—DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

22 Sera pago o preço unitário por serviço de realocação (item 1) ou de instalação dos
equipamentos novos (item 2 a 5), conforme preço registrado em Ata de Registro de
Preps.

23 Os pagamentos serão feitos à empresa em até 5 (cinco) dias ateis, contados do
recebimento definitivo do objeto.

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

23.2 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.

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

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

23.5A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

SEÇÃO VIII —DA GARANTIA

24 0 prazo de garantia dos equipamentos e serviços será de 12 meses contados da data do
recebimento definitivo, salvo se a garantia ofertada pelo fabricante for maior — caso em
que esta será observada na contratação.

25 Durante o período de garantia, os vícios de adequação, de desempenho e de
durabilidade, bem como eventuais defeitos de fabricação ou impropriedades nos
equipamentos deverão ser corrigidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da notificação — sujeitos ao mesmo agendamento previsto para a prestação dos demais
serviços descritos no presente Termo de Referência.

26 Em todo caso de manutenção previsto nesta seção, os equipamentos, componentes ou
peps de reposição deverão ser substituídos por novos e originais, sem implicar custos
adicionais, não podendo ser classificados como serviços de manutenção corretiva.

27 Será de responsabilidade integral da empresa o transporte e o manuseio dos materiais e
equipamentos, até a entrega e aceitação final (recebimento definitivo) por parte da
fiscalização da Câmara Municipal de Londrina.

SECA() IX —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE



28 A Contratada obriga-se a:

28.1 Executar todos os serviços descritos ou mencionados neste Termo de Referência
compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários, de responsabilidade da Contratada.

28.2Responsabilizar-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);

28.3 Cumprir os prazos previstos no Contrato;
28.4Realizar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência,

com data e horário estipulados pela Camara;
28.5 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de

forma a não causar transtornos à rotina administrativa da Contratante, devendo
sempre retirar quaisquer resíduos que sua atividade tenha gerado para locais externos
ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção ambiental;

28.6Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de
má execução dos serviços ou má qualidade de material;

28.7A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, as suas
expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

28.8Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;

28.9Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações;

28.10 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia útil que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.

28.11 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a
execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias
ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da Contratante;

28.12 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente da
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório à
disciplina da Câmara ou ao interesse do Serviço Público;

28.13 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada
por representantes das partes, e indenizar a Câmara ou a terceiros, todo e qualquer
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do
contrato. A indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Câmara
ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;

28.14 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes,
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob
total responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha
vitimar seus empregados e/ou pessoas do entorno da obra, em decorrência da
execução do objeto do presente contrato;

28.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do Contrato;

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

28.17 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

yautos 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.



29 A Contratante obriga-se a:

29.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

29.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

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

29.4 Manter contratos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados pro
escrito, no prazo de 3 (três) dias Uteis;e

29.5 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados
pela Contratada.

SEÇÃO X — DAS PENALIDADES

30 As penalidades deverá apresentar a seguinte gradação:
30.1Penalidade maxima: não cumprimento dos prazos de instalação e realocação.
30.2 Penalidade média: não cumprimento dos prazos de correção do aparelho com

garantia vigente e da correção da instalação.
30.3 Penalidade minima: outros descumprimentos do termo.

Londrina, 22 de novembro de 2017.

-z) --. 7.,,
-Y-V•i: 0-k)..,̂,-)0-X.)0...)

Virginia Ba oza Reis de Oliveira
Departamento de Administração Predial
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ORÇAMENTO/CML/AQUISIÇÃO AR

Assunto: ORÇAMENTO/CML/AQUISIÇÃO AR
De: "Anderson R D. Abe" <andersonabe@cml.pr.gov.br>
Data: 21/05/2018 15:05
Para: destinatarios-nao-revelados: ;
BCC: atendimento@amazonrefrigeracao.com.br, atendimento@arcatuai.com.br,
adml@arcatuai.com.br, arlondrina.com.br@gmail.com, arfixinstalacoes@gmail.com,
vendas@arclimac.com.br, contato@climacompany.com.br, jackson_borges9@hotmail.com,
dipecas@dipecas.com.br, v everest_ar@hotmail.com, contato@frilon.com.br,
"contato@goldarlondrina.com.brato"@goldarlondrina.com.br, gold.ar@sercomtel.com.br,
fernando@hayacon.com.br, vendas@hayacon.com.br, armax@sercomtel.com.br,
puroar@puroarlondrina.com.br, royal@sercomtel.com.br, contato@kalixtomoveis.com.br

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina registrará preço para aquisição de aparelhos de ar
condicionado e serviços de realocação, conforme especificações do termo de
referência em anexo. Portanto solicitamos orçamento.

Cordialmente;

Anderson Abe
Técnico Legislativo - CML
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1. TRO 1 - AC COMPRA.pdf 186KB

1 de 1 21/05/2018 15:06



Re: ORÇAMENTO/CM/AQUISIÇÃO AR

•
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Assunto: Re: ORÇAMENTO/CML/AQUISIÇÃO AR
De: ARCIL AR CONDICIONADOS <arcilicitacao@outlook.com>
Data: 13/06/2018 17:18
Para: Anderson Abe <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde,
segue orçamento em anexo
Att.

EVELYN LAIANE
ADMINISTRATIVO

TELEFONE: (44) 3263-5959
AV. PEDRO TAQUES, 946 — ZONA 07
MARINGA-PR

De: Anderson Abe <andersonabe@cml.prgov.br>
Enviado: segunda-feira, 11 de junho de 2018 15:34:04
Para: arcilicitacao@outlook.com
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO/CML/AQUISIÇÃO AR

Bom dia,

A Câmara Municipal de Londrina registrará preço para aquisição de
aparelhos de ar condicionado e serviços de realocação, conforme
especificações do termo de referência em anexo. Portanto solicitamos
orçamento.

Cordialmente;

Anderson Abe
Técnico Legislativo - CML
Tel.: 43 3374-1273

Anexos:

1882 CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR 13.06.18.docx 208KB

1 de 1 25/06/2018 14:44



ARCIL
CONDICIONADORES DE 4R
E sp ecializado em Ap arellto s Co ndicio nado res de Ar Split e Compacto

Vendas, Instalaç , Proj etas, Conserta, Manutenção Mensal

Maringá, 13 de Junho de 2018.

A
CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR

Orçamento n° 1882

Conforme solicitação de V.S.', apresentamos orçamento para serviços
descritos abaixo:

ITEM QTDE. DESCRIÇÃO
V V
A A
L L
0 0
R R

U T
N .
1

1 10

Serviço de instalação de condici-
onador de ar de 9.000 a 12.000
Btu's, até 3 metros de infraestru-
tura.

R$ 420,00 R$ 4.200,00

Condicionador de ar de 9.000
2 06 btu's, modelo Split Inverter, Ci-

cio Frio, marca Elgin.
R$ 1.942,00 R$ 11.652,00

Condicionador de ar de 12.000
3 10 btu's, modelo Split Inverter, Ci-

cio Frio, marca Elgin.
R$ 2.254,00 R$ 22.540,00

Condicionador de ar de 18.000
4 02 btu's, modelo Split Inverter, Ci-

do Frio, marca Elgin.
RS 3.298,00 R$ 6.596,00

Condicionador de ar de 24.000
5 02 btu's, modelo Split Inverter, Ci-

do Frio, marca Elgin.
R$ 4.114,00 R$ 8.228,00

Serviço Autorizado: E LG I N KOMCCO 11YORK
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VALOR TOTAL: 53.216,00 (CINQUENTA E TRES MIL DUZENTOS E
DEZESSEIS REAIS)

Sendo só o que tínhamos para o momento, nos colocamos A. sua inteira disposição para
esclarecimentos de quaisquer dúvidas.

L G DE SOUZA BARSAGLIA-EPP
FONE: (44) 3263-5959

CNPJ 15.158.202/0001-33

Serviço Autorizado: E IG

15.158,202/0001-33
LU D SOU7A BiT,Z,AGUA EPP

AV. PEDRO TAQUES., 946 - ZONA 07LEP 87030-000 - MARINGA - PR

Kamer() LIYORK



ENC: ORCAMENTO/CML/AQUISICAO AR ¡Ok
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Assunto: ENC: ORCAMENTO/CML/AQUISIO0 AR
De: "Robinson Sanches" <robinson@arcatuai.com.br>
Data: 27/06/2018 14:00
Para: <andersonabe@cml.pr.gov.br>

Boa tarde Anderson

Por favor veja se é isso que precisa

Att

Robinson de Avila Mendes Sanches
Catuai Ar Condicionado Ltda
F: 43 3379-6700 / 99151-0000

De: Manutenção - Catuai Ar [mailto:manutencao@arcatuai.com.br]
Enviada em: quarta-feira, 27 de junho de 2018 11:56
Para: robinson@arcatuai.com.br
Assunto: ENC: ORCAMENTO/CML/AQUISIÇÃO AR

A Prefeitura ligou perguntando se vamos responder este e-mail: registro de pregos

Atenciosamente,

CATA
Rose Gomes

• Rua Tiete 1884 - VI Nova - Londrina
Fone:(43) 3379-6700

411 manutencao@arcatuai.com.br

De: Manutenção - Catuai Ar [mailto:manutencao@arcatuai.com.bd
Enviada em: segunda-feira, 25 de junho de 2018 17:13
Para: manutencao@arcatuai.com.br
Assunto: ENC: ORCAMENTO/CML/AQUIS100 AR

Atenciosamente,

ncA
Ot COnaiCAD-,000

Yhandora Zambrim

1 de 2 28/06/2018 13:20



ENC: ORCAMENTO/CML/AQUISICAO AR
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Rua Tiete 1884 - VI Nova - Londrina
Fone:(43) 3379-6700
manutencao@arcatuai.com.br

De: Anderson Abe [mailto:andersonabe@cml.pr.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 11 de junho de 2018 14:41
Para: manutencaoParcatuaLcom.br
Assunto: Fwd: ORÇAMENTO/CMVAQUISIÇÃO AR

Boa tarde,

A Camara Municipal de Londrina registrará preço para aquisiçfto de
aparelhos de ar condicionado e serviços de realocaçáo, conforme
especificações do termo de referência em anexo. Portanto solicitamos
orçamento.

Cordialmente;

Anderson Abe
41) Técnico Legislativo - CML

Tel.: 433374-1273

Anexos:

termo de referência camara de Londrina.pdf

•
•

140KB

2 de 2 28/06/2018 13:20
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Cril CA A
Or condic c.)nacio

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA

A/C SR. ANDERSON ABE

REF: REGISTRO DE PREÇOS

NCAL CO
,- NPJ

A
1 7 / U 9',

NOu TRIAL

Londrina, 27 de JUNHO de 2018.

Conforme solicitado, segue os valores dos serviços e equipamentos pedidos no Termo
de Referência enviado. As informações enviadas são suficientes para a elaboração
deste documento , dispensando a visita no local.

Item 01 - Realocação de condicionador de ar tipo Split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi wall: R$ 500,00 unitário

Item 02 - Aquisição de condicionador de ar tipo Split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi wall, capacidade de 9.000 btu's, inverter: R$ 2.500,00 unitário

Item 03 - Aquisição de condicionador de ar tipo Split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi wall, capacidade de 12.000 btu's, inverter: R$ 3.000,00 unitário

Item 04 - Aquisição de condicionador de ar tipo Split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi wall, capacidade de 18.000 btu's, inverter: R$ 4.000,00 unitário

Item 05 - Aquisição de condicionador de ar tipo Split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi wall, capacidade de 24.000 btu's, inverter: R$ 4.500,00 unitário

Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos,

Att.

ROBINSON AVILA MENDES SANCHES
DIRETOR

CATUAI AR CON DICONADO LTDA
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[ANIDAS E SUPORTE. (11.1)9k1857-4001 SAIR (/ACCOL

MARAS
COTAC5ES

(ICATTACOES)

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. Çjj.gue aqui (/Account/RenovaFacip e solicite os 4;10.617Entila4;191t1gRti_VOIP AlgIRA569011TINOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA
CoTADAo
RÁPIDA

(/PRECOSPUBLICOS/RE+NO RME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

MAPA
FORNECEDORES

IiMAPAESTRATEDIECs-

ar condicionado split 9000 btu inverter

Regiões

COMPEEITIVIDADE (-141,1
DECRETO E53811S ,
f/MAPAESTRATEOICOECOMPTIONMSTECOMPETITIVIDADIR.C12IIVE:

rEncEirvzAçÂo
VTERCEIRITACADI

t
M

wo DE
rEp.0:a.

OREFERENC

CORERS:Am:4ES
irCONFIGURACOES)

GESTAO 00
CONTRATO
(ASS TAO)

DC do DEC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

RE EASE
INTERNA

NESPECIECACAOTEDNICM

ORAT ONlINE

Stull
I/ACCOUNT/TO-WM

••
RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

CATMAT/CATSER

Estados

Propostas Verrdopis

Cód. Produto do Catalogo SEC

• Quantidade

INC. I ART. 20 IN 03
PP (COMPRASNET)

até

Somente Itens Sustentáveis

COTAÇÃO EM LOTE KOTACOES,

Últimos 180 dias

gão (UASG)

Côo

• Todos, Materiais ou seinAgos

Somente SRP

LI M PAR

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART. r IN 03 INC. III ART r IN 03 INC. IV ART r IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS SITES DOMÍNIO AMPLO COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

O

PROXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N07.983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

Prociutos
APARELHO AR CONDICIONADO (2)
AR CONDICIONADO /

REFRIGERAÇÃO - TROCADOR CALOR
(2)

AR CONDICIONADO-APARELHO (2)
Locação Aparelho Ar Condicionado

(I)
PECA/COMPONENTE -

COMPRESSOR ROTATIVO (1)

Data da Licitação

PRODUTO

Ask

Decrescente Itens

Aparelho de Ar Condicionado Split Hi Wall Inverter de 9.000 BTU, ciclo
frio, com serpentina...

AR CONDICIONADO-APARELHO, Condicionador de Ar 9.000 BTU s, com
as seguintes características: Tipo de...

AR CONDICIONADO, TIPO SPLIT HIGH WALL, 9.000 Btu/h. Capacidade
de Refrigeração nominal: 9.000 Btu/H;...

Aparelho de ar condicionado, modelo Split High wall INVERTER,
quente/frio (ciclo reverso) 9.000...

PREÇO
UNIT.

QUANTIDADE UF DATA

96 Unidade RN 20/06 R$1.622,50

5 926226 MS 05/06 R82.200,00

12 Unidade PB 02/05 R$2.332,50

4 UNIDADE SC 05/02 R$1.870,92

Preço
_

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2
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R$ 560 RS 1.893

PRODUTO QUANTIDADE UF DATA
PREÇO
UNIT.

69(

Quantidade

4

Perlodo

Unidades de Medida

UNIDADE (6)
926226(1)
UNO)

Setores

Todos os Setores

•

• 
Modalidades

PREGÃO ELETRÔNICO (8)

••

105,

Li 76 Dlasj

Fontes de Pesquisa

'loos as Fontes de Pesquisa
ComprasNet (8)

AR CONDICIONADO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CONDICIONADOR
DE AR, SPLIT HI-WALL, 9.000 BTU/H..

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 9.000 BTU Tipo Split, Hi-
wall, System Inverter, tecnologia VRF,...

Locação de aparelhos de ar condicionado, tipo Split inverter, capacidade
20 Unidade PE 19/01 R82 400,00

9.000 BTU's, 220v.

41 UNIDADE RS 05/02 R81.859,25

Compressor rotativo inverter para ar condicionado split 9.000 BTU/h,
220V, 60 Hz, gas R-410A....

8 itens de Pregão (8 itens são SRP) em 5 grupos.

105 UNIDADE PA 29/01 R$1.990,00

5 UN AM 15/01 R$813,20

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-18301Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecos.com.br) • C 2017 Negócios Públicos

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 2/2
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Ola CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo. I!)AS E SUPOPTE. (40 0857-4001

)61:0

SAIR VACCOL

MINHAS
cornegis

1;COTACOES/

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. L.L.que aguE/Account/RenovaFacil) e solicite os dlq081t1NGIMMVPSIMJE)4101.KME190414INO5

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA
COTAÇÃO
RAPIDA

VPRECOSPUBLICOSPIE444ZO RME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

MAPA
FORNECEDDRES

VMAPAESTENIECI:

ar condicionado split 9000 btu

Regioes

COMI'ETITIVIDAI7E
DECRETO 8.638flo :
OMAPAESTRATEGICO/COMPROVANTECOMPEITTIVIDAOLLCI k3(1<i

TEKEOZAÇÃO
VTERCEIRIZACADI

ItFEZNDJIA
, "RMOREFER I: ,L

COSFIGA
I/C(INFIGLIRAIXIES)

GESTÃO DO
CONTRAIL)
1,IGES TAO)

Arras Propost,,35 VF•nc.z.0 ras

, Cod. Produto do Catalogo SEC

Quantidade

OP EASE
INTERNA

(ESPECiFWACAO7ECNICA's

CHAT ONLINE

SAIR
LIACCOUNT/LOCIDEPI

••

até

Somente Itens Sustentáveis

RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

INC. I ART. 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

CATMAT/CATSER

PR - Parana

N Pregão

: Cod. Licitações E

Todos, materiais ou Serviços

Somente SRP

Urgào (UASG)

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART. 2° IN 03 INC. III ART. 2° IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS SITES DOMÍNIO AMPLO

COTAÇÃO EM LOTE KOTACOES,

Últimos 180 dias

CNR.I

OC do SEC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

LIMPAR

INC. IV ART. 2° IN 03
COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇOES

o

PRÓXI MA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N°7.983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

Chave

Todos os Produtos

ACESSÓRIO EQUIPAMENTO
SEGURANÇA (1)

APARELHO AR CONDICIONADO (1)

APARELHO DE AR CONDICIONADO -
TIPO SPLIT CO

AR CONDICIONADO-APARELHO (1)

Preço

Data da Licitação

PRODUTO

Decrescente Itens

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000
BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 10.900 BTU/H,..

AR CONDICIONADO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS
MÍNIMAS: LINHA SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU'S, COR...

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUOS, DIGITAL,
07, CICLO QUENTE/FRIO, ALIMENTACAO 220 VOLTS,

DATA PREÇO
UNIT.QUANTIDADE UF

2 UNIDADE PR 23/04 R$1.099,91

1 UN PR 18/04 R$1.650,00

1 PR 05/04 R$1.000,00

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2



10/07/2018 Banco de Precos Pesquisar

(-6 PRODUTO QUANTIDADE UF DATA
PREÇO
UNIT.

O•

••

Quantidade

Período

78 Dias

Unidades de Medida

CONJUNTO (1)
UN (1)
UNIDADE (1)

Setores

Todos os Setores

Modalidades

PREGÃO ELETRÔNICO (3)
PREGÃO (1)

134 Dias'

Fontes de Pesquisa

Pesquisa
Compi asNet (3)

Licitagóes-E (1)

Ar Condicionado Split 9000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado

4 tens de Pregão (1 tens são SRP) em 4 grupos.

12 CONJUNTO PR 26/02 RS1.500,00

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-18301 Email: contato@bancodeprecos.com.br (maillocontato@bancodeprecos.com.br) • © 2017 Negócios Públicos

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 2/2
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Olá CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo. DUVIDAS E SUPORTE. (41)9)10.457-4001 SAIR (/ACCOL

MINHAS
COTAÇDE:S

(ÍckyrAcoes)

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. Clipue aqui (/Account/RenovaFacil) e solicite os dIggnirt5C1/0410gM10k Atitg9i134916:96#41/7NOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA
COTAÇA0
RÁPIDA

DPRECOSPUBLICOS/PEICNO RME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

MAPA
FORNECEDORES

VIAAPAESTRATEID:

ar condicionado split 12000 btu

Regi6es

COMPEITHVIDADF CNN()EGRET() R.638/16
UMAPAESTRATEDILX),COMPROVANtEOLINIPIESTFIVILLAZELD-123ML

TERCE.IRMAÇAD
(/TEP.CEIRIZAOADI

USOS
RENCIA

•RMORFFERENDIA)

CONFIGuf`ohOES
,./(ONFIDU(IACOES)

GESTÃO CIO
CONTAAM
C!GESLACN

OCij. RFC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

DP EASE
INTERNA

IFESPECIFICADAOTECNICA)

CHAT ONLINE

SAIR
IiACCOLINT/LOGOFry '

RESULTADO

PREÇOS
: ADM. PÚBLICA

INC. I ART. 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

CATMAT/CATSER

Pmduto co ctolc,r,/,,

Quantidade até

Somente Itens Sustentáveis

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART 2° IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS

INC. III ART 2° IN 03
SITES DOMÍNIO AMPLO

COTAÇÃO EM LOTE KOTACOES,

Últimos 180 dias

Orgão

Todos, Materiais ou Serviços

Somente SRP

LIMPAR

INC. IV ART. 2° IN 03
COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

O

PROXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N°7.983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

Todos os Produtos
DATA PREÇO

UNIT.

Data da Licitação Decrescente Itens

PRODUTO QUANTIDADE UF

APARELHO AR CONDICIONADO (70) Ar - Condicionado Split 12000 BTU s (Inverter): CENTRAL DE AR TIPO 7 unidade TO 05/07 R$1.980,00
SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000...

AR CONDICIONADO-APARELHO (16)
Ar Condicionado - Instalação e Ar - Condicionado Split 12000 BTU s (Inverter): CENTRAL DE AR TIPO 62 unidade TO 05/07 R51.935,00

Montagem (Parede / Sistemas) (7) SPLIT HI WALL (PAREDE) DE 12.000...
AR CONDICIONADO - INSTALACAO E

MONTAGEM ( PAREDE / SISTEMAS) (5)
item 1.1 do TR ('Idem ao item 1-Cota reservada para ME/EPP') 11 un
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT...

RJ 03/07 RS2.449,00
Ar Condicionado - Manutenção de

Aparelhos de Parede (5)

Mostrar Mais

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU PISO-TETO. 33 un
tensão de alimentação: monofásica de 220V. O...

RJ 03/07 R$1.979,58

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2
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O
•

•
•

Progn
PRODUTO

Banco de Precos I Pesquisar

QUANTIDADE UF DATA

c2
PREÇO

IR$ 491 lilt 61.4481 UNIT.

ot Ar condicionado com a capacidade de 9.000 a 12.000 btu's,modelo
split,com a função de quente e frio. 1 UNIDADE RO 28/06 R$1.678,08

Quantidade APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU/H, TENSÃO 220V, FREQUÊNCIA 60 HZ,...

20 UNIDADE MG 25/06 R$1.781,50
12..3371

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU, TENSÃO 220V, FREQUENCIA 60 HZ, NNE__ 2 UNIDADE RO 22/06 R$2.019,25

Período Aparelho de Ar Condicionado Split Hi Wall de 12.000 BTU, ciclo frio, com
serpentina fabricada em... 68 Unidade AN 20/06 R$1.427,50

5 Dia; 1180 Mail
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, CA... 10 UN IDADE RS 19/06 R$1.580,50

Unidades de Medida APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
4.."/

de Medida
BTU, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, MODELO HI... 11 UNIDADE RS 19/06 R$1.413,84

UNIDADE (97)
SERVIÇO (9)

APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
CONDICIONADO-Aparelho de ar condicionado, com as... 90 UNIDADE AL 18/06 RS1.402,50

UN (9) APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
UND (4) CONDICIONADO-APARELHO DE AR CONDICIONADO, CM AS 28 UNIDADE AL 18/06 R$1.419,15
926226(1) SEGUINTES...

Mostrar Mais APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, CA... 3 UNIDADE RO 14/06 R$2.282,27

Setores APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
Todos os Setores BTU, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, CA... 35 UNIDADE RO 14/06 R$2.332,26

Aparelho de Ar Condicionado, tipo Split, modelo parede, com
capacidade de 12.000 BTU/h, na cor... 150 Unidade MA 14/06 R$1.584,50

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S AR3
(PROINFANCIA) 2 UND PB 08/06 R$1.530,00

AR CONDICIONADO-APARELHO, Condicionador de Ar 12.000 BTU s,
com as seguintes características: 7 926226 MS 05/06 R$2.500,00

APARELHO DE AR CONDICIONADO, MODELO SPLIT HIGH WALL
INVERTER, QUENTE/FRIO (CICLO REVERSO) 12.000 BTU...

20 UNIDADE MT 04/06 R$1.940,00
Modalidades

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU/H, VAZÃO AR 526M3/H, TENSÃO 220 V... 3 UNIDADE BA 01/06 R$1.280,00

PREGÃO ELETRÔNICO (107)
DISPENSA DE LICITAÇÃO (17)
PREGÃO (4)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SPLIT 12.000 BTU S CONSUL - 10 UNIDADESSERVIÇO... 1 SERVIÇO MG 01/06 R$5.465,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 12.000

Fontes de Pesquisa
BTU/H, VAZÃO AR 580 M3, TENSÃO 220 V..

25 UNIDADE AL 30/05 R$2.000,00

Todas as Fontes de Pesquisa APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 12.000
BTU/H, VAZÃO AR 580 M3, TENSÃO 220 V... 75 UNIDADE AL 30/05 R$2.535,50

ComprasNet (124)
Licitações-E (4) APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000

BTU/H, TENSÃO 110/ 220 V, MODELO SPLIT 5 UNIDADE MS 30/05 R$1.599,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, 32 UNIDADE RS 29/05 R$1.560,00

128 itens de Pregão (89 itens são SRP) em 19 grupos. 1 2 3 4 5 6 F

(2) (3) (4) (5) (6)

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-1830 I Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecosbom.br) • (0 2017 Negócios Públicos

https://www,bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 2/2
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OU CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo. DUVIDAS E SUPORTE. i i SAIR VACCOL

MINHAS
COTM;DES

fICOTACOFS)

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. aLgue aqsliNAccount/RenovaFacil) e solicite os clgOlgfVERIQPKIV(ISLIMPAril§IFAER*19(911T/NOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA
COTAÇÃO
RAP IDA

NPRECOSPUBLICOS/PE+WORME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

(INAAF,ESTFIX!F:Cit:

ar condicionado split 12000 btu

Re Ova

COMPEATFIVIDADE
OPCF,ETO 8.638115
ith4APAETITRATES1CO,COMPROVANTECOMPFTITIVIDADELel 2'306)

TChCEIR.2ACAO
(ITEPe.etkiz.ti:Au)

114 DE

rEREIIC•
CONEIDDRACOES

D'ECNFIEURACOES)

GESTAD riu
CONTA Ali>
NOESTACN

Verice(losaa

Cód. Produto do Catálogo BEC

Quantidade

OP EASE
iSTERNA

,,PEGIFiDADADIECNICA)

CATAS ORLE

SAM
WACX;C:UNT/LOCii3FF)

até

Somente Itens Sustentáveis

RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

INC. I ART. 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

CATMAT/CATSER

PR - Paraná

N' Pregáo

Licitações E

* Todos, Materiais ou Serviços

Somente SRP

óroão (ÚASG)

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART. 2° IN 03 INC. III ART, 2° IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS SITES DOMÍNIO AMPLO

COTAÇÃO EM LOTE (/COTACOES,

Últimos 180 dias

C P

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

LI M PAR

INC. IV ART. 2° IN 03
COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

O

PRÓXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N°7.983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

Palavra Chave Adicional...

Todos os Produtos
APARELHO AR CONDICIONADO (4)

AR CONDICIONADO-APARELHO (2)

ACESSÓRIO EQUIPAMENTO
SEGURANÇA (1)

Prep

001 .099] RS 1.615[

Data da Licitação

PRODUTO

Decrescente Itens

AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR..

AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO.
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR..

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT, ..

DATA PREÇOQUANTIDADE UF UNIT.

25 Unidade PR 14/05 R$2.143,51

6 Unidade PR 14/05 R$1.827,72

31 UNIDADE PR 23/04 R$1.399,77

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2
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Quantidade

Período

,56 Dias
rm

Unidades de Medida

UNIDADE (6)
UN (1)

Setores

Todos os Setores

Modalidades

Toda. as Modalidades
PREGÃO ELETRONICO (7)

C)

1113 Dias'

Fontes de Pesquisa

Todas as Fontes de Pesquisa
ComprasNet (7)

PRODUTO

AR CONDICIONADO, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MINIMAS:
LINHA SPLIT DE 9.000 A 12.000 BTU'S, COR...

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 12.000
BTU, TENSÃO 110/220V, TIPO SPLIT, MODELO...

Ar condicionado Split 12.000 mil BTU's, quente/frio, frequência de 60Hz,
com velocidade automática,...

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 12.000
BTU/H, VAZÃO AR 580 M3, TENSÃO 220V,

7 itens de Pregão (6 itens são SAP) em 3 grupos.

PREÇO
QUANTIDADE UF DATA

UN FT.

1 UN PR 18/04 RS1.650,00

3 UNIDADE PR 28/03 R$2.189,36

7 UNIDADE PR 23/03 R$1.350,00

6 UNIDADE PR 19/03 R$1.470,00

1

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-18301Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecos.com.br) • © 2017 Negócios Públicos

•
•
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Ola CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo.

Banco de Precos Pesquisar

DI MOAS F.. SUPORTE. (41) 98857-4001 SAIR VACCOL

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. lque aqui (/Account/RenovaFacil) e solicite os dfX1gitnERIN9RIVKIMtikAnigyv&krotiva/Nos

COTAÇÃO DE PREÇOS
MINHAS

COTAOOES
yi:OTAZDES)

COTAÇÃO RÁPIDA
COTAÇÃO
PARIDA

VPRECOSPUBLICOS/PE *WO R E UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

1.4.050
FORNECEDORES

(iNIAPAESTRATESK

ar condicionado split 1 80 00 btu

::::,tocTrrivionoE (.NpoEcArro 4.508115
f/S4APAES7 RAT EG!COTOPAPFIONANT-SCOSIRETITNNADEL-EISPES)-

Eri(TARZA(;ÃO
(iTERCEIRIZACAW

O-RHMS Sr
EP ENCIP

-10.40REFEPENC

CONFIGu MOEN
1/(XNFIPURACOES)

GESTÃO 00
I:ORMAN)
VGES TAN)

C)(7:do EEC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

EN' EASE
INTERNA

fESPECIFiCACANTEcNioA)

CHAT ONLINE

SAIR
WACCOUNT/LOGOFF}

•

• RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

Filtro Avançado

Todos os Produtos

CATMAT/CATSER

Estados

Apenas Propostas Venceppr s

Cód. Produto do Católocio PFC

• Quantidade

INC. I ART. 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

APARELHO AR CONDICIONADO (63)
AR CONDICIONADO-APARELHO (12)
AR CONDICIONADO - INSTALACAO E

MONTAGEM ( PAREDE / SISTEMAS) (9)
Ar Condicionado - Instalaçáo e

Montagem (Parede / Sistemas) (6)
AR CONDICIONADO CENTRAL (5)

Mostrar Mais

ae

Somente Itens Sustentáveis

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 0 5/201 4

INCA ART. 2° IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS

INC. !HART 2° IN 03
SITES DomfNio AMPLO

COTAÇÃO EM LOTE (/COTACOES,

Últimos 180 dias

Marco

N° Pregão Orgão (UASG)

Cód I

Todos, materiais ou U Servicps

Somente SRP

LI M PAR

INC. WART. 2r, IN 03
COTAÇÃO DIRETA

Data da Licitação Decrescente

PRODUTO

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

o

PROXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. sAtioE)
Ac. 2.901/2016-TCU

siNAPI
DECRETO N°7.983

Itens

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
BTU/H, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ....

item 2.1 do TB (Idem ao item 2-Cota reservada para ME/EPP)
APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT...

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 19.000 BTU PISO-TETO.
equipamento deverá ter selo de eficiência...

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
BTU/H, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO...

AUTC
PEÇA

PREÇOQUANTIDADE UF DATA UNIT.

2 UNIDADE MS 05/07 R$3.000,00

11 un RJ 03/07 RS3.522,60

34 un RJ 03/07 R$2,614,34

20 UNIDADE MG 25/06 R$8.571,42

Preço

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPubficos/Pesquisa 1/2
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•

•

1 8 Banal de Precos : Pesquisar

R$ 54 RS 8.900
PRODUTO QUANTIDADE UF DATA

PREÇO
UNIT.

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
1 UNIDADE RO 22/06 R$2.522,00

Quantidade

(1.273J

BTU, VAZÃO AR 800 M3/H, TENSÃO 220 V,

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
BTU/H, VAZÃO AR 1.400M3/H, TENSÃO 220 V...

1 UNIDADE MA 20/06 R$2.400,00

Aparelho de Ar Condicionado Split Hi Wall de 18.000 BTU, ciclo frio, com
Período serpentina fabricada em...

71 Unidade RN 20/06 R$2.000,00

5 Dias 1-130 Dias; APARELHO AR CONDICIONADO, INVERTER, 18.000 BTU/H, 1.400
M3/H, 220V, 60 HZ, MÁXIMO 18 A, 3.000 W,... 28 Unidade PE 19/06 R$2.499,99

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
Unidades de Medida BTU/H, VAZÃO AR 900 M3/H, TENSÃO 220 V,...

2 UNIDADE RS 19/06 R$3.109,00

I OriEi".itO de Medida
UNIDADE (92)

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
BTU, TENSÃO 220V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57... 10 UNIDADE RS 19/06 R$2.510,00

UN (9) 4,*
SERVIÇO (8)

APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
CONDICIONADO- Tipo: Split High-Wall btu: 18.000 btu/h... 69 UNIDADE AL 18/06 R$1.947,28

SV (2) APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
926226(1) CONDICIONADO-TIPO: SPLIT HIGH-WALL BTU: 18.000 BTU/H...

23 UNIDADE AL 18/06 R$1.964,57

Mostrar Mais
;411 APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000

BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT HIGH-WALL,... 32 UNIDADE RO 14/06 R$2.935,82

Setores
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000

Todos os Setores BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT HIGH-WALL,...
2 UNIDADE RO 14/06 R$3.139,00

MODELO PAREDE Aparelho de Ar Condicionado, tipo SPLIT, modelo
parede, com capacidade de 18.000...

80 Unidade MA 14/06 R82.334,o0

Maquinas de ar condicionado modelo Split System, na cor Branca,
Capacidade 18.000 BTU/h, Inverter,...

6 UNIDADE SP 08/06 R$2.949,70

AR CONDICIONADO CENTRAL NOME AR CONDICIONADO CENTRAL
CENTRAL DE AR SPLIT 18.000 BTU S DE PAREDE, 04.. 8 UNIDADE PA 07/06 R$1.964,57

AR CONDICIONADO-APARELHO. Condicionador de Ar 18.000 BTU S.
Modalidades com as seguintes características: Tipo... 3 926226 MS 05/06 R$3.300,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000

PREGÃO ELETRONICO (93) BTU/H, TENS/VD 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ,...
4 UNIDADE RN 01/06 R$1.625,00

DISPENSA DE LICITAÇÃO (26) APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
PREGÃO (4) BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT HIGH-WALL,... 1 UNIDADE DF 01/06 R$1.740,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
Fontes de Pesquisa BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT HIGH-WALL,...

1 UNIDADE DF 01/06 R$1.740,00

Todas as Lie Pesquisa

ComprasNet (119)

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM APARELHOS DE AR CONDICIONADO
SPLIT 12.000 BTU S CONSUL -10 UNIDADESSERVIÇO...

1 SERVIÇO MG 01/06 R$5.465,00

Licitações-E (4) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT, CAPACIDADE DE
REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTU/S, CICLO FRIO, VOLTAGEM... 2 UNIDADE AL 01/06 R$1.899,90

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000
BTU/H, TENSÃO 220V, TIPO SPLIT HIGH-WALL,...

2 UNIDADE RJ 01/06 R$1.874,46

123 itens de Pregão (77 itens são SRP) em 21 grupos. 1 2 3 4 5 6 f

(2) (3) (4) (5) (6)

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-18301Email: contato©bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecos.corn.br) • 1CD 2017 Negócios Públicos
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10/07/2018 AGD01510 en_ Banco de Precos : Pesquisar

Olá CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo. DIJVIDiV:3 SUPORTE. (4l i1 9i.0457-400 I SAIR VACCOL

MINHAS
COTAt,t/ES

fiCOTACOES)

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. aligue aqui (/Account/RenovaFacil) e solicite os dlqintrINCIAMCIVRZROPACIMAINITINOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA

CF=
VPRECOSPUBLICOS/PEINPOR E UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

MAPA
FORNECEOORES

(fMAPAESTRATEC5.

ar condicionado split 18000 btu

Regiões

COMPEATTIVIDADE
DECRETO 8.538/15
,1,51..APAE5IRATED1CO/COMPTiOVANTECOMPETtrivionvEt.ci 23051

Anen,.3-- (1pi.iatés Vet 15

T ER(7E:WM:AO
VTERCHRIZACA,31 •

, Cod. Produto do Catalogo SEC

Ilik.RM 

mo or
eesciA

OREFEREN(

•
CONEi(uRACOL

3CONFIGURACT/ETi)

DESTAD DO
CONTRATO
1/CESTAS)

Quantidade

DE EASE
iNTEP.NA

tIESPECtiocAcm)1ECK7CA1

CLIAL ONLINE

TAM
LIACCOUNT/LOGOFF)

•
•

até

Somente Itens Sustentáveis

RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

INC. I ART 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

CATMAT/CATSER

PR - Parana

N' Pregão

Cód. Licitações E

A. Todos, Materiais ou Serviços

Somente SRP

01-0/.10 (CASO;

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART. 2° IN 03 INC. III ART. 2° IN 03
OUTROS ENTES PÚBLICOS SITES DOMÍNIO AMPLO

COTAÇÃO EM LOTE KOTACOES,

Oltimos 180 dias

CNPJ

OU do DEC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

LI MPAR

INC. IV ART. 2° IN 03
COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

o

PRÓXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N°7.983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

'Iodos os Produtos
DATA PREÇO

UNIT.

Data da Licitação Decrescente Itens

PRODUTO QUANTIDADE UF

APARELHO AR CONDICIONADO (2)
APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 2 UNIDADE
BTU, TENSÃO 220V, NÍVEL RUÍDO INTERNO 57...

PR 23/04 R$2.049,50
AR CONDICIONADO-APARELHO (2)

AR CONDICIONADO - COMPRESSOR APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT PISO TETO, COM 4 un PR 10/04 R$8.912,38
(1) CAPACIDADE DE 18.000 BTU S. QUENTE/FRIO

AR CONDICIONADO /
REFRIGERAÇÃO - TUBULAÇÃO (1)

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 4 UNIDADE
BTU, TENSÃO 110/220V, TIPO SPLIT, MODELO...

PR 28/03 R$3.097,00

Prego

https://www.banCodeprecos.Com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2



10/07/2018 Banco de Precos Pesquisar
Kb Sall K. 8.91.111

•
•

•
•

Quantidade

Perfodo
'78 Diasj

Unidades de Medida

PRODUTO

Aparelho de Ar Condicionado, modelo Split Condicionado, com
capacidade de 18.000 BTU's, quente/frio...

12 COMPRESSOR ROTATIVO AR CONDICIONADO 18.000 BTU'S, MODELO
SPLIT.

(1134 Dias'

CD

T:.1das as Unidades de Medida
UN (2)
UNIDADE (2)
CONJUNTO (1)
PÇ(1)

Setores

Todos os Setores

Modalidades

PREGÃO ELETRONICO (5)

Fontes de Pesquisa

i(JUs as Fontei de Pesquisa

ComprasNet (6)

Ar Condicionado Split 18000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado

6 itens de Pregão (2 itens são SAP) em 4 grupos.

QUANTIDADE

4 un

1 PQ

UF DATA PREÇO
UNIT.

PR 15/03 R$3.200,00

PR 01/03 RS380,00

12 CONJUNTO PR 26/02 R$2.950,00

1

PRÓXIMA

Telefone: (41)3778-1830 I Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecos.com.br) • C 2017 Negócios Públicos

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 2/2



L'La:35-0
10/07/2018 Banco de Precos Pesquisar

Olá CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo E SUPORTE. (ii) 9857-400 SAIR (/ACCOL

MINHP-5
COTAÇ6E.;

(i0lACOES)

Atenção! Sua senha expira em 113 dias. CjAue aqui (/Account/RenovaFaCil) e solicite os ckjgrrtnogoofogpmWeAlg9RAtatv@tm./NOS

COTAÇÃO DE PREÇOS

COTAÇÃO RÁPIDA
COTAÇÃO
RAPIOA

VP RECOSPUBL ICOS/PE4C114)0 RME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

ar condicionado split 24000 btu

RegiC,Ps

f..,•;:tdintrivicADF.• , ejNRJ
DECRETO R 535/1 5
(IMAPAESI RAT EGICO,COMPROVAKTECOMPE VIONIELCI2M1

tericiEirrizAçÂo
(/TEKEiRIZACÃO1

MO OE
ERENCIA

(%7ERMORFFERENCIA3

'UR:10ES
VCONFIGURA0E(i)

GESTÃO ÃO
CONTRATO
VSES TAO)

• OC de Is H,

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

eP FASE
INTERNA

mISPECiFiCACAOTECNICA)

CKAT ONLINE

SAIR
VACCCUNTiLOGOFF)

•
RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

• Quantidade

CATMAT/CATSER

tSe3 a OS

)¡..)Q VenCediD1'8,;

Cód. Produto do Catalogo ARC

até

Somente Itens Sustentáveis

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

COTAÇÃO EM LOTE (/COTACOES,

Últimos 180 dias

Marcó

Pr,ir.j5o

Coo icitaoteL

* Todos, Materiais ou Serviços

Somente SAP

LI M PAR PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

o

PRC.)XlIviA

PREÇOS COMPLEMENTARES

INC. I ART. 2° IN 03 INC. II ART. 2° IN 03 INC. III ART, 2° IN 03 INC. IV ART. 2° IN 03 BPS (MIN. SAÚDE)
PP (COMPRASNET) OUTROS ENTES PÚBLICOS SITES DOMÍNIO AMPLO COTAÇÃO DIRETA AC. 2.901/2016-TCU

SINAPI
DECRETO N°7983

AUTC
PEÇA

Filtro Avançado

os Produtos
APARELHO AR CONDICIONADO (63)
Ar Condicionado - Instalação e

Montagem (Parede / Sistemas) (12)
AR CONDICIONADO-APARELHO (8)
Ar Condicionado - Manutenção de

Aparelhos de Parede (6)
AR CONDICIONADO - MANUTENCAO

DE SISTEMAS / LIMPEZA (6)

Mostrar Ma's

Data da Licitação

PRODUTO

Decrescente Itens

APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU PISO-TETO.
tensão de alimentação: monofásica de 220V. O...

Serviço de manutenção preventiva e corretiva em Ar condicionado Split
(Elgin 24.000 BTU e Midea...

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
BTU, TENSÃO 220V, NA/EL RUÍDO INTERNO 57...

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
BTU/H, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, TIPO...

PREÇOQUANTIDADE UF DATA UNIT.

30 tin RJ 03/07 RS3.910,96

2 SERVIÇO MS 25/06 R$1.225,00

53 UNIDADE MS 25/06 R$2.724,00

20 UNIDADE MG 25/06 R$8.845,48

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2
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1 8

Preço

Banco de Precos : Pesquisar

PREÇOQUANTIDADE UF DATA
UNIT.

.PRODUTO
R$ 29 IRs 61.448

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
BTU, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL... 3 UNIDADE RO 22/06 R$3.141,50

Quantidade APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000

1 508; BTU/H, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ,...
1 UNIDADE AN 22/06 RS4.065,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
1 UNIDADE RN 22/06 RS3.909,50BTU/H, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ,...

Perfodo Aparelho de Ar Condicionado Split Cassete de 24.000 BTU, ciclo frio,
com serpentina fabricada em... 128 Unidade AN 20/06 RS5.200,00

Dlai 0_76 Dias j
Aparelho de Ar Condicionado Split Inverter Hi Wall de 24.000 BTU, ciclo
frio, com serpentina... 76 Unidade RN 20/06 R$3.300,00

Unidades de Medida APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
10 UNIDADE AS 19/06 R$3.129,52

de Medida
BTU, TENSÃO 220V, NiVEL RUÍDO INTERNO 57..,

UNIDADE (100) APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
3 UNIDADE AS 19/06 RS2.640,00

SERVIÇO (15) BTU/H, TENSÃO 110/ 220 V, TIPO SPLIT...

UN (5) APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
UNO (2) CONDICIONADO-APARELHO DE AR CONDICIONADO, COM AS.

16 UNIDADE AL 18/06 RS2.650,00

CONJUNTO (1) APARELHO AR CONDICIONADO, NOME APARELHO AR
MoStrar Mais CONDICIONADO-Aparelho de ar condicionado, com as...

49 UNIDADE AL 18/06 R$2.649,66

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
Setores OLI BTU, TENSÃO 220V, FREQÜÊNCIA 60 HZ, NÍVEL...

2 UNIDADE MT 15/06 R$2.930,00

Todos os Setores APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
Ott BTU/H, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS...

32 UNIDADE RO 14/06 R$3.815,00

APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000

sts,

BTU/H, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS...

Aparelho de Ar Condicionado, tipo Split, modelo parede, com
capacidade de no mínimo 24.000 BTU/h, na...

2 UNIDADE

70 Unidade

RO

MA

14/06

14/06

R$3.992,50

R$3.054,00

4t, Maquinas de ar condicionado modelo Split System, na cor Branca,
Capacidade 24.000 BTU/h, Inverter,.. 6 UNIDADE SP 08/06 RS3.800,00

Modalidades APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
BTU/H, CAPACIDADE AQUECIMENTO 24.000 BTU/H,...

13 UNIDADE RJ 08/06 R$5.504,00

PREGÃO ELETRONICO (104) APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE AQUECIMENTO 24.000 1 UNIDADE MT 01/06 R$2.600,00
DISPENSA DE LICITAÇÃO (23) BTU/H, VAZÃO AR 800 M3, TENSÃO 220 V,...

PREGÃO (1) APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
2 UNIDADE SP 01/06 R$2.350,00

BTU/H, VAZÃO AR 1.180M3/H, TENSÃO 220 V...

Fontes de Pesquisa APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000
BTU, TENSÃO 220 V. TIPO BI-SPLIT, 2...

3 UNIDADE AS 29/05 R$4.676,50
Todas as Fontes de Pesquisa
ComprasNet (127)
Licitações-E (1)

AR CONDICIONADO-APARELHO, modelo Split High Wall, quente/frio
(ciclo reverso) 24.000 BTU's, podendo...

10 un SC 29/05 RS2.747,50

APARELHO AR CONDICIONADO 24.000 BTU/H, 220 V.60 HZ, 1.080
2 UND MS 25/05 R$2.699,90MM,SPLIT, 295 MM, 185 MM, COMPRESSOR...

128 itens de Pregão (84 itens são SRP) em 19 grupos. 1 2 3 4 5 6 F

(2) (3) (4) (5) (6)

PRÓXIMA

Telefone: (41) 3778-18301Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato@bancodeprecos.com.br) • C 2017 Negócios Públicos

,k
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10/07/2018

Olá CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, seja bem-vindo.

Banco de Precos : Pesquisar

CM DAS E SUPORTE. (41) 98857-400! SAIR VACCOL

Atenção! Sua senha expira em 113 dias..Ugue aoL(/Account/RenovaFacil) e solicite os dpOstirtnEnc9f@VKLM•VP41@l31/EALskOt#ITINO5

COTAÇÃO DE PREÇOS
COTAÇOES

r(corAr..oes)

COTAÇÃO RÁPIDA

CF7k rtAAD

vp.EcospuBLicosmElcwoRME UM TERMO DE BUSCA E CLIQUE EM PESQUISAR

FDRNECEROFTE.-I
VRIAPAESTRATK

ar condicionado split 24000 btu

Regiões

:OREPETITIVIDADE
DECRETO B.538(15
VMAPAESTRAT EGIUREIOTAFROVANTECOMPETITIVIDALIELCI 2306)

TERCEIRIZAI;ÃO
TETEACEIRIZACADI

MO CrE
11014ËNCIA
V , iMOREECALINCIA

Oit,a4, ,i,
i . AHC.4lift;:C:61:';S)

•

CESTAS DO
CONTRATO
(jRESTAD)

Apenas Pr000stas Veaced,:wa$

Cod. Produto do Catálogo BEC

Quantidade

ET, EASE
INTERNA

VESPECIF iCACAOTECRICA7

,VAT ODuDE

SAM
I;ACX:OUNT/1.060F

PR - Paraná

N' Pregão

¡ Cód. Licitações E

CATMAT/CATSER

Orgião (CASO)

até E • Todos, Materiais ou Serviços

Somente Itens Sustentáveis

RESULTADO

PREÇOS
ADM. PÚBLICA

INC. I ART. 2° IN 03
PP (COMPRASNET)

Somente SAP

COTAÇÃO EM LOTE KOTACOES,

Últimos 180 dias

x Marca

PESQUISA SISTEMATIZADA IN 05/2014.

INC. II ART. 2° 1NO3 INC. III ART. 2° IN 03
OUTROS ENTES P0aucos SITES DOM(N10 AMPLO

CNR.j

GC do BEC

Modalidade

Participação Exclusiva ME/EPP

LIMPAR

INC. IV ART 2° IN 03
COTAÇÃO DIRETA

PESQUISAR

MAPA DAS LICITAÇÕES

PRÓXIMA

PREÇOS COMPLEMENTARES

BPS (MIN. SAÚDE) SINAPI AUTC
AC. 2.901/2016-TCU DECRETO N°7.983 PEÇA

Filtro Avançado

PaiavrCriaveAdici...

PRODUTO
Todos os Produtos

DATA
PREÇO
UNIT.

Data da Licitação Decrescente Itens

QUANTIDADE UF

AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO.
AR CONDICIONADO-APARELHO (3) 33 Unidade

AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR...
PR 14/05 R$4.234,60

APARELHO AR CONDICIONADO (1)

Preço
AR CONDICIONADO-APARELHO, NOME AR CONDICIONADO-APARELHO.

4 Unidade
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR...

PR 14/05 R$4.684,80

(Rs 2.899) RS 3.213
Ar condicionado Split 24.000 mil BTU's, quente/frio, frequência de 60Hz,

5 UNIDADE PR 23/03 R$3.211,00
com velocidade automática....

https://www.bancodeprecos.com.br/PrecosPublicos/Pesquisa 1/2



10/07/2018 Banco de Precos Pesquisar

Quantidade
PRODUTO

4 33

•
••

•
••

Período

56 Dias

Unidades de Medida

UNIDADE (3)
CONJUNTO (1)

Setores

Todos os Setores

Modalidades

PREGÃO ELETRONICO (4)

134 Dias,

Fontes de Pesquisa

Todas as Fontes de Pesquisa
ComprasNet (4)

Ar Condicionado Split 24000 BTU/s Quente/Frio 220V instalado

4 itens de Pregão (3 itens são SAP) em 2 grupos.

PREÇO
QUANTIDADE UF DATA

UNIT.

6 CONJUNTO PR 26/02 RS3.100,00

PROXIMA

Telefone: (41) 3778-1830 I Email: contato@bancodeprecos.com.br (mailto:contato©bancodeprecos.com.br) • CD 2017 Negócios Públicos
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TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — OBJETO

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços para eventual
realocação, instalação e aquisição aparelhos de ar-condicionado, tipo split, hi-wall, para
a Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e condições estabelecidas no
presente Termo de Referência.

Item

1

Descrição Quantidade
Realocação de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall.

10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h, com
sistema inverter

6

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h, com
sistema inverter

10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, com

I sistema inverter

2

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h, com
sistema inverter

2

(

ig



2 A Realocação prevista no Item 1 se trata do serviço de instalação de um equipamento
que esteja em funcionamento de um local para outro dentro das dependências da
Contratante, e compreende:

2.1 Desinstalação do equipamento em funcionamento no setor de origem;
2.2 Desinstalação de equipamento eventualmente instalado no setor de destino;
2.3 Instalação do equipamento em funcionamento no setor de destino.

3 As Aquisições previstas nos itens 2 ao 5 compreendem:

3.1 Fornecimento dos equipamentos novos;
3.2 Desinstalação de eventual equipamento que esteja no local em que deva ser instalado

equipamento novo;
3.3 Instalação do equipamento novo.

4 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

5 0 objeto deste Termo de Referência atenderá as necessidades de propiciar melhor
conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas da
regido. Além disso, a Camara possui equipamentos antigos, com peças de reposição que
não são fabricadas, impossibilitando o conserto do aparelho.

SEÇÃO III — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO

6 A contratada deverá fornecer aparelhos condicionadores de ar, tipo split hi-wall, novos,
cujos modelos encontrem-se em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

7 Características mínimas:

7.1 Tipo de ciclo frio — admite-se frio e quente.
7.2 3 (três) velocidades de ventilação — admite-se mais velocidades.

8 Características indispensáveis:

8.1 Controle remoto sem fio, digital, acompanhado de pilhas novas.
8.2 Etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A".
8.3 Manual de instruções em português.
8.4 Função de desumidificação.
8.5 Tensão de 220V.
8.6 Sistema inverter.
8.7 Deve utilizar gás refrigerante ecológico, que não agrida o meio ambiente.
8.8 Função timer on/off
8.9 Filtro de ar — removível e lavável.
8.10Gabinete do evaporador construido de plástico injetável de alta resistência, na cor

branca.



SEÇÃO IV — DA VISTORIA

9 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo
telefone (43) 3374-1340, de segunda à sexta feira, das 8 horas as 14 horas e serão
acompanhadas pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira.

10 Realizada a vistoria, sera fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada visitou as instalações da Camara.

•e

••
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11 Caso a empresa interessada opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração

no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no
edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta.

SEÇÃO V - DO PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO

12 A partir do envio da Nota de Empenho, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias ateis
para concluir o serviço de realocação (item 1) e de 10 (dez) dias ateis para concluir o
serviço de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5).

13 Qualquer serviço a ser prestado deve ser previamente agendado com, no mínimo, 2
(dois) dias ateis de antecedência.

14 A Contratada deverá considerar que o agendamento só poderá ocorrer para prestação
dos serviços em dias ateis, em horário comercial e nos quais não ocorra as sessões da
Camara Municipal de Londrina — que normalmente acontecem as terças e quintas-feiras
no período da tarde. As circunstancias previstas neste item não prejudicam os prazos
previstos para a execução de serviços e os dias de sessão são considerados ateis, salvo
se prejudicarem um período da tarde e um período da manhã (no mesmo dia ou em
consecutivos).

14.1Ndo há necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamentos, quando
não acompanhados imediatamente da instalação;

14.2A mera entrega de equipamentos não gerará recebimento em Nota Fiscal, mas apenas
emissão de recibo — o recebimento provisório dos itens 2 a 5 do presente Termo de
Referências ocorre com a instalação dos respectivos equipamentos.

15 Os serviços de instalações e realocação dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-
de-obra especializada.

16 A instalação e realocação inclui, entre outros materiais, redes frigorigenas, instalações
elétricas do equipamento, drenos, bases e suportes, cortes necessários na parede
(cimento, vidro ou gesso), colocação dos aparelhos e os testes necessários.

• 
17 A instalação e a realocação dos equipamentos sera realizada em horários que não

comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais, devendo,
• necessariamente, ser previamente agendada com o Fiscal do Contrato.

18 0 serviço de instalação e realocação deverá seguir, obrigatoriamente, as normas
regulamentares, do fabricante.

19 No caso de instalações inadequadas ou que prejudiquem outro aparelho já instalado no
prédio da Camara, a empresa terá prazo máximo de 3 dias ateis para correção.

SEÇÃO VI— DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

20 0 recebimento provisório sera proferido imediatamente após o recebimento dos
serviços de realocação (item 1) ou de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5),
mediante assinatura em canhoto de nota fiscal ou documento especifico no qual conste
informação da data do recebimento e responsável pelo recebimento.
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21 0 recebimento definitivo dos produtos e dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 5

(cinco) dias contados da instalação ou realocação dos equipamentos, mediante
declaração na via de nota fiscal da Camara Municipal de Londrina e envio ao
Departamento Financeiro para pagamento.

SECA() Vil—DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

22 Será pago o preço unitário por serviço de realocação (item 1) ou de instalação dos
equipamentos novos (item 2 a 5), conforme preço registrado em Ata de Registro de
Preços.

23 Os pagamentos serão feitos à empresa em até 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento definitivo do objeto.

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

pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da

• regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
23.2 0 pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária de Crédito, mediante

11/ depósito em conta-corrente, na agência e estabelecimento bancário indicado pela
Contratada, ou por outro meio previsto na legislação vigente.

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

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

23.5A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de difícil ou
impossível reparação.

SEÇÃO VIII —DA GARANTIA

24 0 prazo de garantia dos equipamentos e serviços será de 12 meses contados da data do
recebimento definitivo, salvo se a garantia ofertada pelo fabricante for maior — caso em

• 
que esta será observada na contratação.

• 25 Durante o período de garantia, os vícios de adequação, de desempenho e de
durabilidade, bem como eventuais defeitos de fabricação ou impropriedades nos
equipamentos deverão ser corrigidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da notificação — sujeitos ao mesmo agendamento previsto para a prestação dos demais
serviços descritos no presente Termo de Referência.

26 Em todo caso de manutenção previsto nesta seção, os equipamentos, componentes ou
peças de reposição deverão ser substituidos por novos e originais, sem implicar custos
adicionais, não podendo ser classificados como serviços de manutenção corretiva.

27 Será de responsabilidade integral da empresa o transporte e o manuseio dos materiais e
equipamentos, até a entrega e aceitação final (recebimento definitivo) por parte da
fiscalização da Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO IX —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE



28 A Contratada obriga-se a:

28.1Executar todos os serviços descritos ou mencionados neste Termo de Referência
compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários, de responsabilidade da Contratada.

28.2 Responsabilizar-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);

28.3Cumprir os prazos previstos no Contrato;
28.4Realizar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência,

com data e horário estipulados pela Câmara;
28.5Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de

forma a não causar transtornos A rotina administrativa da Contratante, devendo
sempre retirar quaisquer resíduos que sua atividade tenha gerado para locais externos
ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção ambiental;

28.6Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de
má execução dos serviços ou má qualidade de material;

• 28.7A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, As suas

• 
expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

28.8Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;

28.9Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato As reclamações;

28.10 Comunicar A Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia útil que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.

28.11 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a
execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias
ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da Contratante;

28.12 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente da
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório A.
disciplina da Câmara ou ao interesse do Serviço Público;

• 
28.13 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada

por representantes das partes, e indenizar a Camara ou a terceiros, todo e qualquer
• dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do

contrato. A indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Câmara
ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;

28.14 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes,
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob
total responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha
vitimar seus empregados e/ou pessoas do entorno da obra, em decorrência da
execução do objeto do presente contrato;

28.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do Contrato;

28.16Ndo 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;

28.17 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.



29 A Contratante obriga-se a:

29.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

29.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

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

29.4 Manter contratos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados pro
escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis;e

29.5 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados
pela Contratada.

SEÇÃO X — DAS PENALIDADES

30 As penalidades deverá apresentar a seguinte gradação:

• 30.1Penalidade máxima: não cumprimento dos prazos de instalação e realocação.
411/ 30.2 Penalidade média: não cumprimento dos prazos de correção do aparelho com

garantia vigente e da correção da instalação.
30.3Penalidade minima: outros descumprimentos do termo.

Londrina, 22 de novembro de 2017.

Virginia Ba oza Reis de Oliveira

Departamento de Administração Predial

es Lonni'Pruna ernand 
Dept° de Adm. Predial



•
•

•
•

/a.-74.7;ea
4/zza, 34/4a4z(i

TERMO DE FIXAÇÃO DE PREÇO MÁXIMO

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO

PARA AQUISIÇÃO E REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.

A partir das informações apresentadas no relatório de pregos dos autos

em epígrafe, fixo como preço máximo para registro de preço para aquisição e realocação de

aparelhos de ar-condicionado que culmina no montante R$ 54.383,20 (cinquenta e quatro mil,

trezentos e oitenta e três reais e vinte centavos),conforme a seguinte tabela:

Arcil Ar Catuai Banco de preços Preço máximo

Item Qtd.
Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

Valor
unitário

Valor
total

1 10 R$ 420,00
R$

4.200,00 R$ 500,00
R$

5.000,00 ### ### R$ 460,00
R$

4.600,00

2 6
R$

1.942,00
R$

11.652,00
R$

2.500,00
R$

15.000,00
R$

1.099,91
R$

6.599,46
R$

1.847,30
R$

11.083,80

3 10
R$

2.254,00
R$

22.540,00
R$

3.000,00
R$

30.000,00
R$

2.143,51
R$

21.435,10
R$

2.465,84
R$

24.658,40

4 2
R$

3.298,00
R$

6.596,00
R$

4.000,00
R$

8.000,00
R$

2.049,50
R$

4.099,00
R$

3.115,83
R$

6.231,66

5 2
R$

4.114,00
R$

8.228,00
R$

4.500,00
R$

9.000,00
R$

3.100,00
R$

6.200,00
R$

3.904,67
R$

7.809,34

I/

Ailton Nantes
Presidente

Londrina, 11 de julho de 2018.
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RELATÓRIO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018. OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E

REALOCAÇÂo DE APARELHOS DE AR-

CONDICIONADO.

0 Departamento de Administração Predial enviou termo de referência,

devidamente fundamentado, para a contratação em epígrafe. Após a consolidação desse

documento (fls. 03-09), ele foi encaminhado para cotação.

A pesquisa de preços diretamente com fornecedores e banco de preços (fl. 12-

32) culminou nos valores apresentados na seguinte tabela:

Arcil Ar Catuai Banco de preços Média

Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor
Item Qtd. unitário total unitário total unitário total unitário total

R$ R$ R$
1 10 R$ 420,00 4.200,00 R$ 500,00 5.000,00 ### ### R$ 460,00 4.600,00

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
2 6 1.942,00 11.652,00 2.500,00 15.000,00 1.099,91 6.599,46 1.847,30 11.083,80

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
3 10 2.254,00 22.540,00 3.000,00 30.000,00 2.143,51 21.435,10 2.465,84 24.658,40

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
4 2 3.298,00 6.596,00 4.000,00 8.000,00 2.049,50 4.099,00 3.115,83 6.231,66

R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$
5 2 4.114,00 8.228,00 4.500,00 9.000,00 3.100,00 6.200,00 3.904,67 7.809,34

Entramos em contato com aproximadamente 20 (vinte) fornecedores (fl. 10).

Cobramos respostas nos dias 11/06/2018, 25/06/2018 e 04/07/2018, mas apenas duas

empresas enviaram orçamento. Assim complementamos a pesquisa de mercado com o sistema

banco de preços.
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Sugerimos que o valor discriminado como a média dos preços seja fixada pela

presidência como preço máximo para registro de preço para aquisição e realocação de

aparelhos de ar-condicionado.

Londrina 11 de julho de 2018.

itA s ot,,,ct

Adriana de Andra e Pires
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Lui'Fñiardo MõfáMarendãz
Departamento d

4,a'ov-t

uprimentos e Patrimôni



•z•í' Câmara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

Requisição N°: 2618/ 2018

De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Para: Diretoria Geral

Aquisição de: Serviços

Especificação: Aquisição e realocação para aparelhos de ar condicionado.

Justificativa: Proporcionar melhor conforto térmico nos ambientes de trabalho,tendo em vista altas
temperaturasda região.

Em: 10/07/2018

• Tramitação
Cotações do Departamento de Suprimentos e Patrimônio:

• Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3

Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00 Valor:

Data:

Fornecedor:

0,00

Obs: Sera licitado. 0 prego estimado é R$ 54.383,19.
Ha item exclusivo de serviço,e itens de aquisição com instalação.
Ao dep. Financeiro, para informar classificação orçamentária (com funcional programática) e existência de saldo.

Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Material) 488.356,00
Saldo orgamentario p/ a cobertura da(s) despesa(s) desta requisição (Serviços) 381.863,15
Op. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ disp. de licitação (Serviços), 1.780,00
is sp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Material) 0,00
Desp. realizadas no sub-elemento, até esta data, c/ proc licitatório (Serviços) 60.135,11
'Saldo Previsto na LDO? Sim I Qtde.: 35 I Valor: 145.000,00

Obs: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001
Natureza da despesa: 4490.523400 - Máquinas, utensílios e equipamentos diversos.
Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001
Natureza da despesa: 3390.391700 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

Em: 11/07/2018
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°. ***MINUTA***/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018
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 prego por item, para Registro de prego para eventual
aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado, objeto da Requisição 2618/2018,
cujas despesas correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional
programática: 01.010.01.031.0001.1001, Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e
utensílios e equipamentos diversos e Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despeza: 3390.391700 — Manutenção e conservação de máquinas e
equipamentos.

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 PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E REALOCAÇÃO DE
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.
PREÇO MÁXIMO: R$ 54.383,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E
TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

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

Os envelopes serão abertos no dia ***MINUTA***, as 9h 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 à disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da 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 13H ÁS
18H): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).

***SUMÁRIO*** (
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SEÇÃO I — DO OBJETO

2

1 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual aquisição e realocação de
aparelhos de ar-condicionado, para atender às necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência,
neste Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição QTD Prep máximo Preço máximo
unitário total

1 Realocação de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall.
Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h,
com sistema inverter

10 R$ 460,00 R$ 4.600,00

R$ 1.847,30 R$ 11.083,80

3 Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 12.000
Btu/h, com sistema inverter

10 R$ 2.465,84

Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 18.000
Btu/h, com sistema inverter
Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 24.000
Btu/h, com sistema inverter

2

2

R$ 24.658,40

R$ 3.115,83 R$ 6.231,66

R$ 3.904,67 R$ 7.809,34

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 às licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em
igualdade de condições.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço 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 Prego (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001,
Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e utensílios e equipamentos diversos e
Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despeza: 3390.391700 —
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

SEÇÃO III — DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

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

7 A participação na licitação sera exclusiva para Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) e equiparados (pessoa fisica em empresário individual) nos termos
dos art. 3°, 48, 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

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

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inid6neas 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;

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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
credenciamento:
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
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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR 1
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12 Sao documentos que conferem ao representante do licitante poderes para manifestar-se
durante a sessão pública em nome do licitante:

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

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

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

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:

14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

15.1"ik 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 pregelo]l[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.

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

habilitação do Edital (anexo 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,

16.2 Se os documentos referentes à condição de Microempresa e Empresa de Pequeno
Porte não forem apresentados ou estiverem dentro dos envelopes de proposta ou de

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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habilitação, o licitante somente terá sua proposta e documentação analisada caso não
compareçam outros interessados, pois tais documentos constituem requisito mínimo
para participação na licitação.

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da
realização da sessão]".

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

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1 As características do objeto de forma clara e precisa, com indicação de marca e
modelo, e todas as informações necessárias para verificação da adequação do
produto cotado com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do
Termo de Referência — é facultada a apresentação de catálogos dentro dos
envelopes ou a indicação de sitio eletrônico no qual as características dos
aparelhos possam ser conferidas.

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

18 A apresentação da proposta implica:

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

proposta;
18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

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

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

19 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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



4,4(

Pregão Presencial n°.
IEDITALP/2018 7

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

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

22 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 ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 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.

24 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.

25 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.

25.1Caso 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).

25.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 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.

27 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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28 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.

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

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

30 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

31 Sera desclassificada a proposta final que:

31.1Contenha vícios ou ilegalidades.
31.2Ndo apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
31.3Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
31.4 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

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

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

31.6Ndo vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e
produtividade apresentada.

32 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.

33 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.

34 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.

35 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto
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35.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
35.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

36 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.

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

• SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

38 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

39 Será 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.

40 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.

41 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.

41.1Caso 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).

42 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:

42.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão
Conjunta— conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);

42.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
42.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);

Rua Gov. Parigot de Souza, 145
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42.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

42.5 Prova 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).

43 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.

44 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.

45 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.

46 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 úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.1A 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.

46.2Caso 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.

47 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos á. confirmação no site do órgão
emissor.

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

11

49 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.

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

51 Não serão conhecidos:

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

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

51.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

52 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.

53 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.

54 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

55 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
55.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
55.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.
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56 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

56.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
56.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

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

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

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

58 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.

59 Encerrado o prazo do item anterior, automaticamente se dud 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

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

61 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.

62 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.

63 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
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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.

63.10 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
inidõneo.

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

• SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

65 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

65.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

65.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

66 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.

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

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

69 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.

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

71 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.

72 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.

73 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
Câmara Municipal de Londrina, o principio da isonomia, a finalidade e a segurança da
contratação.

74 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.

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

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

77 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

78 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
78.1Anexo I: Termo de Referência;
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78.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
78.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
78.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

Pequeno Porte (EPP);
78.5Anexo V: Modelo de declaração relativa A. proibição do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99);
78.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 17 de julho de 2018.

Mark Almeida

Diretor-Geral
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ANEXO I — TERMO DE REFERÊNCIA

SEÇÃO I — DO OBJETO

16

1 0 objeto do presente Termo de Referência é o Registro de Preços para eventual
realocação, instalação e aquisição de (doze) aparelhos de ar-condicionado, tipo split,
hi-wall, para a Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e condições
estabelecidas no presente Termo de Referência.

Item Descrição uantidade
1 Realocação de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e

evaporador tipo hi-wall.
10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h, com
sistema inverter.
Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h, com
sistema inverter.

10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e 2
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, com
sistema inverter.

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h, com
sistema inverter.

2

2 A Realocação prevista no Item 1 se trata do serviço de instalação de um equipamento
que esteja em funcionamento de um local para outro dentro das dependências da
Contratante, e compreende:

2.1 Desinstalação do equipamento em funcionamento no setor de origem;
2.2 Desinstalação de equipamento eventualmente instalado no setor de destino;
2.3 Instalação do equipamento em funcionamento no setor de destino.

3 As Aquisições previstas nos itens 2 ao 5 compreendem:
3.1 Fornecimento dos equipamentos novos;
3.2 Desinstalação de eventual equipamento que esteja no local em que deva ser instalado

equipamento novo;
3.3 Instalação do equipamento novo.
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4 A existência de pregos registrados não obriga a Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

5 0 objeto deste Termo de Referencia atenderá às necessidades de propiciar melhor
conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas da
regido. Além disso, a Câmara possui equipamentos antigos, com peças de reposição que
não são fabricadas, impossibilitando o conserto do aparelho.

SEÇÃO III — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO

6 A contratada deverá fornecer aparelhos condicionadores de ar, tipo split hi-wall, novos,
cujos modelos encontrem-se em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

7 Características mínimas:

7.1 Tipo de ciclo frio — admite-se frio e quente.
7.2 3 (três) velocidades de ventilação — admite-se mais velocidades.

8 Características indispensáveis:

8.1 Controle remoto sem fio, digital, acompanhado de pilhas novas.
8.2 Etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A".
8.3 Manual de instruções em português.
8.4 Função de desumidificação.
8.5 Tensão de 220V.
8.6 Sistema inverter.
8.7 Deve utilizar gás refrigerante ecológico, que não agrida o meio ambiente.
8.8 Função timer on/off
8.9 Filtro de ar — removível e lavável.
8.10Gabinete do evaporador construido de plástico injetável de alta resistência, na cor

branca.

SEÇÃO IV — DA VISTORIA
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9 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo
telefone (43) 3374-1340, de segunda à sexta feira, das 8 horas as 14 horas e serão
acompanhadas pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira.

10 Realizada a vistoria, sera fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada visitou as instalações da Camara.

11 Caso a empresa interessada opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração
no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no
edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta.

SEÇÃO V - DO PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO

12 A partir do envio da Nota de Empenho, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias Ateis
para concluir o serviço de realocação (item 1) e de 10 (dez) dias Ateis para concluir o
serviço de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5).

13 Qualquer serviço a ser prestado deve ser previamente agendado com, no mínimo, 2
(dois) dias úteis de antecedência.

14 A Contratada deverá considerar que o agendamento só poderá ocorrer para prestação
dos serviços em dias úteis, em horário comercial e nos quais não ocorra as sessões da
Camara Municipal de Londrina — que normalmente acontecem as terças e quintas-feiras
no período da tarde. As circunstancias previstas neste item não prejudicam os prazos
previstos para a execução de serviços e os dias de sessão são considerados úteis, salvo
se prejudicarem um período da tarde e um período da manha (no mesmo dia ou em
consecutivos).

14.1Ndo ha necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamentos, quando
não acompanhados imediatamente da instalação;

14.2A mera entrega de equipamentos não gerará recebimento em Nota Fiscal, mas apenas
emissão de recibo — o recebimento provisório dos itens 2 a 5 do presente Termo de
Referências ocorre com a instalação dos respectivos equipamentos.

15 Os serviços de instalações e realocação dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive man-
de-obra especializada.

16 A instalação e realocação inclui, entre outros materiais, redes frigorigenas, instalações
elétricas do equipamento, drenos, bases e suportes, cortes necessários na parede
(cimento, vidro ou gesso), colocação dos aparelhos e os testes necessários.
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17 A instalação e a realocação dos equipamentos sera realizada em horários que não
comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais, devendo,
necessariamente, ser previamente agendada com o Fiscal do Contrato.

18 0 serviço de instalação e realocação deverá seguir, obrigatoriamente, as normas
regulamentares, do fabricante.

19 No caso de instalações inadequadas ou que prejudiquem outro aparelho já instalado no
prédio da Camara, a empresa terá prazo máximo de 3 dias úteis para correção.

SEÇÃO VI— DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

20 0 recebimento provisório sera proferido imediatamente após o recebimento dos
serviços de realocação (item 1) ou de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5),
mediante assinatura em canhoto de nota fiscal ou documento especifico no qual conste
informação da data do recebimento e responsável pelo recebimento.

21 0 recebimento definitivo dos produtos e dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados da instalação ou realocação dos equipamentos, mediante
declaração na via de nota fiscal da Camara Municipal de Londrina e envio ao
Departamento Financeiro para pagamento.

SEÇÃO VII —DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

22 Sera pago o preço unitário por serviço de realocação (item 1) ou de instalação dos
equipamentos novos (item 2 a 5), conforme preço registrado em Ata de Registro de
Preços.

23 Os pagamentos serão feitos à empresa em até 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento definitivo do objeto.

23.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à 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.

23.2 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.

23.3 Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
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ordem bancária para pagamento.
23.4 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de
Preços.

23.5 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 VIII —DA GARANTIA

24 0 prazo de garantia dos equipamentos e serviços será de 12 meses contados da data do
recebimento definitivo, salvo se a garantia ofertada pelo fabricante for maior — caso em
que esta será observada na contratação.

25 Durante o período de garantia, os vícios de adequação, de desempenho e de
durabilidade, bem como eventuais defeitos de fabricação ou impropriedades nos
equipamentos deverão ser corrigidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias Ateis a contar
da notificação — sujeitos ao mesmo agendamento previsto para a prestação dos demais
serviços descritos no presente Termo de Referência.

26 Em todo caso de manutenção previsto nesta seção, os equipamentos, componentes ou
peças de reposição deverão ser substituídos por novos e originais, sem implicar custos
adicionais, não podendo ser classificados como serviços de manutenção conetiva.

27 Será de responsabilidade integral da empresa o transporte e o manuseio dos materiais e
equipamentos, até a entrega e aceitação final (recebimento definitivo) por parte da
fiscalização da Camara Municipal de Londrina.

SEÇÃO IX —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

28 A Contratada obriga-se a:

28.1Executar todos os serviços descritos ou mencionados neste Termo de Referência
compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários, de responsabilidade da Contratada.

28.2 Responsabilizar-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);

28.3 Cumprir os prazos previstos no Contrato;
28.4Realizar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência,

com data e horário estipulados pela Câmara;
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28.5 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de
forma a não causar transtornos à rotina administrativa da Contratante, devendo
sempre retirar quaisquer resíduos que sua atividade tenha gerado para locais externos
ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção ambiental;

28.6Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de
má execução dos serviços ou má qualidade de material;

28.7A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, às suas
expensas, no prazo de 5 (cinco) dias Ateis, o produto com avarias ou defeitos;

28.8Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;

28.9Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;

28.10 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia útil que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.

28.11 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a
execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias
ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da Contratante;

28.12 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente da
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório à
disciplina da Camara ou ao interesse do Serviço Público;

28.13 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada
por representantes das partes, e indenizar a Camara ou a terceiros, todo e qualquer
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do
contrato. A indenização devida sera procedida pela Contratada em favor da Camara
ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;

28.14 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes,
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob
total responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha
vitimar seus empregados e/ou pessoas do entorno da obra, em decorrência da
execução do objeto do presente contrato;

28.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do Contrato;

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

28.17 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-
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mail utilizado para orçamento na fase de instrução do procedimento, expresso na
proposta ou outros documentos apresentados pela Contratante durante a licitação.

29 A Contratante obriga-se a:

29.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

29.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

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

29.4 Manter contratos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados pro
escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis; e

29.5 Fornecer os dados essenciais à perfeita execução dos serviços, quando solicitados
pela Contratada.

SEÇÃO X — DAS PENALIDADES

30 As penalidades deverá apresentar a seguinte gradação:
30.1Penalidade máxima: não cumprimento dos prazos de instalação e realocação.
30.2 Penalidade média: não cumprimento dos prazos de correção do aparelho com

garantia vigente e da correção da instalação.
30.3 Penalidade minima: outros descumprimentos do termo.
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. [número do pregclo]I[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 fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[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 preg-do]! [ano]
realizado pela Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregclo]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 §40 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 às 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° 32/2018

28

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E REALOCAÇÃO DE
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
VALOR: [PREÇO] ([VALOR POR EXTENSO])

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES

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

Em face da classificação das propostas apresentadas no Pregão Presencial
em epígrafe, conforme Relatório Final de Licitação e Termo de Homologação ratificados pelo
Presidente da 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:
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CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO
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1 0 objeto deste instrumento é Registro de preço para eventual aquisição e realocação de
aparelhos de ar-condicionado, para atender As necessidades da Câmara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no presente instrumento,
no Termo de Referência, no Edital e seus Anexos.

2 A disciplina das especificações técnicas dos aparelhos de ar-condicionado, do prazo de
entrega e instalação, do recebimento dos produtos e serviços, do preço e das condições
de pagamento, da garantia e das obrigações da contratada e 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 As licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão A. conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001,
Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e utensílios e equipamentos diversos e
Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despeza: 3390.391700 —
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

CLÁUSULA 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 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da
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Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.
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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 0(s) preço(s) unitário(s) é(sdo):

[TABELA].

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

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
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento
ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta
hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da
situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

14 0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancária de 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
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bancária para pagamento.

31

16 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada
pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de Prego.

CLÁUSULA SÉTIMA — DA FISCALIZAÇÃO

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

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 redibit6rios, 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
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21 A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do presente
Contrato ficará sujeita as penalidades do Art. 70 da Lei 10.520/2002, bem como as
previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao contraditório e
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.

22.2 Multa.
22.2.1 Moratória de 5% (cinco por cento) por dia útil 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 7 (sete) dias úteis;

22.2.2 Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de
Empenho para cada ocasião em que vier instalar equipamentos sem
agendamento prévio.

22.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata
de Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão,
no caso de inexecuoão total ou inexecuolo 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 União, Estados, Distrito Federal ou
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em
edital e no contrato e das demais cominações legais.

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 preços;

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 inidõneo.

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
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lances.

25 A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.
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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
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 sera
registrado em cadastro correspondente.

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

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

CLÁUSULA NONA — DA ALTERAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO
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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 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 A. 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, será
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:

38.1Liberar 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;
38.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

CLÁUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

39.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
39.2Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
39.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
39.4A Contratada poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual,
decorrente de caso fortuito ou de força maior.

CLAUSULA ONZE — DAS MEDIDAS ACAUTELADORAS

40 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.

CLÁUSULA DOZE — DOS ANEXOS E DOS CASOS OMISSOS

41 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.

42 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLÁUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

43 Incumbirá A. 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

44 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.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Camara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].
[nome completo da signatária]

[cargo]

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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CI n°153/2018 — DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Controladoria
Assunto: Controle interno no pregão de aquisição e realocação de aparelhos de ar
condicionado.

Londrina, 17 de julho de 2018.

Prezados,

Encaminhamos o processo administrativo n°. 32/2018, de pregão presencial

para registro de preço de aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado.

Atenciosamente,

Adriana de Andrade Pires iItiti (4,4(
Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo;

Luiz
Departamentç/de Suprimentos e Patri

aes M rene
ônio

AciA
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Comunicação Interna n° 93/2018

Data: 20 de julho de 2018.

De: Controladoria

Para: Departamento de Suprimentos e Patrimônio

Assunto: Análise Prévia — Processo Administrativo n° 32/2018 — Pregão Presencial — Ar
Condicionado.

Prezado Gerente,

Conforme solicitação desse Departamento pela CI n° 153/2018-DSP, analisamos
os documentos do processo administrativo epigrafado e orientamos para os seguintes procedimentos:

• Rubricar e assinar pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira, o Termo de Referência
(fls. 32 a 38);

Rubricar e assinar o Edital e seus anexos (fls. 43 a 77);

Indicar no processo, que poderá ser na Ata de Registro de Preço, o gestor da contratação, na
forma prevista no § 1° do art. 7° do Ato da Mesa n° 11/2013;

Anexar ao processo cópia do ato de designação da comissão de licitação, na forma prevista no
art. 38, III, da Lei n° 8.666/1993;

Alterar a expressão "... ou condições do presente Contrato....", constante da Cláusula Oitava,
item 21, da minuta de Ata de Registro de Preço (fl. 74), para "... ou condições da presente ir
Ata de Registro de Prego..."

Também orientamos que sejam observados nas notas de empenho, no que couber,
o atendimento aos requisitos de que trata o art. 55 da Lei n° 8.666/1993.

Realizadas as adequações, o processo deverá ser encaminhado A. Assessoria
Jurídica da Casa para parecer, nos termos do parágrafo único do art. 38 da Lei n° 8.666/1993.

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

Atenciosamente.
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LOTE N° 13, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais);

LOTE N° 14, arrematado pelo Sr. José Roque Cantoni, Carteira de Identidade Civil n° 1.249.421-2 — SSP-PR, CPF n° 205.597.399-15, pelo
valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais);

LOTE N° 15, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais);

LOTE N° 16, arrematado pelo Sr. José Odair Mota, Carteira de Identidade Civil n° 3.898.576-0 — SSP-PR, CPF n°520.166.849-68, pelo valor de
R$ 1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais);

Data e Assinaturas: Londrina, 17/10/2016; (Sercomtel S.A. —Telecomunicações. Eloiza Fernandes Pinheiro Abi Antoun e arrematantes.

INTIMAÇA0
A Sercomtel S.A Telecomunicações, torna público aos interessados do Edital de Credenciamento n° 001/2012, que tem por objeto credenciar
empresas para a prestação de serviços de prospecção de Clientes e a intermediação da comercialização de produtos/serviços, para a cidade de
Curitiba e demais cidades do Parana, conforme Anexo I, do contrato, dirigida a pessoas jundicas e físicas que não pertençam a carteira de clientes
exclusivos da SERCOMTEL, conforme critérios e condições estipuladas na minuta de contrato, Anexo A, deste Edital, que a Comissão Especial de
Licitação nomeada pela Resolução Pres n.° 143/2013, julgou HABILITADA a empresa: R.O. DOS SANTOS — ME, por ter a mesma apresentado
todos os documentos exigidos no item 3.3, do Edital.

0 presente resultado sera publicado no Diário Oficial do Município de Londrina, em cumprimento ao item 5.2 do Edital, conforme registrado na ata

ode abertura e julgamento datada de 19/10/2016, ficando os interessados devidamente intimados para cumprimento do disposto no item 5, do Edital.
Publique-se.

Londrina, 20 de outubro de 2016. Marcia Dolores Cruciol - Presidente da Comissão Especial de Licitação.

PROCON - NÚCLEO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA
DO CONSUMIDOR

EXTRATO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3694/2013.
REFERENTE AO AUTO DE INFRAÇÃO N°084/2013.
DECISÃO ADMINISTRATIVA: 093/2013.

CONSUMIDOR: PROCON DE LONDRINA.
FORNECEDOR: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Agência 1479).

DECISÃO:

"I- Pelo PROVIMENTO PARCIAL do Recurso Administrativo, interposto pelo recorrente CAIXA ECONÔMICA FEDERAL nos Autos do Processo
Administrativo sob n° 3694/2013, e pela conseqüente REFORMA da Decisão Administrativa n° 093/2013, proferida pelo PROCON-LD, a fim de
desconsiderar a MULTA I aplicada.

eII- Fica mantida a ADVERTENCIA, em relação à infração ao disposto no art. 2 da Lei Municipal 7.614/98.".

Londrina, 28 de julho de 2016. Paulo Arcoverde Nascimento - Secretario Municipal de Governo

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS
PORTARIA

PORTARIA N° 108/2016

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, especialmente do art. 3°,
inc. IV, da Lei 10.520/2002.

RESOLVE:
Art. 1°. Designar, para exercer a função de Pregoeiro, os servidores desta Casa abaixo relacionados:

I. Anderson Rafael Delattre Abe — matricula 08111;
II. Felipe Werlang Paim — matricula 08713;

José Eduardo Ribeiro Batera — matricula 06813;
IV, Luiz Fernando Moraes Marendaz — matricula 02811.
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Art. 2°. Sao atribuições do Pregoeiro:

Pág. 11 Quinta-feira, 20 de outubro de 2016

I. O credenciamento dos interessados;
II. 0 recebimento, a abertura, o exame e a classificação das propostas escritas de preços;
Ill. A condução da sessão pública do pregão, incluindo procedimentos relativos aos lances verbais e á seleção da proposta e do lance de

menor prep();
IV. A abertura e a análise da documentação de habilitação do licitante vencedor;
V. 0 recebimento e o processamento da documentação do processo licitatório respectivo, com todos os atos essenciais do pregão, com vistas

â aferição de sua regularidade pelos órgãos de controle;
VI. 0 processamento dos recursos interpostos pelos licitantes;
VII. A adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor, caso não haja interposição de recurso;
VIII. A elaboração de ata;
IX. A direção dos trabalhos de sua Equipe de Apoio;
X. 0 encaminhamento dos autos do processo, devidamente instruido, â autoridade competente para o julgamento de recursos, seguindo-se a

adjudicação, a homologação e a contratação, ou, no caso de não haver interposição de recursos, para a homologação e a contratação
Xl. A pratica dos demais atos pertinentes ao procedimento.

Art. 3°. 0 Edital de Licitação determinara, em cada caso, qual será o Pregoeiro responsável.

Art. 4°. Podem atuar como membros da Equipe de Apoio do Pregoeiro, em licitações na modalidade de Pregão, no âmbito da Câmara Municipal de
Londrina, os seguintes servidores:

I. designados como Pregoeiros no art. 1°, desta Portaria, nos procedimentos de licitação em que não atuarem nesta qualidade;
II. Alex Gustavo da Silva — matricula 07512;
III. Bruna Fernandes Lonni — matricula 08613;
IV. Débora Roque Martins Juliani matricula 05811;
V. Karolinne Zanlorenzi de Assun—ção Gehring — matricula 05412;
VI. Lincoln Ross — matricula 13312;
VII. Mitio Yoshida — matricula 04212;
VIII. Roberta Paiva da Silva — matricula 12613.

Art. 5°. 0 Pregoeiro fica autorizado a convocar membros da Equipe de Apoio, e, a depender da especificidade técnica do objeto ou da
documentação apresentada, outros servidores da Casa, técnicos da area, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 6. Ficam revogadas as disposições em contrario, em especial, a Portaria n°. 47/2015.

Registre-se e Afixe-se

Edifício da Câmara Municipal, em 11 de outubro de 2016. Fabio André Testa — Presidente

PREGÃO PRESENCIAL N°25/2016
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

AVISO

OBJETO: Registro de pregos para eventual aquisição de lâmpadas, refletores e reatores.
RECURSOS: 01.010.01.031.0001.2001.3390.302600 — Material Elétrico e Eletrônico.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 9.263,98 (nove mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: as 09 horas e 15 minutos do dia 04/11/2016.
LOCAL: Rua Gov. Parigot de Souza, 145, Londrina/PR, na sala de reuniões.

Agh 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, por telefone, com os servidores Roberta Paiva
(Tel.: 3374-1265) e Luiz Marendaz (Tel.: 3374-1312).

Em 19/10/2016. Ronan Wielewski Botelho - Diretor Geral

CONSELHOS

CMDI - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO N.° 023/2016

0 CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI, no uso de suas atribuições previstas na Lei Municipal 7.841/99 (com alterações
subsequentes) e de acordo com a decisão de sua plenária proferida durante a reunião ordinária de 06/10/2016;

RESOLVE:

Art. 1° - Redefinir o calendário de reuniões ordinárias para o final do ano de 2016, conforme abaixo:

- 05 de novembro;
- 03 de dezembro.

Art. 2° - Definir o calendário de reuniões ordinárias para o ano de 2017, conforme abaixo:

-19 de janeiro;
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CI n° 173/2018 —DSP
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: parecer jurídico nos autos de Pregão — registro de preços para aquisição e realocação
de aparelhos de ar-condicionado.

Londrina, 27 de julho de 2018.

Prezados,

Em atendimento à orientação da Controladoria, informamos que a gestão do

contrato será realizada pelo gerente do Departamento de Suprimentos ou por outro servidor

por ele designado. As demais orientações da Controladoria também foram atendidas.

Portanto, solicitamos parecer jurídico para consequente assinatura e

publicação.

Atenciosamente,

h4ti 2
Adriana de Andrade Pires

Departamento de Suprimentos e Patrimônio

De acordo:

Lui e er-IV4o es Mareln

Departamento de Suprimentos e Patrimônio
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ASSESSORIA JURÍDICA

ASSUNTO: Licitação, na modalidade de pregão com registro de preço, para a aquisição e
instalação de aparelhos de ar condicionado, visando atender às necessidades da CML.

INTERESSADO: Departamento de Suprimentos e Patrimônio/Departamento de
Administração Predial

RELATÓRIO

Por meio da Cl n. 173/2018-DSP, e nos termos do artigo 38, parágrafo
único, da Lei n° 8.666/93, o Departamento de Suprimentos e Patrimônio da Casa envia, para
exame e aprovação, minuta Edital de Licitação (PA-DG 32/2018), na modalidade de pregão
presencial com registro de preços, para a aquisição e realocação de aparelhos de ar-
condicionado, visando atender às necessidades da Casa.

PARECER

1. Quanto ao pregão. Esta modalidade de licitação é regulada pela lei
10.520/2002, e assim sintetizada por Joel de Menezes Niebuhr:

"Pregão é uma das modalidades de licitação pública, atualmente
disciplinada pela Lei n°10.520/02, destinada à contratação de bens ou de
serviços comuns, cujo julgamento das propostas antecede a fase de
habilitação, admitindo que os licitantes renovem as suas propostas iniciais.
O procedimento da modalidade pregão distingue-se dos demais
procedimentos das outras modalidades de licitação, apresentando
vantagens flagrantes.
A primeira vantagem é que o pregão independe do valor estimado do futuro
contrato, tal qual as modalidades concorrência, tomada de preços e convite.
Estas modalidades são adotadas, via de regra, de acordo com valores pré-
estabelecidos, o que freqüentemente causa transtornos it Administração."

Outrossim, a utilização do pregão como modalidade licitatória para
implementação do registro de preços é possível, pois, como ensina a doutrina, o Sistema de
Registro de Preços "não se perfila no rol de modalidades de licitação, nem tampouco
circunscreve um tipo licitatório. O SRP deve ser encarado simplesmente como uma ferramenta
de auxilio que se consubstancia num procedimento especial a ser adotado nas compras do
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Poder Público, quando os objetos forem materiais, produtos ou gêneros de consumo freqüente,
e , ainda, em situações especialissimas, nas contratações de serviços." ( Sidney Bittencourt.
Licitação de registro de pregos: Comentários ao decreto n°3.931, de 19 de setembro de 2001,
2a ed., rev, e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, pág. 17)

Isto fica bem claro, aliás, na sistemática adotada pelo Decreto Federal n.
7892/2013 (sobre o qual se tratará mais abaixo), que expressamente dispôs:

"Art. 7° A licitação para registro de pregos será realizada na modalidade
de concorrência, do tipo menor prego, nos termos da Lei n°8.666, de 1993,
ou na modalidade de pregão, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, e será
precedida de ampla pesquisa de mercado."

Parece evidente, portanto, o ajustamento do registro de preços para a
hipótese de aquisição de aparelhos de ar-condicionado, dado que se tratam de produtos comuns,
devidamente especificados no Termo de Referência.

2. Quanto A Lei Complementar n. 147/2014.

Uma vez que conforme seção III do Edital a licitação será voltada
exclusivamente a Micro Empresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), convém tecer
considerações sobre a Lei Complementar n. 147/14 que alterou a Lei Complementar 123/06,
justamente para instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
introduzindo diversas alterações legislativas relacionadas As MPEs, inclusive na Lei de
Licitações. Assim, a atual redação ao artigo 47 da LC 123 dispõe que "as contratações públicas
da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e municipal,
clever-6 ser concedido tratamento diferenciado e simplíficado para as microempresas e
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo a
inovação tecnológica."

Sendo que a maior alteração ocorreu quanto ao artigo 48 da LC 123, que foi
alterado para dar efetividade ao tratamento diferenciado em relação As MPE. A redação vigente
é a seguinte:

"Art. 48. Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a
administração pública:



Sc6s

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

I - deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente ei participação de
microempresas e empresas de pequeno porte nos itens de contratação cujo valor seja de até
RS 80,000,00 (oitenta mil reais);

II - poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços,
exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

Ill - deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisive!, cota de
ate 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a contratação de microempresas e empresas
de pequeno porte.

De onde se pode concluir que as novas regras são de observância obrigatória.

3. Análise do Edital.

Feitas as necessárias menções A. Lei Complementar n. 147/2014 (vide tópico

especifico anterior), passamos a analisar a minuta do Edital de pregão presencial do tipo menor

preço por item.

A Lei 10.520/2002, dispõe em seu artigo 4°:

"Art. 4° A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados
e observará as seguintes regras:

I - a convocação dos interessados será efetuada por meio de publicação de aviso
em diário oficial do respectivo ente federado ou, não existindo, em jornal de
circulação local, e facultativamente, por meios eletrônicos e conforme o vulto da
licitação, em jornal de grande circulação, nos termos do regulamento de que trata o
art. 2';

II - do aviso constarão a definição do objeto da licitação, a indicação do local, dias
e horários em que poderá ser lida ou obtida a integra do edital;

III - do edital constarão todos os elementos definidos na forma do inciso Ido art. 3°,
as normas que disciplinarem o procedimento e a minuta do contrato, quando for o
caso;

(..)"
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As exigências mínimas do inciso do artigo 3°, por sua vez, são as seguintes:

autoridade competente justificarci a necessidade de contrata cão e definirá o
objeto do certame, as exigências de habilitação, os critérios de aceitação das
propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do contrato, inclusive com
fixação dos prazos para fornecimento;"

Sistematizando as exigências mínimas legais, temos, portanto:

(i) Justificativa da necessidade da contratação;

(ii) Definição do Objeto do certame;

(iii) Exigências de Habilitação;

(iv) Critérios de Aceitação das Propostas;

(v) Sanções por Inadimplemento;

(vi) Cláusulas do

fornecimento.

contrato, inclusive com fixação dos prazos para

Da análise verificada temos que, em linhas gerais, o edital atende As
exigências legais previstas no artigo 4°, III, da Lei 10.520/2002, especificamente quanto As
exigências mínimas do artigo 3°, I, quais sejam: o objeto do certame (Seção I), as exigências de
habilitação (Seção IX), os critérios de aceitação das propostas (Seções VI a VIII), as cláusulas
do contrato (Anexo VI, Minuta da Ata de Registro de Preços), inclusive com fixação dos
critérios e prazos para fornecimento (Cláusula Primeira, item 2, que remete-se ao Anexo I),
além das sanções por inadimplemento (Cláusula Oitava da Ata de Registros de Preços).

Constatamos que todas as disposições do Edital estão adequadas A finalidade
buscada no certame, dado que o Termo de Referência de fls. 3/9 abrange o objeto que sell
licitado, sendo que o controle interno prévio exercido pela Controladoria (fl. 79) já foi
observado pelo DAP, conforme informação de fl. 82.

4. Quanto ao Registro de Pregos.
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4.1. A previsão para a contratação por meio do Sistema de Registro de
Preços se encontra na Lei n° 8.666, de 1993 que, em seu art. 15, estabelece as regras gerais
acerca do funcionamento do sistema, nestes termos:

"Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

I - atender ao principio da padronização, que imponha compatibilidade
de especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o
caso, as condições de manutenção, assistência técnica e garantia
oferecidas;

- ser processadas através de sistema de registro de preços;

III - submeter-se ás condições de aquisição e pagamento semelhantes as
do setor privado;

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para
aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades
da Administração Pública.

§ 100 registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

§ 2° Os preps registrados serão publicados trimestralmente para
orientação da Administração, na imprensa oficial.

§ 30 0 sistema de registro de preços será regulamentado por decreto,
atendidas as peculiaridades regionais, observadas as seguintes
condições:

I - seleção fella mediante concorrência;

II - estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos preços
registrados;

III - validade do registro não superior a um ano.

A regulamentação dessa modalidade de contratação, no âmbito da CML,
era feita pelo Ato da Mesa n. 15/2009, conforme dispunha o art. 1 0:

"Art. 1° As contratações de serviços e a aquisição de bens, quando
efetuadas pelo Sistema de Registro de Preços, previsto no artigo 15, IL
da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993, obedecerão ao disposto
neste Ato da Mesa."
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Ocorre que este Ato da Mesa 15/2009 foi revogado em 10 de abril de

2013 pelo Ato da Mesa n. 6/2013, que em seu lugar estipulou que "as contratações que
porventura forem feitas utilizando o Sistema de Registro de Preps deverão ser

disciplinadas no instrumento convocatório de cada instrumento licitatório" (art. 2°).

No âmbito federal, o Sistema de Registro de Preços é regulamentado
atualmente pelo Decreto Federal n. 7.892, de 23 de janeiro de 2013. Esta menção é feita

porquanto, ainda que não seja matéria pacifica, nos parece que, quando for necessário, é
possível — à falta de regulação especifica — adotar as diretrizes deste Regulamento Federal
para interpretação das questões relacionadas no âmbito municipal, como defende Sidney
Bittencourt, citando o ex- Ministro do STF, Moreira Alves:

preços como

fornecedores,

"Para se configurar o vazio que deve ser preenchido supletivamente
pelas leis estaduais é preciso que não haja legislação federal, que
abarca não somente as leis, mas também os diferentes atos normativos
(decretos, regulamentos, circulares, portarias, etc.) que emanam da
Unido Federal (RU, 115:1033)." (Sidney Bittencourt. Licitação de
registro de preços: comentários ao decreto n° 3.931, de 19 de setembro
de 2001, 2' edição, rev, e ampl., Belo Horizonte: Fórum, 2008, págs.
31/32)

4.2. De qualquer sorte, temos que a doutrina conceitua o registro de
um contrato normativo, constituído como um cadastro de produtos e
selecionados mediante licitação, para contratações sucessivas de bens e

serviços, respeitados lotes mínimos e outras condições previstas no edital .

Portanto, formado o cadastro de fornecedores e produtos, com a relação
das empresas, acompanhada da especificação dos produtos que elas poderão fornecer, a
CML poderá se valer das propostas apresentadas e constantes da Ata de Registro de Preços
para celebração de futuros contratos.

Não há obrigatoriedade de contratação se não houver demanda efetiva, de
modo que não se pode falar em adjudicação, conforme consta da Seção I, item 3.1, da
minuta do Edital.
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4.3. As características dos bens e serviços a serem contratados por meio
dessa sistemática se encontram previstas no art. 3° do mencionado Decreto Federal
7892/2013, que dispõe nos seguintes termos:

"Art. 3° Será adotado, preferencialmente, o Sistema de Registro de
Preços nas seguintes hipóteses:

I - quando, pelas características do bem ou serviço, houver necessidade
de contratações freqüentes;

II - quando for conveniente a aquisição de bens com previsão de
entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa;

III - quando for conveniente a aquisição de bens ou a contratação de
serviços para atendimento a mais de um órgão ou entidade, ou a
programas de governo; ou

IV - quando, pela natureza do objeto, não for possível definir
previamente o quantitativo a ser demandado pela Administração."

Os requisitos mínimos de um edital de registro de preços estão definidos
no artigo 9° do Regulamento Federal. Assim, analisamos se foram respeitados na minuta do
Edital em análise (fls. 43/57, mais os anexos de fls. 58/77). A saber:

"Art. 90 0 edital de licitação para registro de preços observará o
disposto nas Leis n°8.666, de 1993, e n° 10.520, de 2002, e contemplará,
no mínimo:

I - a especificação ou descrição do objeto, que explicitará o conjunto de
elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado
para a caracterização do bem ou serviço, inclusive definindo as
respectivas unidades de medida usualmente adotadas; (Edital, Seção I,
item 1, abrangendo a realocação de dez aparelhos e aquisição de outros,
com diferentes capacidades - BTUs)

II - estimativa de quantidades a serem adquiridas pelo órgão
gerenciador e órgãos participantes; (Edital, Seção I, item 1 e Anexo I -
Termo de Referência)
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III - estimativa de quantidades a serem adquiridas por órgãos não

participantes, observado o disposto no sçs 4° do art. 22, no caso de o
órgão gerenciador admitir adesões; (Não aplicável)

IV - quantidade minima de unidades a ser cotada, por item, no caso de

bens; (Edital, Seção I, item 1, com especificação dos 4 itens para
aquisição)

V - condições quanto ao local, prazo de entrega, forma de pagamento, e
nos casos de serviços, quando cabível, frequência, periodicidade,
características do pessoal, materiais e equipamentos a serem utilizados,
procedimentos, cuidados, deveres, disciplina e controles a serem

adotados (Edital no item 64, remete-se a Minuta da Ata de Registro de
Preps e Termo de Referência; por sua vez, o Anexo I esclarece nas
seções III até VII as condições de entrega, aceitação, instalação e
pagamento para os itens licitados);

VI - prazo de validade do registro de preço, observado o disposto no
caput do art. 12; (12 meses, conforme Edital, item 3.1; Presente na
Cláusula Quarta da Minuta de Ata — Anexo VI)

VII - órgãos e entidades participantes do registro de prep; (Não
aplicável)

VIII - modelos de planilhas de custo e minutas de contratos, quando
cabível,' (Não aplicável)

IX - penalidades por descumprimento das condições; (Edital, item 64,
com a remissão aos Anexos Termos de Referência e Atas)

X - minuta da ata de registro de pregos como anexo (Edital, Anexo VI); e
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XI - realização periódica de pesquisa de mercado para comprovação da

vantajosidade. (Anexo VI, Minuta da Ata, Cláusula Nona, item 37)

4.4. Além disso, não é demais atentar que os quantitativos máximos,
previamente indicados pelo setor requisitante, devem ser os mais próximos possíveis da
realidade/necessidade da Camara Municipal de Londrina e nos termos do 14 caput da Lei n°
8.666, de 1993 e art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os recursos orçamentários
indicados no Edital devem estar disponíveis quando da efetiva contratação.

4.5. Com relação à minuta da Ata de Registro de Preços (Anexo VI do
Edital) trazida à colação para análise, considera-se que ela reúne os elementos essenciais
exigidos pela legislação aplicável à espécie, vez que informa o objeto, valor da ata,
vigência, dotação orçamentária, critérios para pagamento e fiscalização, o regime de
aplicação de penalidades, além das hipóteses de alteração e extinção.

5. Conclusões. Cumpre salientar que a presente manifestação, inclusive
as sugestões postas neste parecer, toma por base exclusivamente os elementos que constam
até a presente data nos autos do processo administrativo encaminhado para análise, em
epígrafe. Destarte, a manifestação é feita sob prisma estritamente jurídico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e à oportunidade dos atos praticados, nem analisar
aspectos de natureza eminentemente técnico-administrativa, tais como orçamentos
apresentados, dada a sua aparente correção formal, e ausência de dúvidas jurídicas quanto a
estes.

Por fim, tendo havido a remessa dos autos deste PA à Controladoria da
Casa, para exercício do controle interno prévio a seu cargo, consta na CI 173/2018 (fl. 82) a
noticia do atendimento à orientações apresentadas.

Londrina ° se agosto e 2018.

Carlos Alexandr• t- rp u s — Advo ado CML
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018

ROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 32/2018

OBJETO: registro de preços para eventual realocação, instalação e aquisição
de doze aparelhos de ar-condicionado.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001, Natureza da
despesa: 4490.523400 — Máquinas, utensílios e equipamentos diversos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 54.383,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL,
TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min
do dia 27/08/2018.
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).

Ern 06/08/2018

lmeida

Dir tor-Geral
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Câmara 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 preço para eventual
aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado, objeto da Requisição 2618/2018,
cujas despesas correrão por conta de dotação própria, na classificação: Funcional
programática: 01.010.01.031.0001.1001, Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e
utensílios e equipamentos diversos e Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001,
Natureza da despeza: 3390.391700 — Manutenção e conservação de máquinas e
equipamentos.

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 PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E REALOCAÇÃO DE
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.
PREÇO MÁXIMO: R$ 54.383,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E
TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).

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

Os envelopes serão abertos no dia 27/08/2018 As 14h e 15 min, na sala de
reuniões desta Câmara Municipal de Londrina, situada na Rua Governador Parigot de Souza,
n°. 145, Centro Cívico Bento Munhoz da Rocha Neto, com o credenciamento dos
representantes de licitantes presentes.

0 Edital e as especificações estarão A disposição dos interessados no site da Câmara
Municipal de Londrina: http://www 1 .cml.pr.gov.br/cml/site/index.jspx - "Licitações", ou
poderão ser solicitados através do endereço eletrônico: licitacao@cml.pr.gov.br.
0 Edital encontra-se no mural público da Câmara Municipal de Londrina para consulta, no
endereço acima mencionado e, poderá ser adquirido no mesmo local — gratuitamente.

SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELOS ESCLARECIMENTOS (DE SEGUNDA A SEXTA, DAS 13H ÀS
1811): ANDERSON ABE (TEL.: 3374-1273), FELIPE PAIM (TEL.: 3374-1265) E LUIZ
MARENDAZ (TEL.: 3374-1312).
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SEÇÃO I — DO OBJETO

1 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual aquisição e realocação de
aparelhos de ar-condicionado, para atender As necessidades da Camara Municipal de
Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência,
neste Edital e seus Anexos.

2 0 preço a ser pago obedecerá aos seguintes parâmetros:

Item Descrição

1 Realocação de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall.

2 Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h,
com sistema inverter

3 Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 12.000
Btu/h, com sistema inverter

4 Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 18.000
Btu/h, com sistema inverter

l Aquisição de Condicionador de ar tipo split,
incluindo condensador e evaporador tipo hi-
wall, capacidade de refrigeração de 24.000
Btu/h, com sistema inverter

QTD Preço máximo
unitário

10 R$ 460,00

6 R$ 1.847,30

10 R$ 2.465,84

2 R$ 3.115,83

2 R$ 3.904,67

Preço máximo
total

R$ 4.600,00

R$ 11.083,80

R$ 24.658,40

R$ 6.231,66

I R$ 7.809,34

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 às licitações, para a contratação pretendida,
sendo assegurada ao beneficiário do registro a preferência de c tratação em
igualdade de condições.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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3.2 A vigência da Ata de Registro de Preço 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 Prego (Anexo VI deste Edital).

SEÇÃO II— DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

5 As despesas com a execução do objeto referente ao presente certame, correrão à conta
de dotação própria, na classificação: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001,
Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e utensílios e equipamentos diversos e
Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despeza: 3390.391700 —
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

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
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

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

Londrina, nos termos do artigo 7° da lei 10.520/2002;
8.5 Pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inidtineas 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;

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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
credenciamento:
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
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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR
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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 pratica dos demais atos inerentes ao
certame, caso o representante do licitante não seja designado como administrador
capaz de representar o administrador isoladamente.

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

14 Encerrada a fase de credenciamento, não se admitirá:
14.1 0 credenciamento de licitante que se apresentar após o encerramento desta fase;
14.2 A desistência das propostas apresentadas.

SEÇÃO VI— DA APRESENTAÇÃO E RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS

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

15.1"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregtio]l[ano],
Envelope n°1: Proposta, Proponente (nome da empresa), CNPJ [CNPJ da empresa
licitante]".

15.2"A Camara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do pregtio]I[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.

16.1Para a participação por via postal o licitante deverá enviar em invólucro único:
16.1 1 Os dois envelopes (documentação e proposta);
16.1.2 A declaração de que a empresa cumpre com todos os requisitos de

habilitação do Edital (anexo 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,

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

16.30 invólucro único deve ser endereçado diretamente à Comissão, com a seguinte
identificação: "A Câmara Municipal de Londrina, Pregão Presencial n° [número do
pregão]/[ano], Sessão em [data da sessão, com dia, mês e ano], às [hora da
realização da sessão]".

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

17 A proposta comercial constante do Envelope n°. 1 deverá ser redigida em papel com
identificação da empresa (timbre, carimbo ou outra inscrição que a caracterize), em
lingua portuguesa, com clareza, sem emendas, sem acréscimos, sem entrelinhas, sem
rasuras, datada, assinada, e rubricada em todas as suas folhas pelo licitante ou seu
representante, e devem apresentar:

17.1As características do objeto de forma clara e precisa, com indicação de marca e
modelo, e todas as informações necessárias para verificação da adequação do
produto cotado com o objeto do certame, observadas as especificações constantes do
Termo de Referência — é facultada a apresentação de catálogos dentro dos
envelopes ou a indicação de sitio eletrônico no qual as características dos
aparelhos possam ser conferidas.

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

18 A apresentação da proposta implica:

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

proposta;
18.3 Obrigação de cumprir sua proposta, caso seja declarada vencedora do certame, nas

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

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

19 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.
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20 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.

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

22 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 ANÁLISE PRELIMINAR DE
ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS E DA ETAPA DE LANCES

23 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.

24 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.

25 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.

25.1Caso 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).

25.1Em caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas.

26 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.

27 0 julgamento será realizado pelo valor unitário por item e somente serão aceitas duas
casas decimais.
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28 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.

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

SEÇÃO VIII— DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

30 0 Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao valor e
decidirá motivadamente a respeito da sua aceitabilidade.

31 Sera desclassificada a proposta final que:

31.1Contenha vícios ou ilegalidades.
31.2Não apresente as especificações exigidas pelo Termo de Referência.
31.3 Deixar de apresentar as comprovações e declarações exigidas.
31.4Apresentar preços finais superiores ao valor máximo estabelecido neste Edital para o

respectivo item.
31.5Apresentar preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que,

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

31.6Não vier a comprovar sua exequibilidade, em especial em relação ao preço e a.
produtividade apresentada.

32 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.

33 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.

34 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.

35 0 pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço
melhor nas seguintes situações:

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



•

1 Pregdo Presencial n°. 13/2018 10

35.1Quando identificada a licitante classificada em primeiro lugar;
35.2Quando o pregoeiro convocar o licitante que apresentou a proposta subsequente, em

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

36 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.

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

SEÇÃO IX — DA HABILITAÇÃO

38 0 Pregoeiro procederá à abertura do envelope "Documentação" (envelope n°. 2) do
licitante classificado em primeiro lugar para a verificação das condições de Habilitação.

39 Será 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.

40 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.

41 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.

41.1Caso 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).

42 Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista deve-se apresentar:
42.1Prova de regularidade perante a Fazenda Federal e Seguridade Social (Certidão

Conjunta — conforme Portaria RFB/PGFN n°. 1.751/2014);
42.2Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
42.3 Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal (relativa a Tributos Mobiliários e

Imobiliários);
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42.4Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação da CRF (Certidão de Regularidade do FGTS, expedido pela
Caixa Econômica Federal — CEF);

42.5 Prova 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).

43 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.

44 A empresa deverá apresentar uma declaração de que não lid 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.

45 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.

46 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 úteis, a contar da data da declaração de que é vencedora, prorrogável, a
requerimento da interessada e a critério da Administração, por igual período, para a
regularização de sua situação ou para a emissão de certidão positiva com efeitos de
negativa, nos termos do art. 43 da Lei Complementar n°. 123/2006.

46.1A 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.

46.2Caso a empresa não se regularize, poderá a Câmara Municipal de Londrina, sem
prejuízo das sanções cabíveis, convocar os outros licitantes, respeitada a ordem de
classificação.

47 Os documentos emitidos via internet estão sujeitos à confirmação no site do órgão
emissor.

48 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.
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SEÇÃO X — DOS RECURSOS

49 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.

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

51 Não serão conhecidos:

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

51.20 recurso escrito e as contrarrazdes encaminhados ao protocolo intempestivamente,
ou seja, fora do prazo.

51.30s recursos imotivados ou insubsistentes.

52 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.

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

54 0 provimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

SEÇÃO XI — DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO E HOMOLOGAÇÃO DO
PROCEDIMENTO

55 0 objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor:
55.1Por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso; ou
55.2Por ato da autoridade competente após a regular decisão dos recursos apresentados.
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56 0 Pregoeiro remeterá os autos para a homologação da Presidência da Camara Municipal
de Londrina diante das seguintes condições cumulativas:

56.1Se não houver intenção de interpor recurso manifestada por licitante na sessão.
56.2 Se o licitante vencedor não necessitar do prazo para regularização de restrições junto

ao fisco previsto no art. 43, § 1° da Lei Complementar n°. 123/2006.
56.3 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.

57 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.

58 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.

59 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

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

61 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.

62 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.

63 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
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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.

63.10 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
inidõneo.

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

• SEÇÃO XIII — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

•

65 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.

65.1A impugnação protocolada intempestivamente será admitida como exercício do
direito de petição.

65.2A autoridade competente, por razões de interesse público, poderá suspender a sessão
pública para garantir a segurança da contratação.

66 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.

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

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

69 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.

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

71 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 substancia 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.

72 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.

73 As normas que disciplinam este Pregão sera() 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.

74 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.

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

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

77 0 foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o da comarca de Londrina,
com exclusão de qualquer outro.

SEÇÃO XIV — DOS ANEXOS

78 Fazem parte do presente edital os seguintes anexos:
78.1Anexo I: Termo de Referência;
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78.2Anexo II: Modelo de Carta de Credenciamento;
78.3Anexo III: Modelo declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação do

Edital;
78.4Anexo IV: Declaração de enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de

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

9.854/99);
78.6Anexo VI: Minuta da Ata de Registro de Preço.

Londrina, em 06 de agosto de 2018.

meida

D. etor-Geral
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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
realocação, instalação e aquisição de aparelhos de ar-condicionado, tipo split, hi-wall,
para a Camara Municipal de Londrina, conforme especificações e condições
estabelecidas no presente Termo de Referência.

Item Descrição
1 Realocação de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e

evaporador tipo hi-wall.

Quantidade
10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 9.000 Btu/h, com
sistema inverter
Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btu/h, com
sistema inverter

4

10

Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btu/h, com
sistema inverter
Aquisição de Condicionador de ar tipo split, incluindo condensador e
evaporador tipo hi-wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btu/h, com
sistema inverter

2

• 2 A Realocação prevista no Item 1 se trata do serviço de instalação de um equipamento
que esteja em funcionamento de um local para outro dentro das dependências da
Contratante, e compreende:

2.1 Desinstalação do equipamento em funcionamento no setor de origem;
2.2 Desinstalação de equipamento eventualmente instalado no setor de destino;
2.3 Instalação do equipamento em funcionamento no setor de destino.

3 As Aquisições previstas nos itens 2 ao 5 compreendem:

3.1 Fornecimento dos equipamentos novos;
3.2 Desinstalação de eventual equipamento que esteja no local em que deva ser instalado

equipamento novo;
3.3 Instalação do equipamento novo.
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4 A existência de preços registrados não obriga a Camara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação
especifica para a contratação pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro a
preferência de contratação em igualdade de condições.

SEÇÃO II— JUSTIFICATIVA

5 0 objeto deste Termo de Referência atenderá as necessidades de propiciar melhor
conforto térmico nos ambientes de trabalho, tendo em vista as altas temperaturas da
regido. Além disso, a Camara possui equipamentos antigos, com peças de reposição que
não são fabricadas, impossibilitando o conserto do aparelho.

SEÇÃO III — ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS APARELHOS DE AR-
CONDICIONADO

6 A contratada deverá fornecer aparelhos condicionadores de ar, tipo split hi-wall, novos,
cujos modelos encontrem-se em linha de fabricação, fornecidos em embalagem lacrada.

7 Características mínimas:

7.1 Tipo de ciclo frio — admite-se frio e quente.
7.2 3 (três) velocidades de ventilação — admite-se mais velocidades.

8 Características indispensáveis:

8.1 Controle remoto sem fio, digital, acompanhado de pilhas novas.
8.2 Etiqueta nacional de conservação de energia Procel "A".
8.3 Manual de instruções em português.
8.4 Função de desumidificação.
8.5 Tensão de 220V.
8.6 Sistema inverter.
8.7 Deve utilizar gas refrigerante ecológico, que não agrida o meio ambiente.
8.8 Função timer on/off
8.9 Filtro de ar — removível e lavável.
8.10Gabinete do evaporador construido de plástico injetável de alta resistência, na cor

branca.

SEÇÃO IV — DA VISTORIA
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9 As vistorias deverão ser agendadas com o Departamento de Administração Predial, pelo
telefone (43) 3374-1340, de segunda à sexta feira, das 8 horas às 14 horas e serão
acompanhadas pela servidora Virginia Barboza Reis de Oliveira.

10 Realizada a vistoria, será fornecido atestado de que o representante da empresa
interessada visitou as instalações da Câmara.

11 Caso a empresa interessada opte por não realizar vistoria, deverá apresentar declaração
no sentido de que os elementos fornecidos pela Camara Municipal de Londrina, no
edital e seus anexos, foram suficientes para o correto dimensionamento da proposta.

SEÇÃO V - DO PRAZO DE ENTREGA E DA INSTALAÇÃO

12 A partir do envio da Nota de Empenho, a contratada terá o prazo de 5 (cinco) dias Ateis
para concluir o serviço de realocação (item 1) e de 10 (dez) dias úteis para concluir o
serviço de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5).

13 Qualquer serviço a ser prestado deve ser previamente agendado com, no mínimo, 2
(dois) dias úteis de antecedência.

14 A Contratada deverá considerar que o agendamento só poderá ocorrer para prestação
dos serviços em dias úteis, em horário comercial e nos quais não ocorra as sessões da
Camara Municipal de Londrina — que normalmente acontecem às terças e quintas-feiras
no período da tarde. As circunstâncias previstas neste item não prejudicam os prazos
previstos para a execução de serviços e os dias de sessão são considerados úteis, salvo
se prejudicarem um período da tarde e um período da manhã (no mesmo dia ou em
consecutivos).

14.1Ndo há necessidade de agendamento para a mera entrega de equipamentos, quando
não acompanhados imediatamente da instalação;

14.2A mera entrega de equipamentos não gerará recebimento em Nota Fiscal, mas apenas
emissão de recibo — o recebimento provisório dos itens 2 a 5 do presente Termo de
Referências ocorre com a instalação dos respectivos equipamentos.

15 Os serviços de instalações e realocação dos equipamentos serão de responsabilidade da
empresa e compreenderão o fornecimento de todo o material necessário, inclusive mão-
de-obra especializada.

16 A instalação e realocação inclui, entre outros materiais, redes frigorigenas, instalações
elétricas do equipamento, drenos, bases e suportes, cortes necessários na parede
(cimento, vidro ou gesso), colocação dos aparelhos e os testes necessários.
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17 A instalação e a realocação dos equipamentos será realizada em horários que não
comprometam o desenvolvimento das atividades institucionais, devendo,
necessariamente, ser previamente agendada com o Fiscal do Contrato.

18 0 serviço de instalação e realocação deverá seguir, obrigatoriamente, as normas
regulamentares, do fabricante.

19 No caso de instalações inadequadas ou que prejudiquem outro aparelho já instalado no
prédio da Câmara, a empresa terá prazo máximo de 3 dias úteis para correção.

SEÇÃO VI— DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

20 0 recebimento provisório será proferido imediatamente após o recebimento dos
serviços de realocação (item 1) ou de instalação dos equipamentos novos (item 2 a 5),
mediante assinatura em canhoto de nota fiscal ou documento especifico no qual conste
informação da data do recebimento e responsável pelo recebimento.

21 0 recebimento definitivo dos produtos e dos serviços ocorrerá no prazo máximo de 5
(cinco) dias contados da instalação ou realocação dos equipamentos, mediante
declaração na via de nota fiscal da Camara Municipal de Londrina e envio ao
Departamento Financeiro para pagamento.

SEÇÃO Vil—DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO

22 Será pago o preço unitário por serviço de realocação (item 1) ou de instalação dos
equipamentos novos (item 2 a 5), conforme preço registrado em Ata de Registro de
Preços.

23 Os pagamentos serão feitos à empresa em até 5 (cinco) dias úteis, contados do
recebimento definitivo do objeto.

23.1 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes
à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o
pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da
regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

23.2 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.

23.3 Será considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a
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ordem bancária para pagamento.
23.4 A Contratante não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada

pela Contratada, que porventura não tenha sido acordada na Ata de Registro de
Preços.

23.5A Contratante poderá motivadamente adotar providências acauteladoras, inclusive
retendo o pagamento, como forma de prevenir a ocorrência de dano de dificil ou
impossível reparação.

SEÇÃO VIII —DA GARANTIA

24 0 prazo de garantia dos equipamentos e serviços sera de 12 meses contados da data do
recebimento definitivo, salvo se a garantia ofertada pelo fabricante for maior — caso em
que esta será observada na contratação.

25 Durante o período de garantia, os vícios de adequação, de desempenho e de
durabilidade, bem como eventuais defeitos de fabricação ou impropriedades nos
equipamentos deverão ser corrigidos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar
da notificação — sujeitos ao mesmo agendamento previsto para a prestação dos demais
serviços descritos no presente Termo de Referência.

26 Em todo caso de manutenção previsto nesta seção, os equipamentos, componentes ou
peças de reposição deverão ser substituidos por novos e originais, sem implicar custos
adicionais, não podendo ser classificados como serviços de manutenção conetiva.

27 Sera de responsabilidade integral da empresa o transporte e o manuseio dos materiais e
equipamentos, até a entrega e aceitação final (recebimento definitivo) por parte da
fiscalização da Câmara Municipal de Londrina.

SEÇÃO IX —DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE

28 A Contratada obriga-se a:

28.1Executar todos os serviços descritos ou mencionados neste Termo de Referência
compreendendo, para tanto, todos os materiais, mão-de-obra e equipamentos
necessários, de responsabilidade da Contratada.

28.2Responsabilizar-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);

28.3 Cumprir os prazos previstos no Contrato;
28.4Realizar os serviços de acordo com a melhor técnica aplicável, com zelo e diligência,

com data e horário estipulados pela Câmara;
28.5 Manter os locais de trabalho continuamente limpos, desobstruidos e sinalizados de
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forma a não causar transtornos à rotina administrativa da Contratante, devendo
sempre retirar quaisquer resíduos que sua atividade tenha gerado para locais externos
ao prédio, após execução dos serviços, observando o disposto na legislação e nas
normas relativas à proteção ambiental;

28.6Responder pela existência de todo e qualquer vicio, irregularidade ou simples defeito
de execução, comprometendo-se a removê-lo ou repará-lo, desde que provenham de
má execução dos serviços ou má qualidade de material;

28.7A critério da Contratante, substituir, reparar, corrigir, remover, ou reconstruir, As suas
expensas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o produto com avarias ou defeitos;

28.8Atender prontamente a quaisquer exigências da Contratante, inerentes ao objeto do
presente termo de referência;

28.9Prestar todos os esclarecimentos e informações que forem solicitados de maneira
clara, concisa e lógica, bem como atendendo de imediato às reclamações;

28.10 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 1 (um) dia útil que antecede a data
da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.

28.11 Manter seus funcionários devidamente uniformizados e identificados durante a
execução dos serviços contratados, devendo ser observadas as posturas necessárias
ao relacionamento cordial e educado para com o pessoal da Contratante;

28.12 Substituir, sempre que exigido pela Contratante e independentemente da
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência e/ou
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatório
disciplina da Câmara ou ao interesse do Serviço Público;

28.13 Responder por quaisquer prejuízos, mediante a devida comprovação a ser apurada
por representantes das partes, e indenizar a Câmara ou a terceiros, todo e qualquer
dano pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente da execução do
contrato. A indenização devida será procedida pela Contratada em favor da Camara
ou partes prejudicadas, independente de qualquer ação judicial;

28.14 Realizar os serviços de acordo com todas as normas de segurança vigentes,
utilizando os equipamentos de proteção individual e coletiva necessários, ficando sob
total responsabilidade da Contratada a ocorrência de qualquer acidente que venha
vitimar seus empregados e/ou pessoas do entorno da obra, em decorrência da
execução do objeto do presente contrato;

28.15 Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e
comerciais, resultantes da execução do Contrato;

28.16Ndo 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;

28.17 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
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proposta ou outros documentos apresentados pela Contratante durante a licitação.

29 A Contratante obriga-se a:

29.1Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos
provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins
de aceitação e recebimento definitivo;

29.2Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor especialmente designado;

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

29.4 Manter contratos sempre por escrito com a Contratada, ressalvados os entendimentos
verbais determinados pela urgência da situação, os quais deverão ser confirmados pro
escrito, no prazo de 3 (três) dias úteis; e

29.5 Fornecer os dados essenciais A. perfeita execução dos serviços, quando solicitados
pela Contratada.

SEÇÃO X — DAS PENALIDADES

30 As penalidades deverá apresentar a seguinte gradação:

30.1Penalidade máxima: não cumprimento dos prazos de instalação e realocação.
30.2 Penalidade média: não cumprimento dos prazos de correção do aparelho com

garantia vigente e da correção da instalação.
30.3 Penalidade minima: outros descumprimentos do termo.
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ANEXO II— MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

A Camara 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 fisica supramencionada amplos poderes para
praticar todos atos inerentes ao pregão Presencial n° [número do pregão]/[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 Camara Municipal de Londrina, declara, sob as penas da Lei e nos termos do
art. 4°, inciso VII da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e
concorda com as disposições do Edital do Pregão Presencial n°. [número do pregão]/[ano] e
seus Anexos.

Em de

Assinatura do Diretor ou Representante Legal
Nome:

RG:

CPF:

Cargo:

[ano].
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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.

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

Fone/FAX: 3374-1265 - Londrina - PR



1 Pregao Presencial n°. 13/2018 28

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 às 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°. [número sequencial de atas e contratos1/2018
PREGÃO PRESENCIAL N°. [número e ano]
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E REALOCAÇÃO DE
APARELHOS DE AR-CONDICIONADO
VALOR: (PREÇO] ((VALOR POR EXTENSOD

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° [número do RG] e CPF n°
[número do CPF];

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

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

1 0 objeto deste instrumento é Registro de preço para eventual aquisição e realocação de
aparelhos de ar-condicionado, 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 das especificações técnicas dos aparelhos de ar-condicionado, do prazo de
entrega e instalação, do recebimento dos produtos e serviços, do preço e das condições
de pagamento, da garantia e das obrigações da contratada e 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 Câmara Municipal de Londrina a firmar
as contratações que deles poderão advir, facultando-se a utilização de outros meios,
respeitada a legislação relativa as licitações, para a contratação pretendida, sendo
assegurada ao beneficiário do registro a preferência de contratação em igualdade de
condições.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4 As despesas com a execução dos contratos decorrentes do presente instrumento,
correrão â. conta da dotação Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001,
Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas e utensílios e equipamentos diversos e
Funcional programática 01.010.01.031.0001.2001, Natureza da despeza: 3390.391700 —
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos.

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 preço a ser empenhado deverá constar expressamente do pedido de empenho e

deverá observar o preço registrado no presente instrumento.
6.2 0 Fiscal do Contrato enviará, no endereço de e-mail ou no número de fac-símile da

Contratada, a Nota de Empenho a cada solicitação.
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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.

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

9 0(s) preço(s) unitário(s) «são):

[TABELA].

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

CLÁUSULA SEXTA — DO PAGAMENTO

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

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

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

14 0 pagamento 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.
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CLÁUSULA 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
necessária para o acompanhamento e controle da execução do contrato.

17.2A fiscalização da Ata de Registro de Preço sera feita pelo servidor que assina o
Termo de Referência (Anexo I).

18 Ao Fiscal do contrato ficam designadas as seguintes atribuições:

18.1Somente 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
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 a regularização das faltas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos A. autoridade competente para
as providências cabíveis.

CLAUSULA OITAVA — DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES
ADMINISTRATIVAS

21 A Contratada que descumprir quaisquer das clausulas ou condições da presente Ata de
Registro de Preços ficará sujeita as penalidades do Art. 7° da Lei 10.520/2002, bem
como as previstas no arts. 86 e 87 da Lei 8.666/1993, observando-se o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
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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 útil 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 7 (sete) dias Ateis;

22.2.2 Compensatória de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Nota de
Empenho para cada ocasião em que vier instalar equipamentos sem
agendamento prévio.

22.2.1 Compensatória de até 50% (cinquenta por cento) sobre o valor da Ata
de Registro de Preços ou do valor proporcional do item a ser objeto da rescisão,
no caso de inexecução total ou inexecução parcial de que decorra rescisão da
Ata 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 Preço quando convocado dentro do
prazo de validade da proposta, não aceitar/retirar a nota de empenho ou não
assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços;

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 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
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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
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 A. 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
á. empresa e publicação no Jornal Oficial do Município (exceto nos casos de advertência
e multa), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato sera
registrado em cadastro correspondente.

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

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

CLÁUSULA 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 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
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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, sera
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:

38.1Liberar 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;
38.3Proceder a revisão dos preços registrados a fim de possibilitar o cumprimento das

obrigações, desde que o requerimento do fornecedor/prestador seja devidamente
documentado (por exemplo, Notas Fiscais e documentos de fabricantes), de forma
suficiente para comprovar: (a) Elevação dos encargos do particular; (b) Ocorrência
de evento posterior à assinatura da Ata de Registro de Preços; (c) Nexo causal entre o
evento ocorrido e a majoração dos encargos; (d) Imprevisibilidade da ocorrência do
evento ou dos efeitos do evento.

CLAUSULA DEZ — DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

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

39.1Ndo cumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
39.2 Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas;
39.3Ndo mantiver as condições de habilitação durante a vigência da Ata de Registro de

Preços.
39.4A 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

40 Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administração Pública poderá
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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

41 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.

42 Nos casos omissos aplicar-se-do as disposições constantes da Lei n° 10.520, de 2002,
Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n° 123,
de 2006, e da Lei n° 8.666, de 1993, subsidiariamente.

CLAUSULA TREZE — DA PUBLICAÇÃO

43 Incumbirá A. 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

44 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.

Ai1ton da Silva Nantes
Presidente da Câmara Municipal de Londrina

Londrina, [dia, mês e ano].
[nome completo da signatária]

[cargo]
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CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

AVISO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 32/2018

OBJETO: registro de preços para eventual realocação, instalação e aquisição de aparelhos de ar-condicionado.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001, Natureza da despesa: 4490.523400 — Máquinas, utensílios e equipamentos
diversos; Funcional programática: 01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa: 3390.391700 — Manutenção e conservação de máquinas e
equipamentos.
VALOR TOTAL MÁXIMO: R$ 54.383,20 (CINQUENTA E QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E VINTE CENTAVOS).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 14h e 15min do dia 27/08/2018.
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://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).

Ill Em 06/08/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

CONSELHOS
CMAS - CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 058/2018 — CMAS, DE 09 DE AGOSTO DE 2018

Súmula: Dispõe sobre a Inscrição do Ministério de Recuperação de Vidas.

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

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

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

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

- A Lei Federal n°. 12.101, de 27 de novembro de 2009, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social.

- A Resolução CNAS n°. 16, de 05 de maio de 2010 que trata dos parâmetros nacionais para inscrição de entidade e organizações de assistência
social, bem como serviços, programas, projetos e benefícios sociassistenciais no CMAS, alterada pela Resolução CNAS n°. 33/2010.

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

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

- A deliberação da reunião ordinária deste conselho realizada no dia 08 de agosto de 2018.
RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Inscrição de n°. 100/2018 para o Ministério de Recuperação de Vidas, inscrita no CNPJ sob N°. 03.197.078/0002-17, serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar, Unidade I - Proteção Social Especial.

Art. 2° Aprovar a Inscrição de n°. 101/2018 para o Ministério de Recuperação de Vidas, inscrita no CNPJ sob N°. 03.197.078/0002-17, serviço de
acolhimento institucional para crianças e adolescentes, na modalidade Casa Lar, Unidade II - Proteção Social Especial.

Art. 3° A entidade deverá iniciar o trabalho ao qual se propôs no prazo máximo de 6 (seis) meses, a partir da aprovação da inscrição. Neste
período, será realizada mensalmente visitas "in loco" pela Comissão de Acompanhamento;

Art. 4° Esta resolução entra em vigor na presente data, devendo ser publicada.

Londrina, 09 de agosto de 2018. Neusa Harumi Tiba - Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social



CÂMARA MUNICIPAL DE LO,NDRINA
ESTADO DO PARA NA

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial n°13/2018

Processo Administrativo no. 32/2018OBJETO: registro de preços para eventual realocação, instalação e aquisição de aparelhosde ar-condicionado.
RECURSOS: Funcional programática: 01.010.01.031.0001.1001, Natureza da despesa:4490.523400 - Máquinas, utensIlios e equipamentos diversos; Funcional programática:01.010.01.031.0001.2001, Natureza de Despesa: 3390.391700 - Manutenção e conservaçãode máquinas e equjpamentos.
VALOR TOTAL MAXIMO: R$ 54.383,20 (cinquenta e quatro mil, trezentos e oitenta e trêsreais e vinte centavos).
CREDENCIAMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: As 14h e 15min do dia 27/08/2018.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://www1,cml.Pr,gov.br/cml/site/licitacoes,xhtml INFORMAÇOEs COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cmi phgovbr ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1274 (Felipe).Em 06/08/2018

Mark Almeida
Diretor-Geral

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS, AGRÍCOLAS, AGROPECLIARIAS E AGROINDUSTRIAIS. NO ESTADO DO PARANÁ - SINTRACOOP
EDITAL DE CONVOCAÇÃO0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAISNO ESTADO DO PARANÁ - SINTRACOOP, entidade sindical de primeiro grau, Inscrita no CNPJ/MF sob o n.68.819.853/0001-93, com sede localizada na Avenida Capitão fridlo Bandeira, 2336, Centro Campo Move° - Pr,CEP - 87.310-005, por Intermédio do seu Presidente , Sr Mauri Viana Pereira, e seu Secretário Geral, Andre Francode Oliveira„,--stárlos do presente edital, no uso de suas atribulgaes estatutária, Convoca todos os Associados ounão do Sir 7P, para o Assembleia Geral extraordinária, user realizada no dia 18 de agosto de 2018, a Rodovia85 272 K6s Ave da Eletro Sul, CEP 85.980-00 - Guaird-PR, em primeira convocação, as 9:30 min (nove horase trinta minufg), coma presença de 2/3 Idols terços) do Associados ou não, e em segunda convocação, as 10:00)dez) horas, com a presenga de qualquer menus, de presentes, para deliberarem sobre a seguinte pauta do Dia:01 - Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior:02 - Discusseo e aprovação ou não da taxa negocial a ser descontado de cada trabalhador cooperativIsta na basede representação do sindicato, percentual ou valor apes aprovação a fixação do mesmo com base no salário nominalde cada trabalhador, para que todos Independents de filiação ou não paguem para fazer (usa convenção e acordocoletivo e isenção fiscal de salário Indireto.03 - Concessão aunts de autorizaçáo previa e expressa dos participantes da categoria profissional cooperatIvistapara o desconto de contribuição de taxa negocial prevista no atrigo 513 letra "e" da CLT, com redação da lei13.467/2017 e face ao definido pelo enunciado número 38 da ANAMATRA, e posIgão atual da Conalls do MinistérioPúblico do Trabalho.

04 - Assuntos Gerais:
A Assembleia Geral Extraordinaria sera com deliberação por aclamação ou por voto secreto assembleia e soberanapara definira forma do escrutfnio, apes a assembleia sera submetido a negociação para fazer parte das convençõese dos acordos coletivos de trabalho, esta contribuição negocial sera para todos os Integrantes da categoria para quetodas usuf mirem dos beneffclos pactuados pela comissão de negociação do sindicato. Será fixado este edital emtodas as delegacias do sindicato e na sede o presente anal bem como publicado em jornal de circulação estadual,e será disponlbilizado anibus como forma de transporte aos interessados.

Campo Mourão-PR, 14 de agosto de 2018.
Maurl Viana Pereira Wilson Alves de MoraesPresidents Secratárlo Geral

RI SERVIÇO
REfilATRO vs JMOVEIS

LONDRIN A EDITAL DE INTIMAÇÃO
INTIMA: LEONEL MAIOL I JUNIOR CPF: 586247.385.87 I CAMILA BAUER AWOL! CPF- 007 506 589-40

FAZ SABER aos que apresente edital stem 011 Se's conhecimento tiverem que no qualidade de 'de c18 delegada do Service de Registro1e ImOvers de Lend:1,33.P5, segundo as atnbuiçOes conferidas pelo art 28 de Lei n' 9.514/1997, em virtude de requerimento do ITAO10186000 S.A, credor era Winos do Instrumento Pariieuler de Vende e Compra de Bem Imi5ve!, Finanoamento corn Garantia de Ate-ração Fiduciária Or Imavel e Outras Avenges • Contrato 10124483804 o Instrument° Particular de Retificaçáo e Ratifica0o, datadosI, Sao Paule6F 'das em 31,10.2012 e 06.11.2012, relistrado sob n's 10/9,471 e 11/9.471, na matricula a' 9.471, deste Of rio,elativa a Dataf quadra n°04, cosia tree de 478,46 m2, Mirada no PARQUE RESIDENCIAL D, ATICO, delta cidade, commidi) devedor rsabdéado. cam scan devedor, venho intinaulhes para trade cumpitnento das obrigagbes contratuat relatNasins encanas ve os e não pegas Encargos vencidos em 31,01.2018 a 31.08.2018, Informamosainda que, o valor destes encargosPosicionado em 25.07.2018 corresponde sOE 21.397,21 Mete earn mil, trezentos e noventa e sete reais e vinte e urn centavos),vinhas atualeacao monetaria. aos juros de more e as despesas de cobrança e intimacrão ale a datada eletivo pagamento, somando te.ambers. as erNa rgos que vencerem RO prazo desta irtimagilo, de acordo corn o art 26, 560, da Lein° 9.614/1997, go.egasitoveopags,30:00 sob sees denso a fazendo ear efeLvada a consolidap5o da propriedade do inadvel em nome da Credora Fiduciada. Intern/an/esNis que, na sua vinda a esta serventia para a cumprmento da Intimagbo, V.S.as recobrires o numero ea cont., carrente para depOsito.atuacto que devera ser resoNida no mesmo dia. Caso V,S.as nto consigam efetues o pagamento no mesmo ea, e estando denim doraro da anImação, deveMo relomar a esta serventia para recalculo do aclara ser pago. SaleMamos que V.S as pedalo purgar a moraa agência do ITAU UNIBANCO S.A delentor do financiamento, dentro do prazo definado nesta interação. Assim procedo a INTIMAÇÃOe V.S.as para que se airFam a este Serviço de Registro de móveis, sévoda na Rio Arninlhas de Banos, n' 611 - Jardim Iparaerna,snddna-PR, no horado de atendimento das 08:30 as 17:00 doe dias úteis do segunda a sesta.felra. onde deverão purgar o débitourna discriminado no prazo Iniorarmávei dell fauinze) dies contados a partir da data da ditara pubScagão deste &JAM. Caso alenda solicits* ja tenha sido acatada as tempo da recebimento siesta, favor desconsiderar esse Edital. Nesta oportundade, ficamS.as &antes que o ratio comprimento da referida obngagda, no prazo ora estipulado, garante o direis de oensoridacao da propriedadeimdvel are favor do credor fiduciária • ITAU UNIBANCO S.A nos teams do art. 26, § 70, da Lei n' 9514/1057. Dado e passadoasta Comarca de Londrina, em 09 do agaslo de 2018. Eu, Agente Delegada, confisn, subscrevo e assino.
_

ao l• Sr.. ao Orion,

ci

Edital de Intimação
Prazo de 30 (trinta) dias.

Compromissárlo Comprador
EVANILDO CASARI E 2ENAIDE DA SILVA GONÇALVES CASARIt25 (vinte e cinco) dias de Julho de 2018, na cidade de Londrina-Pr, a empresa NELSON PADOVANI 8, CIADA, pessoa jurfdica de direita privado, com sede na cidade de Londrina-Pr, Avenida Ayrton Scone da Silva, 010, sala 1502, Bairro Gleba Palhano, inscrita no CNPJ sob n° 03.357017/0001-99, serve-se do presente Editala INTIMAR EVANILDO CASARI e ZENAIDE DA SILVA GONÇALVES CASARI, nos termos do artigo 231, Inc I,C6digo de Processo Civil, a qual se encontra em LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO, para que compareça nalereço acima declinado (sede da empresa) a fim de que regularize sua Inadimpláncia incorrida relativamente ascelas do Contrato de Compromisso de Compra e Venda do Lote n° 39, da Quadra n. 18, do Loteamento Jardimlovani, outrora firmados com Vossa Senhoria em 30 de julho de 2015, cup o valor em atraso é assim discriminado:20.376,00 (Vinte mil trezentos e setenta e seis reais( referente as periods compreendido de 10/08/20160/07/2018 valor este devidamente corrigido monetariamente acrescidos dos turns legais e demais encargostratuals, tudo em conformidade com os termos do contrato acima descrito 04/06/2014.ertência - Em não sendo efetuada a regularização do débito acima descaia, no prazo acima assinalado de 30tal dias contada da publicação do presente Edital e, uma vez constatado o não cumprimento de suas obrigaçõesland() a divida, o contrato firmado com Vossas Senhorias sera considerado rescindido de pleno direito de acordoat termos do artigo 32 da Lei n°6.766/79, artigo n°474 do Código Civil Brasileiro e Clausula Nona do respectivoIrate.

en Vossas Senhorias clentificados de que, após escoado o prazo ora cancedido e na falta de regularização do/o acima discriminado, cant igurará esbulho possessarlodace a Cláusulá Resolutiva Expressa como que a possemewl retornará em definitivo à empresa Nelson Padovank& Cia Lida.

FOLHA DE LONDRINA, quarta-feira, '15 de agosto de 2018

MUNICÍPIO DE TOLEDO
EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO

REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB N° 032/2018
A Comissão Permanente de Licitações constituída por: Andre Delia Vecchia - Presidente,e membros Wander Douglas Pires de Camargo e Anderson Soares Magra, comunica aosinteressados que, após análise e verificação das propostas apresentadas na licitaçãomencionada cujo objeto da licitação é a contratação de empresa para a construção decampo de futebol sintético. Execução global (material e mac) de obra) •• no JardimBressan, localizado na Rua Lirio Pedro Belenzier, Lote 213, Quadra 93, LoteamentoResidencial das Bromélhas, Toledo-PR. A classificação ficou o seguinte:Lote 011
- A empresa STI CONSTRUTORA DE OBRAS LIDA- EPP, MI declarada vencedora comuma proposta no valor global de R$ 257.000,00 (duzentos e cinquenta e sete mil reais).Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da publicaçãodeste edital, a comissão de licitação da rá vistas ao respectivo processo licitatório, aqualquer das proponentes que se sinta prejudicada.

Toledo, 14 de agosto de 2018.
ANDRÉ DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

MUNICÍPIO DE TAPEJARA - PARANÁAVISO DE LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOSN°. 063/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 106/20180 Pregoeiro Oficial do Município de Tapejara/PR, no uso das atribuições que lhe foramconferidas pela Portaria ri'. 002, de 10 de janeiro de 2018, através da Divisão de Licitaçãoe Compras, faz saber que se encontra aberta a licitação na modalidade Pregão Presencialpara Registro de Preços n°. 063/2018, visando á Aquisição de Tubos em Concreto paraexecução de drenagem urbana (galerias pluviais) do Municfpio de Tapejara/PR, conformedescrição constante no Termo de Referência - Anexo I do Edital. 0 certame deste Avisorealizar-se-A no dia 28 de agosto de 2018, as 09h0Omin, e sera regido consoante a LeiFederal n°. 10.520/02, o Decreto Municipal n°. 001/06, e tendo a aplicação subsidiáriada Lei Federal ri°. 8.666/93, sem prejuizo das demais regras aplicáveis ao caso. Maioresinformaçaes na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de Tapejara, Junto a Divisãode Licitação e Compras.

Tapejara/PR, 14 de agosto de 2018.
Pregoeiro Oficial.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS, AGRÍCOLAS, AtRopEcuARIAs E AGROINDUSTRM1SDE PALOTINA E REGIÃO - SINTRASCOOPA
EDITAL DE CON VOCAÇÃOO SINDICATO DOS TRABALHADORES EM COOPERATIVAS, AGRÍCOLAS, AGROPECUARIAS E AGROINDUSTRIAISDE PALOTINA E REGIÃO - SINTRASCOOPA, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ/MF sob o n.01.925.686/0001-94, com sede localizada na Rua, fade Maio, n. 1054, Centro, Palotina - PR, CEP 85.950-000, porIntern-16(110 do seu Presidente , Sr. Mauri Viana Pereira, e seu Secretária Geral, Wilson Alves de Moraes, signatáriosdo presente edital, no acode suas atribuições estatutária, Convoca todos se Associados ou não do SINTRASCOOPA,para Assembleia Geral extraordinária, a ser realizada no dia 18 de agosto de 2018, a Rodovia BR 272 Km 560, Trevoda Eletro Sul, CEP 85.980-00 - Guaira-PR, em primelra convocação, is 9:30 mln (nove horas e trinta minutos), coma presença de 2/3 (dois terços) do Associados ou não, e em segunda convocação, as 10:00 (dez) horas, com apresença de qualquer número de associados sonso, para deliberarem sobre a seguInte pauta do Dia:01 - Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior:02 - Discussão e aprovação ou não da taxa negociei seer descontado de cada trabalhador cooperativista na basede representação do sindicato, percentual ou valor após aprovação a fixagão do mesmo com base no salad() nominalde cada trabalhador, para que todas Independente de filiação ou não paguem para fazer jus a convenção e acordocoletivo e isenção fiscal de salário indireto.

03 - Concessão rungs de autorização previa e expressa dos participantes da categoria prof Isalonel cooperativistapara o desconto de contribuição de taxa negocial prevista no Woo 513 letra "e" da CLT, com redação da 16111467/2017 e face ao definido pelo enunciado número 38 da ANAMATRA, e posição atual da Canal's do MinistérioPública do Trabalha,
04 - Assuntos Gerais:
A Assemblela Geral Extraordinária sera com deliberação por aclamação ou por voto secreto assembleia é soberanapara definir alarmado escrutfnio, após a assemblela sera submetido a negociação para fazer parte das convençõese dos acordos coletivos de trabalho, esta contribuição negocial sera para todos os Integrantes da categoria para quetodos usufrofrem dos beneficias pactuados pela comissão de negociação do sindicato. Sent fixado este edital emtodas as delegacias do sIndicato e na sedes presente edital bem como publicado em jornal de circulação estadual,e sera disponibilizado Inibas como forma de transporte aos interessados.

PalotIna-PR, 14 de agosto de 2018.
Maud Viana Pereira Wilson Alves de MorassPresidente Secretário Geral

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁ
COMARCA DA REGLÃO METROPOLITANA DE LONDRINAFORO CENTRAL DE LONDRINAe VARA CÍVEL DE LONDRINA - PROJUDI

Avenida Duque de Callas, 689 -Anexo I, 5°And
Calçaras - Londrina/PR - CEP: 86.015-902JUIZO DE DIREITO DA SEXTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE LONDRINA, ESTADO DOPARANÁ.

EDITAL DE crrAçÃo DAs ExEcyTADAs RAMELA ALMEIDA DE P. RIBEIRO - PAINE'SPUBLICITÁRIOS -ME, VANIA DE FATIMA PALUDETTO & CIA LTDA- ME e VANIA DE FATIMAPALUDETTO, COM PRAZO DE TRINTA (30) DIAS.EXECUTADAS: RAFAELA ALMEIDA DE P. RIBEIRO - PANELS PUBLICITÁRIOS - ME, pessoajuridica de direito privado, inscrita no CNPJ n° 21.556.067/0001-87, VANIA DE FATIMA PAL5JDE1TU &CIA LTDA- ME, pessoa juriclica de direito privado,inscrita no CNPJ n° 07.096.559/0001-06, e VANIA DEFATIMA PALUDETTO, brasileira, divorciada, Empresária, inscrita no CPF cobs' 542.307.309-00, ora emlugar incerto e não sabido.
PROCESSO: 0048025-88.2017.8.16.0014 DE AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIALmovida pelo CAPITAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, pessoa juriclica de direito privado,inscrita no CNPJ n° 13.958.770/0001-93, situada na Rua João Wyclif, n° Ill, sala 206, bairro Gleba FazendaPalhano, CEP 86.050-450, na cidade de Londrina-Pr.
OBJETIVO: CITAÇÃO das executadas RAFAELAALMEIDADE P. RIBEIRO -PAINEIS PUBLICITARIOS- ME, VANIA DE FATIMA PALUDETTO & CIA LTDA - ME e VÂNIA DE contados a partir do decursodo prazo FATIMA PALUDETTO, para deste edital, pagar a divida no valor de 15. 5129.944,60 (cento evinte e nove mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta centavos), que deverá ser atwilizado comdemais acréscimos legais, no prazo de 03 (tits) dias, até a data do oportuno pagamento, acrescido das custasprocessuais e honorarios advocatfcios para pronto pagamento em 10% sobre o valor do débito, sob pena depenhora e avaliação de bens de sua propriedade suficientes para integral garantia da divida, nos moldes doart. 829 do NCPC, cinemas de que disptern do prazo de 15 (quinze) dias, para querendo, opor embargos (an.914 e 915 do NCPC), ou reconhecendo o credit(' do exequente e comprovado o depósito de 30% do valor daexecução inclusive custas e honorãrios, requerer que lhe seja admitido efetuar o pagamento de do restante ematé 6 parcelas mensais, acrescida de correção monetária e juros de um per canto an mês, ou alternativamente,no prazo de cinco dias indicar bells passiveis de penhora, exibindo a prova de propriedade, com os seusrespectivos valores, bem assim, certidão negativa de Onus.

TITULO EXECUTIVO: divida essa originária da inadimpléncia das parcelas descritas em Temo de Confissão
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Ao Ilustrissimo Senhor Pregoeiro
Comissão de Licitação da Câmara de Londrina/PR

EDITAL DE PRECÃO PRESENCIAL N" 13/2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO E

REALOCAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO.

Frimae Refrigerm,iio EireIi. pessoa juridica de direito privado, inscrita no

CNN sob n. 17.613.341/0001-35, cam sede e foro na Rua Dom Bosco, 1031, Centro,

Rio do Sul, SC, representada pelo Sr, Silvana Paulo Elias, portador da Carteira de

Identidade RG n". 4.974.291 e CH/ME sob n° 068.932.049-30, através de seu

procurador e administrador constituído. Sr. SAUL° JOSE ELIAS, portador da

Carteira de Identidade RC; no 4467509 e CPF sob n° 034.983.139-40, vem, respeitosa e

tempestivamente. à presença de Vossa Senhoria, IMPUGNAR os termos do Edital

acima mencionado, com sustentacZio nos §§ e 2° do artigo 41 da Lei n° 8.666/93,

aplicavel por força do artigo 9." da lei federal n. " 10.520/2002, pelas razões de fato e de

direito a seguir expostas:

I. DA TEMPESTIVIDADE

O artigo 41, § 1", da Lei n° 8.666/93, que instituiu normas gerais para os

procedimentos licitatórios, prescreve que qualquer cidadão é parte legítima para

impugnar edital de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo

protocolar o pedido até 5 (cinco) dias fiteis antes da data _fixada para a abertura dos

envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder a impugnação

em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo da faculdade prevista no § lo do art. .113.

id o § 2c) da mesma Lei n" 8.666/93, diz que "decairá do direito de impugnar a

termos do edital de licitação perante a administração o licitante que não o fizer até o

segundo dia fitil que anteceder a abertura dOS envelopes." 11FRIMAC
REFRIGERAÇA0

Frimac Refrigeraçao Eireli
CNPJ: 17513.341/0001-35

I E 256.959.293
Rua 03m Bosco N°1031, Centre,- RQ1A[1.11-,
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Nesse mesmo sentido o Decreto n° 3.555/2000, no artigo 12 do seu Anexo 1, que
regulamentou a instituição da Lei n" 10.520/2002, a qual trata da modalidade licitatória
do Pregão, estabeleceu que: "Até dois dias fiteis antes da data flvada para recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providencias ou
impugnar o ato convoca/Orlo do pregão."

Uma vez que a data da sessão do Pregão está marcado para ocorrer no dia
27/08/2018 temos que a data limite para impugnação ocorrerá em 22/08/2018. Assim,
em sendo esta impugnação encaminhada em 21/08/2018, deve, portanto, ser
considerada I e mpestiva.

2. PREAMBULO

A licitação em discussão traz clausulas que, por apresentarem
comprometem a disputa, trazendo prejuízos no so aos licitantes, como ao próprio
Órgão, que fica impedido de analisar ofertas que seriam vantajosas no que se refere a
qualidade dos serviços apresentados.

Vícios estes que criam óbice à realização da disputa, por que deixa de

estabelecer critérios essenciais de qualificação, ferindo dispositivos legais que regem
processo licitatório, sobre os quais discorreremos a seguir.

3. DO MÉRITO

3.1. Da capacidade Técnica

Sabidamente, o process() licitatório tem entre suas finalidades procurar a

proposta mais vantajosa para a Administração e proporcionar um elevado nível de

competitividade e igualdade de tratamento entre os participantes do certame, de forma a

garantir o cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência

consoante art. 37 da Constituição Federal de 1988.

Mas não é o que se verifica no caso em análise.

Compulsando o instrumento convocatório, principalmente

e

(

no SEÇÃO IX do

FRIGts:1 c0 
Frimac Refrigeraclo Eireli

CNN. 17.613.341/0001-35
I.E. 256.959.293
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edital, verifica-se que não há exigência de comprovação de responsável técnico para a
instalação dos ares condicionados licitados, e não é exigido Certidão de Acervo Técnico
e Atestado referente ao fornecimento e instalação.

Pelo que se vê, não há estas exigências no edital para comprovação da
capacidade técnica da empresa que pretenda contratar corn a Administração, sendo isto
o que se passa a analisar.

3.1.1. Letra "b" - Do Atestado de Capacidade Técnica

Sabidamente, é dever da Administração exigir na licitação aquela documentação
indispensável para execução do contrato e o que for fundamental para verificar a
idoneidade e a capacidade das licitantes.

Assim, para estabelecer quais os requisitos essenciais á participação das
licitantes, a Administração dispõe de certa discricionariedade e deve avaliar a
complexidade da futura contratação, estabelecendo os requisitos indispensáveis A
garantia de urna perfeita execução do contrato por aquele que sagrar-se vencedor.
Discrieionariedade esta que não pode ser confundida com arbitrariedade, sendo que a
escolha da Administração esta delimitada não apenas pela l,ei como tambrn pela

própria Constituição.

Nessa senda é o alerta de Adieu' Mendes Lopes Varesehini:

"0 edital deverá disciplinar OS documentos que serão exigidos para fins de
habilitação, dentre os elencados nos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93. Esses
dispositivos devem ser interpretados em comoneincia com o art 37, inc. XXI,
da Constituição Federal, cujo teor estipula que somente poderão ser
solicitadas exigências de quahl. icaçao técnica e econômica indispensáveis
garantia do ounprimento das obrigações.
Assiut, à luz das características do objeto deve-se verificar que as exigências
prescritas nos aludidos dispositivos são imprescindíveis para que a emidade
avalie a capacidade e idoneidade dos licitantes em atender, de modo
salisfalorio, o interesse páblico almejado com a instauração do certamei

Neste mesmo sentido é o entendimento de Mary& Justen Filho:

"A determinação do grau de severidade a ser adotado relativumente
condições de participação depende do caso concreto. .4 lei pode estabele

VARESCHINI, Julieta Mendes Lopes. Licitações Públicas Coleçao JML Consultoria. v. 1. MAL: Curitiba,
2012. p. 56. F pimAc

RCf TIIGERAÇAC>

Pritnac Refrigeração Eireli
CNP.J. 17 613.141/01301-35

I.E. 256.959.293



FRIMAC
455 47 3522-6435
PUA DOM BOSCO. 1031 - CENTRO

PIO DO SUL! SC - CEP 89160117
CNPJ 1761a341/000-1-15

exigências minimas e márimas, mas a determinação especifica será variátylcaso a caso e dependerá das curacteristicas do objeto a ser executado. 0 nívelde seriedade das exigências de participação será sempre um reflexo dascaracterLsticas do ableto licitado. 2

Pois bem. Quando o objeto da licitação está relacionado z aquisição e instalação
de aparelhos de ar-condicionado, a obrigatoriedade relativa à apresentação do atestado
de capacidade, por se tratar de obra considerada de engenharia, a qual deve,
obrigatoriamente, ser fiscalizada pelo CREA, difere com relação ao atestado emitido
para objetos que não tenham a mesma qualificação,

Quanto a isso, mencionamos parecer formulado pelo CREA, quando da
solicitação registrada sob n. 223640/2018, e que traz o seguinte texto:

"Eln atenção ao protocolo n° 223640/2018, in .irmainos que a atividade deinsialação ou manutenção de aparelhos de ar condicionado de qualquer tip°e c•apueidade é atividade de engenharia, fiscalizada pelo (REA PR.

Sobre o assunto o C'ONFEA pela Decisão Normal iva n. 42/92 dispae:

1 - Toda pessoa juridica que execute serviços de auntie:10o e manutenção desistemas condicionadores de ar e de fri,gorilicação flea obrigada ao registrono Conselho Regional.

2 - A pessoa jurídica, quando da solicitação do registro, devera indicar R7',legalmente habilitado, coin atribuições previstas na Resolução n" 218/73 doCONFF.A.

3 - Por deliberação da Câmara Especializada de Engenharia Industrial e deai•ordo com o porte da empresa, as atividades de instalaçãO e manutenção de.sistemas condicionadores de ar e de frigorificação poderão ser executadassob a responsabilidade técnica de Técnico de 2' Grau legalmente habilitado.
4 - Qualquer cawroio, eserito ou verbal, visando ao desenvolvimento dasafividades previstas no item I, está sujeito a "Anotação de ResponsabilidadeTécnica - ART".

Kunbênt a lei n. 5.194/66 displic:

,4rt. 15 - Sao nulos de pleno direito us contratos referentes a qualquer rumoda Engenharia, Arquitetura ou da Agronomia, inclusive a elaboração deprojeto, dire vão ou execução de obras, quando jirmados par en/idadepública ou particular coin pessoa fisica ou lurid/ca não legalmentehabilitada a praticar a atividade nos imnos devil Lei."

2 JUSTEN FILHO, Marçal. p. 460.
11FRIMA

RLFRIGERAcA o
Frimac Refrigeração Eireli

CNPJ l7 61341/)o1 5
I E 256 959.293
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Ainda, a Resolução 1.025/2009 do Confea, que regulamenta Os procedimentos
relacionados à Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Certidão de Acervo
Técnico (CAT), "indica ser o atestado do Crea o documento apto a lazer prova da
capacidade técnica do projissional..." entendimento este extraído do Acórdão 655/2016
do Tell --- Plenário.

Por lim, o Manual de Procedimentos Operacionais do Crea, esclarece de forma
expressa, que -o atestado registrado no Crea constituirá prova da capacidade técnico-
profissional para qualquer pessoa jurídica desde que o profissional citado na CAT
esteja vinculado a empresa

Então, conforme o acima exposto, temos que o atestado de capacidade apto a
comprovar a qualificação da empresa, hem Como de seu responsável técnico, nos casos
em que o objeto da licitação inclui obras, como acontece na presente situação, deve ser
aquele emitido por pessoa jurídica, porém. reoistrado 'unto ao Crea, que é quem 
efetivamente atestará se a  obra foi realizada como _prescreve o atestado e se as
exigências de conformidade técnica foram cumpridas reettlarmente. 

Conforme prescreve o artigo 30, inciso 1, 11 e IV, e §§ 1" e 30, da Lei 8.666/93,
temos ali a exigência de que os atestados ibrnecidos sejam devidamente registrados nas
entidades profissionais competentes, Vejamos:

Art. 30. A documentaçao relativa à qualificaçâo técnica
a:

- re,gistro ou inscrição na entidade profissional competente;

- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
com/)a/n01 em earacteristicas, quantidades e prazos com o objeto da
licitação, e indicação das instalaçães e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponíveis para a realização do °Neu) da licitação,bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos:

prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando/br
o caso,

§ In A comprovação de apta/do relerida no inciso deste artigo, no caso  de
licita0es penmen/es a obras e serviços sera  Jena por atestadosiOrnecidos
por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamenie certificados 
pla entidade profissional competente, limitadas as  exigencias a:
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§ Sera sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões nit
atestados de obras ou serviços similtire,s- de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior

Contudo, repetimos, quando o objeto licitado envolve instalação de aparelhos de
ar-condicionado, não basta a apresentação do atestado técnico acima mencionado, sendo
necessário, ainda, a comprovação técnico-profissional, mediante apresentação de
Certidão de Acervo Técnico CAT, expedida pelo Crea, nos termos da legislação
aplicavel, em nome do responsável técnico e/ou membros da equipe técnica que
participarão do trabalho a ser realizado, que demonstre a Anotação de Responsabilidade
técnica — ART, relativa à execução dos serviços que compõem o objeto desta licitação,
elencados no anexo I. relativa à execução de obra, em edifícios públicos ou privados,
compatível em características com o objeto ora licitado.

Quanto à Certidão de Acervo Técnico — CAT de que tratou-se acima, vem

regulamentada pela Resolução nó. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Conselho
Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, e diz o seguinte:

DA 4N07'A(7.4.0 DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Art. 2" A ART é o instrumento que define, para us efenos legais, os
responsáveis técnicos pela execução de obras ou prestação de serviços
relativos a, profissões abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.

Art. 3" Todo contrato escrito ou verbal para execução de obras on prestação
de serviços relativos as profissões abrangidas pelo Sistema ConfealCrealica
.sujeno ao registro da ART no Crea em cuja circunscrição .for exercida a
respectiva atividade.

Paragral6 ¡Mica O disposto no caput deste artigo também se aplica ao
vinculo de profissional, lain° a pessoa juridica de direito ptiblico quanto de
direito privado, para o desempenho de cargo ou função técnica que envolva
atividades para as quais sejam necessários habilitação legal e
conhecimentos técnicos nas profissões abrangidas pelo Sistema
Conlea/C. red

Art. 55. ...

ParágrolO ártico. A CAT constituirá prova da capacidade técnico-
profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver a ela vinculado como integrante de seu quadro técnico.

Cumpre ainda destacar que as condições de habilitação técnica expressamente

previstas no art. 30, da Lei Federal nó 8.666/93, buscam certificar que a empres

11FRIMAid------„FR ,GEAA„.
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licitante dispõe de aptidão necessária para cumprir corn as obrigações oriundas de
possível contrato a ser firmado junto a Administração.

Como se pode ver, 6. em face do objeto licitado, das circunstancias de execução e
de sua complexidade que a Administração deverá analisar quais documentos deverão
ser exigidos para atestar a capacidade de todos os participantes, incluindo ai, a do fUturo
ctattratado.

Assim, considerando que o parâmetro para fins de fixação de requisitos
habilitação deve ser o objeto da licitação, percebe-se que o item editalicio esta
equivocado ao exigir a apresentação de atestado sem os devidos requisitos exigidos na

• lei.

•

3.1.2 Letra "c" - Da Capacidade Técnica

Quando se trata de instalação de ar condicionado, bem como podemos estender o
entendimento para realocação de ar condicionado, é de suma importância que a mesma
seja realizada por profissional competente, registrado pelo Conselho de Classe que rege
tal atividade.

A tal ta de sua exigência fere vários dispositivos, como abaixo demonstraremos.
Quando nos remetemos a consulta à Decisão Normativa n° 042/92, itens 1, 2, 3 e

4, do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA, a qual dispõe sobre
fiscalização das atividades de instalação e manutenção de sistemas condicionadores de
ar e de frigorificação, verifica-se que:

- Toda pessoa jurídica que execute serviços de instalação e manutenção de
sistemas condicionadores de ar e de irigordicação flea obrigada ao registro
no Conselho Regional

2 - pessoa jurídico, quando da solicitação do registro, deverá indicar RT
legalmente habilitado, com wribuições previstas na Resolução n°218/73 do
CONFEA.

3- Por deliberação da Camara Especializada de Engenharia Industrial e de
acordo com a porte da empresa, as atividades de instalação e manutenção de
sistemas condicionadores de ar e de frigorificação poderão ser executadas
sob a responsabilidade técnica de Técnico de 2' Grau, legalmente
habilitudo.

4 - Qualquer contrato, escrito ou verbal, visando ao desenvolvimento das
atividades previstas no item I, está sujeito a "Anotação de Responsabilidade
Técnica -

I 'a F. ! GOA c
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Tratando do mesmo terna, a FECAM - Federação Catarinense de Municipios,
através do Parecer n°2656. de 16/07/2013, nos ensina o seguinte:

(...) a respeito dos requisitos da habilitução técnica, considerando a ausência
de regulamentação na lei do pregão, deve-se ter como pardmetro a
disciplina da Lei n° 8.666/93, a qual estabelece:

Art. 30. A documentação reltniva à qualilicação técnica limnar-se-a a:

- registro ou inscrição na entidade prOi.ssional competente:

- comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e
compatível em caracteristicas, quantidades e prazos com o objew da
licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal
técnico adequados e disponiveis para a realização do objeto da licitação,
hem como da qualificação de cada um dos membros du equipe técnica que se
responsabilizará pelos trabalhos;

- comprovação, fornecida pelo árgão licitante, de que recebeu os
documentos, e, quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as
infOrmações e das condições locais para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação;

IV - prow de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando fór
caso.

E completamos, juntando aqui os demais requisitos estabelecidos no
mencionado artigo 30:

§ l A comprovação de aptidão referida no inciso II do "capa!" deste artigo,
no caso das licitações pertinentes a obras e .yerviços. sera Jena por atestados
fornecidos por pessoas jurídicas de direito pfiblico an privado, devidamente
registradas nas entidades prolissiartais competentes, limitadas us exigências
a:

1 - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta,
profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido  pela
entidade competente, c/c/en/or de atestado de responsabilidade !denied por
execução de obra ou serviço de caracteristicas semelhantes, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do
objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos
miaimos;

§3 Será sempre admitida a comprovação de aptidão através dc certidões
ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e
operacional equivalente ou superior.

Assim, a exigência de documentos que comprovem a habilitação técnica deve
ser compatível com as garantias para a boa execução do contrato, limitada as exigências
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indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações confbrme orientação

constitucional (art. 37, XXI, CF).

quando se trata de instalação dos equipamentos de ar- condicionado, tal

tarefa é realizada satisfatoriamente sob a responsabilidade técnica, de profissional

legalmente habilitado, sendo desnecessária a exigência de maiores garantias técnicas,

bastando a comprovação de registro da empresa licitante no UREA, tudo com

fundamento do artigo 30, inc. I e IV acima transcrito, e na Decisão Normativa no 42/92

do CONFEA, acima mencionada.

A fim de ilustrar, consta na Resolução N" 218, DE 29 JUN 1973, do CONFEA, a

qual discrimina as atividades das diferentes modalidades profissionais da Engenharia.

Arquitetura e Agronomia, a equiparação, em seu artigo 1, para efeito de liscalização do

exercício profissional, entre o Engenheiro em nível superior e em nível médio (ou

técnico). Vejamos:

Art. 1"- Para efeito de fiscalização do exercício profissional correspondente
as diferentes modalidades da Engenharia, Arquitetura e Agronomia em nivel
superior e em nível médio, ficam designadas as seguintes atividades

/4 - Condução de trabalho técnico;
15 - Condução dc equipe de instalação, montage'''. operação, reparo ou
manutenção;
16- Execução de instalação, montagem e reparo;
17 - Operação e manutenção de equipamento e instalação;
18- Execução de desenho técnico. 

Art. 24 - Compete ao TÉCNICO DE GRAU MÉDIO:
1 - o desempenho das atividades 14 a 18 do artigo 1" desta Resolução.
circunscraus ao ambit° das respectivas modalidades profissionais;

A empresa impugnante participa de licitações em toda região sul do Brasil

apresentando em seu quadro de funcionários o prolissional técnico em mecânica,

amparado com a devida documentação registrada no CREA, o que garante sua

qualificação para executar a contento o que exige o objeto do edital.

Em diligência promovida junto ao Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia de Santa Catarina - CREA/SC, tendo como fundamento a Decisão

Normativa n°42/1992 e a Resolução 218/73, ambas do CONFEA., ficou esclarecido que

para instalação de equipamentos de ar-condicionado, o trabalho pode ser realizado 110(

profissionais  flue obtiveram atribuições neste campo por meio de processo especifico no\--,..„,_

I 
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 com )rovando c ue estudaram conteúdos suficientes na area. 

Diante disso, temos que o requisito comprobatório da capacidade técnica do

profissional habilitado para a execução dos serviços em discussão, deve se dar por meio

de Certidão especifica, que demonstre ser habilitado na area de instalação de sistemas

de climatização.

Por fim, em outra consulta formalizada ao CREA/PR, no que se refere ao aqui

discutido, obtivemos a seguinte resposta:

Crea-PR Responde 215367/2018
t'rea-PR qideconoscoacreaprorg.br>
Responder
Prezado (a,) Senhor(a),

Em enenção ao) protocolo n' 215367/2018, inlOrmamos que a
CELLIM - Camara Especializada de Engenharia Mecânica e
Metalúrgica io Crea-PR, vem decidindo reiteradamente que
responsahilidade técnica pela instalação) e manutenção de
aparelhos de refrigeração e ar condicionado pode ficar a cargo de
Engenheiro Mecânico, Tecmilogo cam atribuições para Mecânica.
Tjcnico em klecânica e Técnico em refrigeração e Ar-
(Ondicionado

A tenciosamente,

('rea-PR

Diante disso, com o rim de assegurar nossa participação na licitação aqui

discutida, impugnamos o edital também no que se refere ao tema.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em com.plementacão aos argumentos expostos, visto que o edital do Pregão

13/2018 em sua redação não solicita para as empresas participantes dos itens I a 5 de

"ar condicionado instalado e realocacão de ar", o registro da empresa e do se

respectivo responsavol técnico no CREA, desta forma, trazemos algumas informayõés,„,,
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que explanam a importância destes documentos no process° licitatório.

O Objetivo do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA.
verificar, orientar e fiscalizar os exercícios profissionais com o objetivo de defender a
sociedade das praticas ilegais dos oficios que são abrangidos pelo sistema

CONFEA/CREA. Tendo ern vista a Decisão Normativa n° 042/92, itens I, 2, 3 e 4, do

Conselho Federal de Engenharia e Agronomia CONFEA, conforme já citado

anteriormente, todos aqueles que realizem serviço de instalação ou manutenção de

climatizacão team obrigados a ter Registro no CREA. sendo assim são fiscalizados

recorrentemente, a tim de que estejam em dia com as exigências feitas pelo Conselho de

Classe a que pertencem.

Ainda, a pessoa fisica ou jurídica sem habilitação legal que realizar atos ou

prestar serviços públicos ou privados, reservados aos profissionais da Engenharia e da

Agronomia e outros por eles contemplados, está automaticamente enquadrada no ilícito

exercício ilegal das referidas profissões. Desta forma, é importante a administração

ajudar a coibir tais atos que possam vir a prejudicar também o ente público, visto que a

instalação de sistemas de climatização 6 uma atividade que possui suas particularidades

e cuidados.

Ainda é relevante informar que os ares condicionados quando instalados por

leigos poderá acarretar em sua menor eficiência, maior consumo de energia, ou

problemas mais graves, como o vazamento de fluido refrigerante, sobrecarga, curto

circuito e ate mesmo principio de fogo na rede elétrica. Sendo exigido um responsável

com formação técnica para a instalação dos ares condicionados, evitará problemas que

somente poderá ser verificado e apurado corn Lana análise técnica feita por um

profissional competente.

Diante dos argumentos citados, solicitamos que a Vossa Senhoria analise as

alegações e caso for de seu agrado, consulte o CREA de sua região a fim de confirmar

as informações levantas neste documento.
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5. DO PEDIDO

Em .face do exposto, requer-se que seja a presente IMPUGNAÇÃO
recebida, urna vez que tempestiva, e julgada procedente, com eteito para:

a) No item Seção IX do presente edital, exigir:

• A comprovação de a licitante possuir em seus quadros
Pelo menos um profissional corn •formação em area

correlata ao objeto da licitação (engenheiro mecánieo,

tecnieo em refrigeração ou técnieo em meeánica),

devendo o mesmo ser registrado no CREA.

• Certificado de Registro da Pessoa Física (Responsável

Técnico) e da Pessoa Jurídica (Empresa proponente) no

Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e

Agronomia CREA;

• Comprovação do vinculo empregaticio entre o

responsável técnico, e a proponente, mediante registro

em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa,

Podendo também ser comprovado através de contrato

de trabalho, devendo ainda o responsável técnico ser

profissional devidamente reconhecido pela entidade

competente (CREA) compatível corn o objeto da

licitação.

• Solicitado a Certidão de Acervo Técnico devidamente

registrado no CREA de serviço concluído,

comprovando que o responsável técnico da proponente

tenha sido responsável pela execução de obra com

características semelhantes ao objeto licitado. 0 acervo

ou atestado so sera aceito se o profissional em pauta

integrar o quadro permanente da licitante na data

mareada para a elluega dos envelopes, afim de o Orgã
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licitante, certificar que a empresa dispõe de aptidão
n.ecessiiria para cumprir com as obrigações oriundas de
possível contrato a ser firmado junto á Administração.

\
Rio do Sul, 21 de agosto de 8.

,OAL1LiTiOSE ELIAS
CliF: 034.983.139-40
A DMINISTRADOR

FRIMAC REFRIGERACAO FARM
CNI).1: 17.613.341/0001-35
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOAO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

'

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes3.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança juridica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas
e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a
inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um
código Calico (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRIMAC
REFRIGERACAO EIRELLI ME tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa FRIMAC REFRIGERACAO EIRELLI ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 07/03/2018 13:37:03 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 10, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRIMAC
REFRIGERACAO EIRELLI ME ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdigital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 929200

A consulta desta Declaração estará disponivel em nosso site até 07/03/2019 11:37:07 (hora local).

• 'Código de Autenticação Digital: 58200703181125080489-1 a 58200703181125080489-3
°Legislagoes Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°
13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

0 referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2c33e8255e20623a78de2e45b76f4d5caf3ee8a07130d807441da863d127419ca9e18cb5dd9d3
ab420946fa19ebbbf52494493e752eadef108fb0ae3a3db179b
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companhias  telefônicas, outorgar em nome da sociedade, instrumento publico ou
partiCula.res de mandato, concedendo poderes de qualquer natureza, a quem melhor lhe
Convier inclusive substabelecer, contratar e demitir empregados, liquidar quaisquer
questões trabalhistas, assinar documentos relacionados ao Fundo de garantia par
Tempo de Serviço (FGTS) e autorizar a movimentação das contas vinculadas a mesma,j-epresenta-lo no foro em geral, perante qualquer juizo. instancia ou tribunal, usando
para isso todos os poderes das clausulas ad-judicia e extra. podendo propor quaisquer
noes, defendê-la nas que lhe foram propostas e promover medidas preliminares
preventivas ou assecuraterias de seus direitos e interesses. constituir advogados,
transigir, desistir, firmar compromissos acordar, receber citações, intimações ehotificações, quer sejam judiciais ou extrajudiciais, processar cobranças amigáveis ou
udiciais junto aos seus devedores e fregueses, ou onde corn esta se apresentar,
representa-la em ocorrências públicas, licitações, pregão, leilão, por meio pessoal a
eletrônico, poderes para tornar qualquer decisão durante todas as fases da licitação,
retirar editais, apresentar proposta em nome da outorgante, formular verbalmente novas
oropostas de preços na(s) etapa(s) de lances, desistir expressamente de interpor
tecurso administrativo, manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor
recurs° administrativo ao final da sessão, interpor recursos administrativos, assinar a
Ata da Sessão, prestar todos es esclarecimentos solicitados pelo Pregoeiro, podendo
Inclusive assinar contratos de fornecimento/ serviços e demais compromissos. palicipar
de concorrência, concordar, discordar, apresentar propostas: assinar abertura de
Propostas; assinar contratos, estipulando e aceitando clausulas e condições,
representa-la perante as repartições públicas federais, estaduais, municipais,
putarquias, tabelionatos e registros públicos, assinando e requerendo tudo que se fizer
Mister, podendo ainda, assinar propostas efou contratos de abertura de contas
ancarias e/ou contas junto a instituições financeiras e movimenta-las, born como

requerer financiamentos, junto a quaisquer instituições financeiras, inclusive Banco do
Brasil S/A e Caixa Econômica Federal, desta praça ou de outras quaisquer, emitir e
endossar cheques, fazer retiradas mediante recibos e outros autorizar débitos,
transferência e numerados e pagamentos por meios etetranicos, cartas e outros meios,
solicitar saldos, extratos de contas e requisitar talões de cheques, podendo também
cadastrar, alterar e desbloquear senhas, receber todas e quaisquer importâncias
devidas à outorgante, assinando os respectivos recibos e dando quitações, sacar,ace !or e sndcssar tetras de cambio, emitir, endossar e aceitar duplicatas, emitir e

descontar, caucionar e entregar para cobrança bancaria
duplicatas elou notas promissórias, assinando os
e t-Irterts to,da a corresportienca ca
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Assunto

De

Para

Data

Pregão 13/2018
FRIMAC REFRIGERAÇÃO <frimacrefrigeracao@gmail.com>
<luizfernando@cml.pr.gov.br>, <licitacao@cml.pr.gov.br>
21.08.2018 15:37

• 582007.pdf (-463 KB)
• Impugnagão.pdf (-,4,7 MB)
• PROCURAÇÃO SAULO - FRIMAC.pdf (-1,9 MB)

Boa tarde,

Conforme contato telefônico, encaminho a impugnação.

Favor acusar o recebimento,

Atenciosamente,

FRIMAC

LETICIA VIEIRA

Webmail - CA1L

+55 47 3522-3564
RUA DOM BOSCO, N1031 - CENTRO
RIO DO SUL / SC

s://webmail.cml.pr.gov.br:11443/mail/?_task=mail&_action=print&_uid=22675&_mbox=INBOX&_safe=1&_extwin=1 1/1



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

COMUNICADO: SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO E
SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO.

Considerando o questionamento ao instrumento convocatório no

sentido de requerer a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) para a prestação dos serviços que integram objeto do certame

(instalação e realocação de aparelhos de ar condicionado), determino:

I. 0 encaminhamento dos autos à Assessoria Jurídica para análise das razões

apresentadas pela impugnante; e

A suspensão da sessão pública inicialmente agendada para 27/08/2018, as 14

horas e 15 minutos, sendo nova data designada após análise e decisão da mencionada

• impugnação.

Londrina, 23 de agosto de 2018.

Preado no Quadro de Editaisda Camara Municipal deLondrina
EM ,;)3 log.............

Fun Al%
sponsavej .....

...........

deida

Dir tor Geral



Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

ASSESSORIA JURÍDICA

1. Por meio da CI n. 181/2016-DSP consulta-nos o Departamento de

Suprimentos da Casa sobre os questionamentos relativos ao Edital de Pregão Presencial n.

10/2016 (PA 21/2016), que forma feitos pelos potenciais participantes do certame, e

respondidos pelo Departamento de Suprimentos, conforme minuta encaminhada.

Em síntese, os questionamentos e respostas são as seguintes:

Primeiro: Há necessidade de registro no CREA para os serviços de

instalação de ar condicionado, nos termos das Leis Federais 5.194/66

e 6.496/77?

Resposta do Setor: Pela negativa, por falta de fundamento

Segundo: É possível a oferta de equipamento com características

diversas das exigidas pelo Edital? •

Resposta do Setor: Somente se as qualidades forem superiores cis

previstas no Edital.

Passamos A análise.

2. Da análise dos questionamentos, verifica-se que o setor de

suprimentos da Casa agiu com o costumeiro zelo e acerto.

Com efeito, em relação ao primeiro questionamento, o Poder

Judiciário vem decidindo que não é obrigatório o registro no CREA, bem como, a contratação

de responsável técnico para empresas que não possuem atividade básica de prestação de serviço

de engenharia ou agronomia, entre elas, empresas de instalação e manutenção de ar

condicionado (qualquer modelo), conforme decisões do TRF da 4' Regido:
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"TRIBUTÁRIO. SIMPLES. EXCLUSA O. LEI N° 9.317/96. A empresa cuja
atividade é a instalação e manutenção de ar condicionado não pode ser
equiparada à atividade de engenheiro, já que não exige habilitação técnica
para a prestação da atividade e tampouco inscrição no CREA. A
impetrante, então, faz jus à opção pelo SIMPLES, não incidindo a vedação
do art. 9°, XIII, da Lei n°9.317/96." (TRF 4, 2' Turma, Ap. em MS n.
200471000463861, j. em 27/03/2007)

"ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,
ARQUITETURA E AGRONOMIA. INSCRIÇÃO. ATIVIDADE-BÁSICA DA
EMPRESA.
A atividade central da empresa apelada não é a prestação de serviço de
engenharia - atividades estas abordadas no art. 7 da Lei n°5.194/66 -, visto
que se dedica ei manutenção de sistemas de ar condicionado. (7'RF4, AC
2008.72.00.012807-1, 4' T., j. em 112.2010)."

Isto se da porque, conforme entendimento consagrado no Superior

Tribunal de Justiça, "o critério legal para a obrigatoriedade de registro, nos conselhos

profissionais, e para a contratação de profissional especifico é determinado pela atividade

básica ou natureza dos serviços prestados" (STJ, AResp 371.364/SC), de forma que somente

quando o objeto social especificado no ato constitutivo da empresa indicar alguma das

atividades especificadas no artigo 7° da Lei 5.194/66, que regula o exercício das profissões de

Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro-Agrônomo, é que o registro no CREA será essencial para

estas. A propósito, veja-se este julgado do TRF da la Região, que esclarece, quanto a outro

ramo de atividade, a problemática que seria criada se levada tal exigência As últimas

conseqüências:

"CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL - CONSELHO
REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA -
REGISTRO DE EMPRESA - CRITÉRIO DEFINIDOR - ATIVIDADE
BÁSICA - FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS SOB ENCOMENDA,
COMÉRCIO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, REPARO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES E DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS

EM GERAL - REGISTRO DO ESTABELECIMENTO - LEI N° 5.194/66 -
INEXIGIBIL IDADE -RESOLUÇÃO CONFEA N° 417/98 -
INADEQUABIL IDADE.

(..)4 - 0 entendimento de que as atividades desenvolvidas pela Embargante,
fabricação e comercializa çâo de artefatos específicos, sob encomenda, além
de instalações elétricas e reparos em equipamentos diversos seriam
relacionadas a Engenharia mostra-se equivocado porque, embora
engenheiros possam exercê-las, deles não são privativas; ao contrário,
podem ser desempenhadas pelo indivíduo (artifice) que, informalmente,
adquirira o saber necessário à montagem do produto encomendado, além

de manutenção e reparo de veículos automotores, entre outros
equipamentos de funcionamento elétrico ou hidráulico, não se lhe exigindo
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formação acadêmica especifica em qualquer nível de escolaridade. 5 - A
possibilidade de contratação de engenheiro não obriga a própria empresa a
registrar-se na entidade competente para fiscalização da profissão. Caso
prosperasse esse entendimento, as empresas teriam de se filiar em tantos
Conselhos quantos fossem as espécies de profissionais habilitados no
quadro de seus funcionários. 6 - Não sendo a atividade básica da Apelada
obras ou serviços executados na forma estabelecida na Lei n° 5.194/66,
privativas de engenheiros, inexiste obrigatoriedade, legalmente prevista, de
sua inscrição em Conselho fiscalizador dessa atividade profissional. 7 -
Apelação provida. 8 - Sentença reformada. (TRF1, AC 200801990695608,
Rel. Des. Fed. Catão Alves, e-DJF1 06.08.10, p. 214)

Assim, corroboramos o entendimento do setor de suprimentos quanto

a este primeiro questionamento.

Em relação ao segundo questionamento, igualmente corroboramos da

resposta.

A oferta de produto de qualidade inferior, por certo é vedada já pelo

bom senso; ademais, implica em violação ao artigo 48, § 2° da Lei 8666/93, que desclassifica as

propostas que se apresentarem em desconformidade com o Edital, como ensina Hely Lopes

Meirelles:

"A proposta que se desviar do pedido ou for omissa em pontos essenciais é
inaceitável, sujeitando-se à desclassificação" (in Licitação e contrato

administrativo, 14° ed. 2007, p. 137)"

Porém, isto tem que ser visto com a temperança necessária, em se

tratando de beneficios superiores aos exigidos pelo Edital, pois neste caso, as exigências estarão

atendidas e até mesmo superadas, o que certamente é conveniente para a Administração e

implica em observância do interesse público. 0 posicionamento de Marçal Justen Filho sintetiza

a idéia:

"Obviamente, a oferta de vantagens ou beneficios não previstos ou

superiores aos determinados no ato convocatório não prejudica o licitante.

Se o beneficio não for de ordem a alterar o gênero do produto ou do

serviço, nenhum efeito dele se extrairá. Porém, se a vantagem configurar,

na verdade, outra espécie de bem ou serviço, deverá ocorrer a

desclassificação da proposta — não pela 'vantagem' oferecida, mas por

desconformidade com o objeto licitado". (in Comentários el Lei de Licitações e

Contratos Administrativos, 14° Ed, Sao Paulo: Dialética, 2010.)
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HA, igualmente, posicionamento do STJ a respeito:

"ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA DO TIPO MENOR PREÇO.
ATENDIMENTO AS REGRAS PREVISTAS NO EDITAL. PRODUTO COM
QUALIDADE SUPERIOR A MINIMA EXIGIDA.

1. Tratando-se de concorrência do tipo menor preço, não fere os princípios
da isonomia e da vinculação ao edital a oferta de produto que possua
qualidade superior à minima exigida, desde que o gênero do bem licitado
permaneça inalterado e seja atendido o requisito do menor preço.

2. Recurso ordinário não-provido. (STJ MS 15817 RS 2003/0001511-4, 2° T,
rel. Min. J040 OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 03.10.2005 p. 156) "

Assim, desde que respeitada a competitividade, nos parece que o
posicionamento do Setor de Suprimentos pode ser observado nos dois casos.

o parecer.

Lo,ndrina, 7 de junbor-de-2016.

Carlos AlexancliC Rodrigues

Advogado CML
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CI n°218/2018 — DSP.
De: Departamento de Suprimentos e Patrimônio
Para: Assessoria Jurídica
Assunto: Impugnação ao Edital do Pregão Presencial n° 13/2018

Londrina, 23 de agosto de 2018.

Prezados,

Encaminhamos os autos do Pregão Presencial n° 13/2018 para análise da

impugnação de fls. 131-148, conforme decisão da Diretoria (fl. 149).

Por oportuno, juntamos aos autos parecer jurídico de fls. 150-153, que

enfrentou esta questão quando da análise do Pregão Presencial n° 10/2016, anteriormente

publicado para aquisição deste mesmo objeto.

Estamos á. disposição para prestar quaisquer esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

Fel pe W; 1 g Paim
Departamento de : pri entos e Patrimônio

e
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ASSESSORIA JURÍDICA

Por meio da CI n° 218/2018 o Departamento de Suprimentos e

Patrimônio encaminha-nos para análise os autos do Pregão Presencial n° 13/2018, em

que Fremac Refrigeração Eireli formula impugnação ao edital para realocação,

instalação e aquisição de aparelhos de ar condicionado.

Em sua impugnação a empresa alega que deve ser exigida a

comprovação de: a) responsável técnico para a instalação dos aparelhos de ar

condicionado; e b) capacidade técnica da empresa.

Passamos à análise.

Conforme parecer já exarado por esta Assessoria, verificamos que a

jurisprudência pacificado o entendimento de que não é obrigatório o registro no CREA,

bem como a contratação de responsável técnico para empresas que não possuem

atividade básica de prestação de serviço de engenharia ou agronomia, entre elas,

empresas de instalação e manutenção de ar condicionado (qualquer modelo), conforme

decisões do TRF da 4a Regido:

Apelação Cível N° 5000121-26.2017.4.04.7007/PR

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR

CONDICIONADO. REGISTRO E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

DESNECESSIDADE.

A manutenção de equipamentos de ar condicionado não é atividade privativa de

engenheiro, não sendo necessário o registro perante o CREA, tampouco a

contratação de profissional engenheiro como responsável técnico. Precedentes deste

Tribunal (Apelação Cível N° 5000121-26.2017.4.04.7007/PR, Rel. Des. Federal

Vânia Hack de Almeida, julgado em 21 de agosto de 2018).

ADMINISTRATIVO. CREA. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO

JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. A atividade básica



Camara Municipal de Londrina
Estado do Paraná

da empresa define a qual entidade classista ela pertence (art. 10 da Lei n° 6.839/80).

As atividades exercidas pela empresa autora não estão sujeitas a fiscalização do

CREA, tampouco configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico

ou aplicação de penalidades, pois não são afetas A Area da Engenharia ou

Agronomia. Majoração da verba honoraria, nos termos do art. 85, § 2° do NCPC.

(AC 5017488-34.2015.404.7201, 4' Turma, Rel. Des. Federal Luis Alberto

D'Azevedo Aurvalle, juntado aos autos em 21/06/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA DA

EMPRESA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. (IN)EXIGIBILIDADE DE

REGISTRO.

- Omissis.

- A atividade exercida pela empresa-autora se caracteriza pela indústria e comércio

de máquinas, aparelhos e equipamentos de refrigeração, atividade que não está

sujeita a fiscalização do CREA/PR, tampouco a manutenção e limpeza do sistema de

ar condicionado, que se enquadra na condição de suporte técnico, de modo que não

configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico ou aplicação de

penalidades. (AC 5018041-68.2016.404.7000, 4' Turma, Rel. Des.a Federal Vivian

Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 02/12/2016)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. CREA. COMÉRCIO DE

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS. EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE

AR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE.

A atividade básica desenvolvida pela empresa é que determina a que Conselho

Profissional deve ela se vincular. Se a empresa possui como atividade econômica o

comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de Audio e

video, eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, peps e acessórios para

eletrodomésticos, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e

ventilação para uso industrial e comercial, equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico e instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, sua atividade-fim não está voltada para os profissionais e empresas

sujeitas a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia.

Inexiste relação jurídica que obrigue a impetrante a se registrar ou a se manter

registrada no CREA/SC, a contratar engenheiro mecânico ou técnico em

refrigeração e ar condicionado para atuar como responsável técnico por suas
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atividades, o que, nesse caso, caracteriza limitação injustificada ao exercício de

atividade licita. (APELREEX 5010102-53.2015.404.7200, 4' Turma, Rel.' Des.'

Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CREA. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PROVA PRÉ-

CONSTITUÍDA.

2. A manutenção e a limpeza de sistemas de ar condicionado não se encontram

dentre as atividades privativas de engenheiro arroladas no art. 7° da Lei n° 5.194/66.

3. A simples análise dos documentos já revela que a parte executada foi autuada

pelo fato da manutenção do ar condicionado não ser realizada por engenheiro.

(• • .)
(TRF4, AG 5026732-22.2016.404.0000, Terceira Turma, Relatora Des. Fed. Marga

Inge Barth Tessler, julgado em 26.07.2016, publicado em 27/07/2016).

ADMINISTRATIVO. CREA. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA.

INDÚSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES.

Nos termos do art. 1° da Lei n° 6.839/80, é a atividade básica da pessoa jurídica o

critério a ser considerado quanto à necessidade de se fazer o registro no Conselho

competente.

A atividade exercida pela empresa-autora se caracteriza pela indústria e comércio de

máquinas, aparelhos e equipamentos de refrigeração, atividade que não está sujeita

fiscalização do CREA/PR, tampouco a manutenção e limpeza do sistema de ar

condicionado, que se enquadra na condição de suporte técnico, de modo que não

configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico ou aplicação de
penal idades.

(TRF4 5000387-72.2015.404.7204, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Carlos

Eduardo Thompson Flores Lenz, julgado em 17.06.2015, publicado em 18/06/2015).

Assim, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de
Justiça, "o critério legal para a obrigatoriedade de registro, nos conselhos profissionais,
e para a contratação de profissional especifico é determinado pela atividade básica ou
natureza dos serviços prestados (STJ, Aresp 371.364/SC), de forma que não vemos
desacerto no edital.
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o parecer.

Em 018'

Pai: Fhieta da Silva

OAB 19.285 — PR.



CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

DECISÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N°.
13/2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO
N° 32/2018. OBJETO: AQUISIÇÃO DE
APARELHOS DE AR CONDICIONADO E
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E
REALOCAÇÃO.

Considerando o questionamento ao instrumento convocatório, no

sentido de requerer a exigência de registro no Conselho Regional de Engenharia e

Agronomia (CREA) para a prestação dos serviços que integram objeto do certame

(instalação e realocação de aparelhos de ar condicionado)

Considerando a fundamentação exposta no parecer jurídico (fls. 155-

158 dos autos), no sentido de que a exigência de registro no CREA não é obrigatória

para este tipo de serviço, segundo consolidada jurisprudência do Tribunal Regional

Federal da 4" Regido e do Superior Tribunal de Justiça;

Acolho os fundamentos expostos no parecer jurídico, nego

provimento à impugnação ao Edital e determino:

I. A publicação do Parecer Jurídico como anexo do presente comunicado no site

da Camara Municipal de Londrina;

A republicação do edital, sem alteração de conteúdo, com redesignação da

sessão pública para 18 de setembro de 2018, as 14 horas e 15 minutos.

Londrina, 03 de setembro de 18

Ma eida

Diretor Geral
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ASSESSORIA JURÍDICA

Por meio da CI n° 218/2018 o Departamento de Suprimentos e
Patrimônio encaminha-nos para análise os autos do Pregão Presencial n° 13/2018, em
que Fremac Refrigeração Eireli formula impugnação ao edital para realocação,
instalação e aquisição de aparelhos de ar condicionado.

Em sua impugnação a empresa alega que deve ser exigida a
comprovação de: a) responsável técnico para a instalação dos aparelhos de ar
condicionado; e b) capacidade técnica da empresa.

Passamos à análise.

Conforme parecer já exarado por esta Assessoria, verificamos que a

jurisprudência pacificado o entendimento de que não é obrigatório o registro no CREA,

bem como a contratação de responsável técnico para empresas que não possuem
atividade básica de prestação de serviço de engenharia ou agronomia, entre elas,
empresas de instalação e manutenção de ar condicionado (qualquer modelo), conforme

decisões do TRF da 4" Regido:

Apelação Cível N° 5000121-26.2017.4.04.7007/PR

ADMINISTRATIVO. MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR

CONDICIONADO. REGISTRO E RESPONSÁVEL TÉCNICO.

DESN ECESS I DADE.

A manutenção de equipamentos de ar condicionado não é atividade privativa de

engenheiro, não sendo necessário o registro perante o CREA, tampouco a

contratação de profissional engenheiro como responsável técnico. Precedentes deste

Tribunal (Apelação Cível N° 5000121-26.2017.4.04.7007/PR, Rel. Des. Federal

Vânia Hack de Almeida, julgado em 21 de agosto de 2018).

ADMINISTRATIVO, CREA. COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍNCULO

JURÍDICO. HONORÁRIOS ADVOCATIC1OS. MAJORAÇÃO. A atividade básica
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da empresa define a qual entidade classista ela pertence (art. 10 da Lei n° 6.839/80).
As atividades exercidas pela empresa autora não estão sujeitas à fiscalização do

CREA, tampouco configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico
ou aplicação de penalidades, pois não são afetas à area da Engenharia ou

Agronomia. Majoração da verba honoraria, nos termos do art. 85, § 2° do NCPC.
(AC 5017488-34.2015.404.7201, 4' Turma, Rel. Des. Federal Luis Alberto
D'Azevedo A urval le, juntado aos autos em 21/06/2017)

ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE CLASSE. ATIVIDADE BÁSICA DA
EMPRESA. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. (IN)EXIGIBILIDADE DE
REGISTRO.

- Omissis.

- A atividade exercida pela empresa-autora se caracteriza pela indústria e comércio
de máquinas, aparelhos e equipamentos de refrigeração, atividade que não esta

sujeita à fiscalização do CREA/PR, tampouco a manutenção e limpeza do sistema de
ar condicionado, que se enquadra na condição de suporte técnico, de modo que não

configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico ou aplicação de

penalidades. (AC 5018041-68.2016.404.7000, 4' Turma, Rel. Des. Federal Vivian

Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 02/ 1 2/2016)

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA. CREA. COMERCIO DE

ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS. EXECUÇÃO DE

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO DE

AR. INSCRIÇÃO. DESNECESSIDADE.

A atividade básica desenvolvida pela empresa é que determina a que Conselho

Profissional deve ela se vincular. Se a empresa possui como atividade econômica o

comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de Audio e

video, eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico, peças e acessórios para

eletrodomésticos, reparação e manutenção de máquinas e aparelhos de refrigeração e

ventilação para uso industrial e comercial, equipamentos eletroeletrônicos de uso

pessoal e doméstico e instalação e manutenção de sistemas centrais de ar

condicionado, sua atividade-fim não está voltada para os profissionais e empresas

sujeitas a fiscalização do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e

Agronomia.

Inexiste relação jurídica que obrigue a impetrante a se registrar ou a se manter

registrada no CREA/SC, a contratar engenheiro mecânico ou técnico em

refrigeração e ar condicionado para atuar como responsável técnico por suas



o
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atividades, o que, nesse caso, caracteriza limitação injustificada ao exercício de

atividade licita. (APELREEX 5010102-53.2015.404.7200, 4' Turma, Rel.' Des.'

Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 17/03/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.

CREA. MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO. PROVA PRÉ-

CONSTITUIDA.

(• • •)

2. A manutenção e a limpeza de sistemas de ar condicionado não se encontram

dentre as atividades privativas de engenheiro arroladas no art. 7° da Lei n°5.194/66.

3. A simples análise dos documentos já revela que a parte executada foi autuada

pelo fato da manutenção do ar condicionado não ser realizada por engenheiro.

(• • •)

(TRF4, AG 5026732-22.2016.404.0000, Terceira Turma, Relatora Des. Fed. Marga
Inge Barth Tessler, julgado em 26.07.2016, publicado em 27/07/2016).

ADMINISTRATIVO. CREA. ATIVIDADE BÁSICA DA EMPRESA.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.

INEXIGIBILIDADE DE REGISTRO OU IMPOSIÇÃO DE PENALIDADES.

Nos termos do art. I° da Lei n° 6.839/80, é a atividade básica da pessoa jurídica o

critério a ser considerado quanto á necessidade de se fazer o registro no Conselho

competente.

A atividade exercida pela empresa-autora se caracteriza pela indústria e comércio de

máquinas, aparelhos e equipamentos de refrigeração, atividade que não está sujeita

fiscalização do CREA/PR, tampouco a manutenção e limpeza do sistema de ar

condicionado, que se enquadra na condição de suporte técnico, de modo que não

configuram causa de inscrição, contratação de responsável técnico ou aplicação de

penalidades.

(TRF4 5000387-72.2015.404.7204, Terceira Turma, Relator Des. Fed. Carlos

Eduardo Thompson Flores Lenz, julgado em 17.06.2015, publicado em 18/06/2015).

Assim, conforme entendimento consagrado no Superior Tribunal de

Justiça, "o critério legal para a obrigatoriedade de registro, nos conselhos profissionais,

e para a contratação de profissional especifico é determinado pela atividade básica ou

natureza dos serviços prestados (STJ, Aresp 371.364/SC), de forma que não vemos

desacerto no edital.
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o parecer.

Em 2P8/2018\‘

Paulo Anchieta da Silva

OAB 19.285 — PR.
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COMUNICADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 32/2018

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição e realocação de aparelhos
de ar-condicionado.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/09/2018, As 14h e 15mim, na
sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública
do Pregão Presencial n° 13/2018, inicialmente agendada para 27/08/2018, As
14h e 15min, sera reagendada para o dia 18/09/2018, As 14h e 15min, na sala de
reuniões da Camara Municipal de Londrina, em virtude da suspensão da sessão
,para análise da impugnação ao Edital, o qual restou inalterado ao final.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail
licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-
1273 (Felipe).

Em 03/09v 01,

Mar meida
bir tor-Geral



Jornal Oficial n° 3604 Pág. 7 Terça-feira, 04 de setembro de 2018

COHAB - COMPANHIA DE HABITAÇÃO DE LONDRINA

EXTRATO
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 14/2018

Modalidade: Dispensa de Licitação n°027/2018 — COHAB-LD

Objeto: Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia civil para execução de
projeto básico elaborado pelo Departamento Técnico da COHAB-LD, para cobertura em estrutura metálica para uma area de 95 m° da sede da
COHAB-LD.

Partes Contratantes: Como Contratante a Companhia de Habitação de Londrina - COHAB-LD, neste ato representada por seus Diretores
Presidente e Administrativo/Financeiro, respectivamente, Luiz Candido de Oliveira e Antonio Lucimar Ferreira Luiz e como Contratada a empresa J.
DE S. PACHECO SERRALHERIA LTDA ME neste ato representada por sua sócia proprietária, IOLANDA CRISTINA PEREIRA PACHECO.

Do preço e condições de Pagamento: R$. 29.850,00 (Vinte e nove mil, oitocentos e cinquenta reais), em uma única parcela, ao final da execução
do serviço, mediante a aceitação da Fiscalização do Contrato e emissão da Nota Fiscal correspondente.

Do Prazo de execução e da vigência contratual: 0 prazo para a execução dos serviços sera de 60 (sessenta) dias, contados a partir da expedição
da Ordem de Serviço pela COHAB-LD, e a vigência contratual sera de 120 (cento e vinte) dias da assinatura do Contrato..

Data de assinatura: 29 de agosto de 2018

CÂMARA

JORNAL DO LEGISLATIVO

ATOS LEGISLATIVOS

COMUNICADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 32/2018

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado.
NOVA DATA DA SESSÃO PUBLICA: 18/09/2018, às 14h e 15mim, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessão pública do Pregão Presencial n° 13/2018, inicialmente agendada para
27/08/2018, as 14h e 15min, sera reagendada para o dia 18/09/2018, as 14h e 15min, na sala de reuniões da Camara Municipal de Londrina, em
virtude da suspensão da sessão para análise da impugnação ao Edital, o qual restou inalterado ao final.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderão ser obtidas pelo e-mail licitacao@cml.pr.gov.br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43)
3374-1273 (Felipe).

Em 03/09/2018. Mark Almeida - Diretor-Geral

TERMO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 12/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 27/2018.

Objeto: Licenças de uso do software Symantec Endpoint Protection

Homologo o procedimento administrativo em epigrafe, de acordo com o exposto no relatório do pregoeiro e o registrado na ata da sessão pública,
em que o pregoeiro adjudicou o objeto á empresa INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, inscrita no CNPJ n°. 12.130.079/0001-54, pelo valor global
de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Londrina, 25 de agosto de 2018. AiIton da Silva Nantes - Presidente

EXTRATO
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

ESPÉCIE: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 19/2018
Contratante: CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA.
Contratada: INNOVARE TECNOLOGIA S/S LTDA, CNPJ n° 12.130.079/0001-54.
Objeto: licenças de uso do software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION
Valor do Aditivo: R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Data da Assinatura: 29/08/2018.



FOLHA DE LONDRINA, terça-feira, 4 de SETEMBRO de 2018

MUNICÍPIO DE UNIFLOR - PARANÁ
ERRATA - AVISO DE LICITAÇÃO - TP 03/2018. 0 Presidente da ComissAo de
licitaeáo do Município de Uniflor, Estado do Parana, torna público, que fica retificado
o aviso de licitação da Tomada de Prep n°03/2018, publicado na Folha de Londrina,
na página n° 3, datada de 31/08/2018, nos seguintes termos: Onde in - se: Processo
Administrativo n° 95/2018; Leia - se: Processo Administrativo n° 96/2018. Uniflor,
Estado do Parana, aos 03 dias do mês de setembro de 2018.Edson Carvalho Nunes
- Presidente CPL.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO MÉDIO
PARANAPANEMA CISMEPAR

AVISO DE LICITACAO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 050/18- PROC, ADM. N° 061/18Objeto: Registro de preço de 01 (um) Sistema de Raio X Digital, conforme anexo I do edital.Valor maxima global: RS 386.823,67 (trezentos e oitenta e seis mil oitocentos e vinte e tits reais esessenta e sete centavos). Abertura dos propostas de preços: 19/09/18 as 9h0Ornin. Inicio da fasede disputa de preços: 19/09//18 as 09h3Omin. Sitio para a realizado do pregoo: www.licitacoes-e com.br. Consultas ao edital: 0 edital pode ser obtido na integra nos alhos www.licitacoes-e.com br e www.cistnepar.orghr. Esclarecimentos: os pedidos de esclarecimentos deveras ser realizadosatravés do email fabiane.licita@cismenanorg.br nos termos do tftulo XI do edital.

Londrina, 03 de setembro de 2018,
Silvio"Antonio Damaceno - Presidente.

Câmara Municipal de Londrina
Estado do Parana

COMUNICADO
PREGA0 PRESENCIAL N° 13/2018

PROCEsSO ADALINISTRATIv0 N°. 32/2018

OBJETO: Registro de preço para eventual aquisiçao e realocaçao de aparelhos de ar-condicionado.
NOVA DATA DA SESSÃO PÚBLICA: 18/09/2018, As 14h e 15m1m, na sala de reuniaes daCamara Municipal de Londrina.
COMUNICADO: comunicamos a todos os interessados que a sessao pública do Pregas Presencialn° 13/2018, inicialmente agendada para 27/08/2018, as 14h e 15min, sera reagendada para o dia18/09/2018, as 14h e 15min,"na sala de reunibes da Camara Municipal de Londrina, em virtude dasuspensao da sessao para análise da impugnado ao Edital, o qual restou inalterado ao final.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Poderao ser obtidas pelo e-mail Jicitacao0.eml,pr. gov. br ou nos telefones (43) 3374-1312 (Luiz) e (43) 3374-1273 (Felipe),

Em 03/09/2018.

Mark Almeida
Diretor-Geral

METALURGICA PLUS S.A.
CNPJ No 52.657.319/0001-98 - NIRE. 41.300.016.216

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
REALIZADAS EM 30 DE ABRIL DE 2018.

)ATA: HORA E LOCAL' Realizada em 30 de abril de 2018, as 18:00 horas; na sede da7.ompanhia, localizada na cidade de Londrina, Estado do Parana, na Rua do Garimpo no 27, Vilatread. PRESENCA: Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. MESA:'residente - Pedro Jorge Filho; Secretario - Celso da Frota Braga, CONVOCACAO: Dispensadaonforme § 40, Artigo 124, da Lei no 6.404/76. PELIBERACOES CONFORME ORDEM DOILL Prestados os esclarecimentos necessários, foram aprovadas por unanimidade dos presentes:) - o Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstraçaes Financeiras do exercicio findorn 31.12.2017, documentos esses publicados no Diário Oficial do Estado do Parana, na ediçao doia 14/03/2T ginas 48 e 49 e no jornal Fair' de Londrina, na ediglo do dia 09/03/2018, pagina(folha clasi .os), nos termos do parágrafo 4°, do artigo 133, da Lei n° 6.404/76;
) - a eleiçasa-uis pessoas abaixo qualificados como membros da Diretoria, com mandato até a
,ssembleia Geral Ordinária de 2019, que apreciar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei'6404/76 pertinentes no exercIcio social de 2018:
ara DIRETOR PRESIDENTE, o Sr. Pedro Jorge Filho, brasileiro, engenheiro, casado, portadora Cédula de Identidade RG no 6.031,456, expedida pela SSP/-SP e inscrito no CPF/MF sob o no
22.913.308-53, corn endereço profissional na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, no 1343, 90 andar,EP 01317-910, na Cidade e Estado dells Paulo -*(eleito).
ara DIRETORES VICE-PRESIDENTES: os Srs. Celso da Frota Braga, brasileiro, casado,
Igenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade do RG 00 046761433, expedida pelo IFP-RJ
inscrito no CPF/MF sob o no 823.707.027-53, com endereço profissional no Avenida Paulista no
342, 6° andar - Edificio Cetenco Plaza, CEP 01311-940, na cidade e Estado de Sao Paulo - (reeleito)
Leandro Cardoso Massa, brasileiro, casado, Engenheiro Civil, portador da Cédula de Identidade
G n° 184542-0, expedida pelo Crea/RJ e CPF. no 084.151.267-19, com endereço profissional na
raia do Flamengo, 200- 19° andar, Flamengo, centro, Cep 22210-065, na cidade e Estado do Rio
:Janeiro - RJ - (eleito),
ara DIRETORES: Alvaro Veras do Carmo, brasileiro, casado, contador, portador its Cédula de
;entidade RG 00 81.362.395-6, expedida pelo SESP-RJ e do CPF 00 267.676.197-87, com endereço
;ofissional na Praia do Flamengo, 200 - 19° andar, Flamengo, centro, Cep 22210-065, na cidade eatado do Rio -de Janeiro - RJ - (reeleito); Eduardo Luis Martins, brasileiro, casado, engenheiro
ecanico, titular da Cédula de Identidade RG no 12.198.807-7 SSP - SP e do CPF no 117.838.328-

6, com endereço profissional na Avenida Paulista no 1842, 6° andar- Edificio Cetenco Plaza, Cep
311-940, na cidade e Estado de Silo Paulo, SP - (eleito); Caroline Pepe dos Santos Leonard,

rasileira, casada, administradora, portadora da Cédula de Identidade R.G. n°30.599.347-1 SSP-SP e
isento no C.P.F. sob n° 255.776.668-21, com endereço profissional na Av. Brigadeiro Luiz Antônio,,

1343, Cep 01317-910, na Cidade e Estado de Sao Paulo (reeleita);
- Aprovar a verba honoraria anual global até o limite de 12560.005,00 (sessenta mil reais), que a
zelaria disporá para ser distribufda entre seus membros.aSERVACÕES:  I) Deliberagaes tomadas e aprovadas por unanimidade de votos, com abstençao
s legalmente impedidos; 2) Os membros da Diretoria ora eleitos e reeleitos tomam posse nesta
ta, mediante assinatura dos respectivos termos de posse arquivados na sede da Companhia e,
nsultados anteriormente, declararam que; (a) nao estao incursos em qualquer delito que os impeça
exercer as atividades do cargo para qual foram designados; (b) nao ocupam cargos em sociedades
e possam ser consideradas concorrentes no mercado com a Companhia; e (c) nau tem interesse
nflitante coma mesma, de acordo com o artigo 147 da Lei in° 6.404/76. 0 mandato dos Diretores

eleitos e reeleitos inicia-se nesta data e vigorará até a realizaçao da Assembleia Geral Ordinária
2019 que apreciar os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei n.° 6404/76, pertinentes ao
ercicio social de 2018; e 3) A presente Ata foi aprovada e assinada por todos os presentes.
;ICERRAMENTO. LAVRATUR,A E LEITURA: Encerrados os trabalhos, lavrada e lida esta ata,
forma do Artigo 130, § 1° da Lei no 6.404/76, foi aprovada e assinada por todos os presentes. (au)

titio Jorge Filho - Presidente da Mesa; Celso da Frota Braga - Secretário da Mesa. ACIONISTAS:
"WLM Participagles e Comdrcio de Máquinas e Vetculos S.A. - Francisco Nuno Ponte Correia
eves - Diretor Presidente; p/Cia. Ultragaz S.A. - Pedro Jorge Filho - Diretor Superintendente e
aroline dos Santos Pepe Leonard - Diretora; p/ Liquigas Distribuidora S.A. - Ricardo Mendes de

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALVORADA DO SUL-PR
AVISO DE LICITAÇÃo- PREGÃO PRESENCIAL

Comunicamos aos interessados que sera disponibilizada a licitaçao a seguir: prep) presencial n°
009/2018 - Contrataçao de pessoa juridica especializada para prestaçao em hora técnica de serviços
de manutençao em maquinas e equipamentos lotados no hospital municipal, posto de wide central,
centro odontol6gico e clinica da mulher. 0 edital acima sera disponibilizado e poderá ser obtido
através do site wwwalvoradadosuLorgov,br quaisquer informaçaes necessárias pelo fone (43)
3661 1177 ou ainda pelo e-mail: licitacao@alvoradadosul.prgov.br. Serão respeitas as prerrogativas
das leis complementares 123/2006, 147/2014. Alvorada do Sul -Pr, 03 desgosto de 2018. Lisiane
Maria Búfalo - pregoeira 004/2018.

MUNICÍPIO DE TOLEDO
EDITAL DE HABILITAÇÃO

REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA N°. 011/2018

A Comissão Permanente de Licitações constitulda por: André Dolls Vecchia, Presidentee membros Luis Carlos Fabris e Sidnei Vaz de Lima, comunica aos proponentes
interessados que, após análise e verificação da documentado apresentada na licitação
mencionada, cujo objeto é a contrataçáo de Empresa para prestação de serviços
de Elaboraglio de Projetos de Arquitetura e Engenharia para Reforma, visandoatender as necessidades de reestruturagáo fisica existents do Hospital Regional,em atendimento aos documentos e normativas a seguir relacionados: Termo de
Ocorrência n° 2015.0974-0001, de 07/03/2017, para a Empresa Endeal Engenharia eConstruções Ltda.; Relatáriode Vistoria do Corp° de Bombeiros3.1.01.17.0001039575.21; Notiflcaçâo 30619977 da SANEPAR; RDC n°50/2002 (ANVISA); Portaria SVS/MSn°453/1998; ABNT NBR 13.534) e, de acordo com as exigências e demals condiçõese especificações expressas no edital, termo de referência, especificações técnicase caracteristicas minimas obrigatórias especificadas tecnicamente no ANEXO 03e conforme especificações técnicas e caracteristicas mlnimas obrigatórias especificadas
tecnicamente no ANEXO 03; decidiu HABILITAR a seguinte empresa:
- MEP ARQUITETURA E PLANEJAMENTO LTDA EPP;

Comunica, outrossim, que no prazo de 5 (clnco) dias úteis contados da data da
publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo
licitat6r1o, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada,

Toledo, 31 de agosto de 2018.
ANDRE DALLA VECCHIA - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANDIRA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 008/2018

MUNICÍPIO DE ANDIRA, Estado do Parana, torna público que as 09:00 horas do dia20 de Setembro de 2018, fará realizar na Prefeitura Municipal de Andiré, á Rua MauroCardoso de Oliveira, 190, licitagáo na modalidade Tomada de Provos, do tipo menorpreços, sob regime de empreitada global, consoante a Lei Federal n° 8.666/93 e suasalterações, com a finalidade de receber proposta para o OBJETO" CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
EXECUÇÃO DE OBRA DE .PAVIMENTAÇÂO ASFALTICA DO JARDIM AMÉRICA III EM
CBLIQ, COM 2.583,62 M2, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE PLACA DE comuNIcAgAo
VISUAL DO PROGRAMA, REMOÇÃO DE CAMADA SUPERFICIAL, EXECUÇÃO DEGALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E DEMAIS DISPOSITIVOS, MEIO-FIO COM SARJETA,
PLANTIO DE ARVORE, PLANTIO DE GRAMA, RAMPA DE ACESSIBILIDADE, CALÇADAEM CONCRETO, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGUN° 856957/2017/MCIDADES/CAIXA PLANO DE TFtABALHON° 1041368-43 - PROGRAMA
PLANEJAMENTO URBANO - PAVIMENTAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0 Edital completo estará à disposição dos Os
interessados em participar do certame, poderão retirar exemplares deste edital diretamenteno site do Municipio de Andirá www.andirá.pr.gov.br- link - licitações, em dias úteis a partir
do dia 05/09/2018, maiores informações no Departamento de LIcitações e Compras, sitoRua Mauro Cardoso de Oliveira, n° 190- Jardim Vésper - Andirá - PR no horário das
08h:00m As 12h:00m, e dás 13h:30m as 17h:00m.

Andirá, 31-de Agosto de 2018.
ALLAN PIERRE BARBEZANI

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EDITAL-DE coNvocAÇÃo PARA ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA CO CONDOMINIO STUDIO V
Na qualidade de condõminos do Condomínio Studio V, com endereço na Rua Paranagua, 1900, na cidade de Londrina
- Pr. Conforme abaixo assinado convocam para participarem da Assemblela Geral Extraodinarla a reallzanse no
proximo dia 05 da Setembro de 2018, (quarta-felra), no proprIo prádlo, As 19:00h (dezenove horas) em Omega
convocação, contando com a presença de pelo menos 2/3 (dois terços) dos condêminos adimplentes, ou as
19:30h (dezenove horas e trinta minutos) em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer nilmero de
presentes adimpientes, para deliberarem sobres seguinte ORDEM DO DIA:
1. Possibilidade de renuncia de Sindico Profissional e da Empresa Pelaquin e Cia Ltda;
2. Destituição de Sindico Profissional e membros do Conselho fiscal e Consultivo;
3. Rescisão de Contrato e ou destituição de empresa contratada Pelaquin & Cia Lida;
4. Eleiçao de Sindico, Vice-sindico o Membros do Conselho Fiscal e Consultivo.
OBSERVAÇÕES:
Art. 1.349. A assembléia, especlalmente convocada para sties estabelecido no § 206n artigo antecedente, poderá,
pelo voto da maiorla absoluta de seus membros, destituir o sfndico que praticar irregulandades, 090 prestar coin,
ou não administrar convenientemente o condomínio.

licito aos senhores condómInos se fazerem representar na Assembléla ora convocada por procuradores, munidos
com procuraçôes espeofficas;
• A austincia dos senhores condóminos não os desobriga de aceltarem como tácita concordância aos assuntos qua
foram tratados e deliberados.
• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condomlnlais não poderáo votar nas deliberações.
Aland sament

Nome Completo ASSINATyRA_
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAIBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas
e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a
inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um
código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/09/2018 13:44:59 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica©azevedobastos.notbr

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsi/autdigital.azevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1068685

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/09/2019 12:06:46 (hora local).

1C6digo de Autenticação Digital: 58200409181206240676-1
°Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°
13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ NI' 003/2014.

0 referido é verdade, dou fe.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b05c3e8f086d7e54db20395eaa4e0ff7458b55a719d456817dd8266fe7fa2700ba9e18cb5dd9d3ab
420946fa19ebbbf5231247c23ce9427257c64a5daef37aae0
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, Joao Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.notbr
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br

it204.

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos,
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas
e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a
inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um
código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia
autenticada, sendo da empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/09/2018 13:44:12 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevédo
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htips://autdiciital.azevedobastos.notbr e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1068686

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 04/09/2019 12:06:40 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 58200409181206120472-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°
13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ IT 003/2014.

0 referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b05c3e8f086d7e54db20395eaa4e0ff74bc51eb9f92b38f89d6d6Odcc5b08d9fda9e18cb5dd9d3ab4
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1FRIMAC
RE RIGEPAÇA0

+55 47 3522-6435
RUA DOM BOSCO. 1031 - CENTRO

PIO DO SUL / Sc - CEP 89160-117
CNN: 17613.341/0001-35

A Empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI, devidamente cadastrada no
CNPJ sob n° 17.613.341/0001-35, sediada na Rua Dom Bosco, n° 1031, Bairro Centro,
Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina neste ato representado pelo Sr.
SILVAN° PAULO ELIAS, Brasileiro, Estado Civil Solteiro, Proprietário, Residente
na Rua Dom Pedro II, n° 117, Ap. 102 Bairro: Canoas Município de Rio do Sul, Estado
de Santa Catarina, portador do RG n° 4.974.291, inscrito no CPF: 068.932.049-30, por
esse instrumento de Procuração nomeia e constituiu seus bastantes Procuradores: os
Senhores (as) SAULO JOSÉ ELIAS, Brasileiro, Estado Civil Casado, como
Representante, Residente e domiciliado na Rua Dom I3osco II n° 117, Ap. 102 Bairro:
Canoas, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portador do RG 4.467-509
e inscrito no CPF sob o n°034.983.139-40; CLODELCIO JOÃO LIDANI, Brasileiro,
Estado Civil Casado, como Representante, Residente e domiciliado na Rua Princesa
Isabel, n° 667, Bairro Canoas, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,,
portador de RG 2.404.536, inscrito no CPT' sob n° 733.058.639-00; MARCIO DE
LIMA DA SILVA, Brasileiro, Estado Civil Solteiro, como Representante, Residente e
domiciliado na Rua Nossa Senhora das Dores, n° 200, Bairro Santana, Município de
Santo Amaro do imperatriz, Estado de Santa Catarina, portador do RG 7.387.008 e
inscrito no CPF sob o n° 071.975.899-83; LETICIA VIEIRA, Brasileira, Estado Civil
Solteira, como Representante, Residente e domiciliada na Rua XV de Novembro, n° 23,
Bairro Centro, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portadora do RG
5.670.616, inscrita sob o CPF sob o n° 098.065.419-01; ALAN MACHADO DA
SILVA, Brasileiro, Estado Civil Casado, como Representante, Residente e domiciliado
na Rua Leopoldo Venture, sin°, Bairro Valada Mosquitinho, Município de Agronômica,

3tado de Santa Catarina, portador do RG 4740240 e inscrito no CPF sob n°
57.790.479-70; RONALDO POLLHEIM, Brasileiro, Estado Civil Casado, como
cpresentímte, Residente e domiciliado na Rua Evaldi Jose Jasper, n° 55, Bairro Fundo
moas, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina, portador do RG 2.749.936
inscrito no CPF sob o n° 902.239.939-72; PAULO CESAR LEITE SILVA,
asileiro, Estado Civil Casado, como Representante, Residente e domiciliado na
venida Parana., n° 4472, Bairro Centro, Município de Umuarama, Estado do Parana.
rtador do RG 12.772.438-5, inscrito no CPF sob o n° 080.312.118-09; LILIANE

o



IFRIMA
PCFRICiERAÇÃO

+55 47 3522-6435
RUA DOM BOSCO, 1031 - CENTRO

RIO DO SUL / Sc - CEP 89160-117
CNN: 17613.341/0001-35

ARRABAL PITA, Brasileira, Estado Civil Casada, como Representante, Residente e
domiciliado Avenida Parana, n° 4472, Bairro Centro, Município de Umuarama, Estado
do Parana, portadora do RU 4.283.311-8 e inscrita no CPF sob n° 930.115.479-04;
ADRIANO CRISTIAN MARTINS, Brasileiro, Estado Civil União Estável, como
Representante, Residente c domiciliado Rua Vitorio Ropelato, n° 300, Residencial Solar
do Vale, Apto 46, Bairro Tabodo, Município de Rio do Sul, Estado de Santa Catarina,
portador do RG 403.776-0 e inscrito no CH' sob n° 034.994.819-44, e lhes conferem
amplos poderes, para o fim especial de representa-la perante qualquer órgão, a fim de
participar, estando autorizados a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e
interpor recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, entregar e retirar
documentos, assinar instrumentos contratuais e praticar todos os demais atos pertinentes
ao certame em nome da outorgante e tudo mais que for licito e necessário para fiel e
cabal cumprimento do presente mandato, pelo que darei por bom firme e valioso.

10 Tabelionato cis Notas e Protestos
Alameda Aristiliano Ramos, 106 - Loja 1 - CEP 89.160

Centro - Rio do Sul - SC - (47) 3521-1267
tabelionato1riodosul@gmaii.com

Clovis Gaertner - -lobelia°
Reconheço por AUT NTICA a as atura de. SILVAN() PAULO
ELIAS.-- Do que do é

Rio do Sul(SC) segurida( eira, 8 d' agosto de 2018.
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SILVANO PAULO ELIAS
CPF: 068.932.049-30

RU: 4.974.291
ADMINISTRADOR

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 17.613.341/0001-35
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAiBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos.
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de Joao Pessoa Capital do Estado da Paraiba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas
e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a
inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um
código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
http://corregedoriatjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia
autenticada, sendo da empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 06/08/2018 15:51:52 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevédo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRIMA
REFRIGERAÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.notbr

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site htles://autdigitalazevedebastos.noLbr e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1046656

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 06/08/2019 15:39:39 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 58200608181528320881-1 a 58200608181528320881-2
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001, Lei Federal n°
13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n° 10.132/2013 e Provimento CGJ N° 003/2014.

0 referido e verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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ATO CONSTITUTIVO

FRIIVIAC REFRIGERAÇÃO EIRELI

SILVAN() PAULO EUAS , brasileiro, solteiro, nascido em 08/11/1987, portadora da Cédula
de Identidade RG nr 4.974291, emitida em 15/03/2005 pela SSP/SC, e inscrito no CPF nr
068.932.049-30, residente e domiciliado na Rua Dom Bosco nr 1031, Bairro Centro — Rio
do Sul, Estado de Santa Catarina, CEP 89160-000, resolve constituir uma Empresa
Individual de Responsabilidade Limitada, conforme abaixo,

1. A empresa terá o nome empresarial de FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI,
2. 0 capital é de R$ 67.800,00 (Sessenta e sete mil e oitocentos reais) totalmente

integralizado em moeda corrente nacional neste ato.
3. Sede e foro Jurídico na Rua Dom Bosco nr 1031 , Centro ern Rio do Sul — Santa

Catarina, Cep — 89160-000.
4 A empresa terá por objeto o ramo de : Instalação e manutenção de sistemas centrais

de ar condicionado, de ventilação e refrigeração; Comercio atacadista de
equipamentos elétricos de uso pessoal e doméstico; Comércio atacadista de ar
condicionado partes e peças; Comercio varejista especializado de eletrodomésticos
equipamentos; Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletainicos.

S. A empresa Iniciará suas atividades em 01/02/2013 e seu prazo de duração é por tempo
indeterminado.

6. A empresa sera administrada pela titular SILVAN° PAULO ELIAS , com poderes
atribuições de administrar os negócios da empresa, autorizando o uso do nome
empresarial vedado, no entanto, em atividades estranhas ao seu objeto.

7. 0 administrador declara sob as penas da lei de que não está impedido de exercer a
administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeira
nacional , contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fe
pública ou a propriedade.

8. 0 empresário SILVANO PAULO ELIAS, declara quo ilk) participa de nenhuma outra
empresa dessa modalidade.

Rio do Sul, 01 de Fevereiro de 2013.

SILVAN° PAULO ELIAS

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
.CERTIFICO 0 REGIS FRO EM 21 0::1/2, •1 ' 506 FT A A
Protocoio: I 3'047089-9, DE 21

FlINAr PEPRIGZRACAO LIAILI
BLASS C. BOHGE'. nAHCELtO

Ff. C:RET ARR.) 1.',E SAL

.4a,.4,4.44.t.,,,,.,,t,,•401,,',., el
iri y ..-

m

,4 fi,,,:..,.. a. i

IS':.1 ;411 !„.,1
,--,2t,

a
1111. inr.., O _11 'Iv,

t.leg

1 
c"..,14C ••,-,' . .5,

1,-- -,0 •,,, -4 , a, -8 .6°.., .. ..... . . 3. `18a §. 71, E
ea

133,.i.
-.--4 _.., .!..



4
Página 1 de 1

•

•

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAlBA

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA
COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitacio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484

http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.notbr

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

0 Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos.
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba,
em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação
Digital' ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas
e Registros do Estado da Paraiba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 003/2014, determinando a
inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contem um
código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode
ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço
http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na copia
autenticada, sendo da empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do
documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 04/09/2018 14:07:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdo
Bastos, de acordo com o Art. 1°, 100 e seus §§ 1° e 2° da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado
contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa FRIMAC
REFRIGERAÇÃO EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site httpsilautdictital.azevedobastos.not.br e informe o Código de Consulta
desta Declaração.

Código de Consulta desta Declaração: 1068788

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site ate 04/09/2019 13:55:14 (hora local).

'Código de Autenticação Digital: 58200409181353550315-1
'Legislações Vigentes: Lei Federal n° 8.935/94, Lei Federal n° 10.406/2002, Medida Provisória n° 2200/2001 Lei Federal n°
13.105/2015, Lei Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n°10.132/2013 e Provimento CGJ NV' 003/2014.

0 referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL
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Presidência da Republica
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA

DECLARAÇÃO DE REENQUADRAMENTO DE ME PARA EPP

A -empresa FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI registrado na Junta Comercial em
21/02/2013, NIRE: 42600027923, CNPJ: 17613341000135, estabelecida na(o) RUA DOM
BOSCO, 1031 , CENTRO, RIO bo SUL, SC, CEP 89160000, requer a Vossa Senhoria o
arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da lei, que se reenquadra da
condição de MICROEMPRESA PARA EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 14/12/2006.

Cddigo do ato: 307
Descrição do Ato: Reenquadramento de MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE
PEQUENO PORTE

RIO DO SUL - SC, 11 de julho de 2018.

SILVANO PAUtOEUAS
Para uso exclusivo da Junta Comercial 

DEFERIDO EM  1 5  2(118

Requerimento: 81800000686370

Etiqueta de registro

Junta Comercial do Estado de Santa Catarina
Certifico o Registro em 16/07/2018
Arquivamento 20188726101 Protocolo 188726101 de 16/07/2018
Nome da empresa FR1MAC REER1GERACAO EIRELI N1RE 42600027923
Este documento pode ser verificado em http://re2in.jucescsc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx
Chancela 252914920578188
Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada cm 16/07/2018
por Henry Goy Petrv Neto - secretario-geral,

16/07/2018

z
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FRIMAC
RE F P E P

+55 47 3522-3564
8R470 KM148, N°13901 - PAMPLONA

RIO DO SUL / Sc - CEP 89164-330
CNPJ: 17.613.341/0001-35

Rio do Sul, 18 de setembro de 2018.

ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

DO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018

A Empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI, CNPJ n.°

17.613.341/0001-35, sediada na BR 470, KM 148, N° 13901, Pamplona, Rio

do Sul/SC, por seu representante legal, infra-assinado, o Sr. PAULO CESAR

LEITE SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 12772438-5 SESP/PR e

do CPF n°080.312.118-09, para fins de participação no Pregão Presencial n°

13/2018 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° 13/2018 e seus Anexos.

Atenciosamente,

PAU 0 CESAR III 1 t ILVA
(PF 080.312.118-09

-EG 12772438-5
REPRESENTANTE

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 17.613.341/0001-35

f



FRIMAC 5 47 3522-3564
8R470 - KM148, N°13901 - PAMPLONA

RIO DO SUL / Sc - CEP 89164-330
CNN: 17.613.341/0001-35

Rio do Sul, 18 de setembro de 2018.

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018

A Empresa FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI, CNPJ n.°

17.613.341/0001-35, sediada na BR 470, KM 148, N° 13901, Pamplona, Rio

do Sul/SC, por seu representante legal, infra-assinado, o Sr. PAULO CESAR

LEITE SILVA, portador da Carteira de Identidade n° 12772438-5 SESP/PR e
do CPF n°080.312.118-09, declara, sob as sanções administrativas previstas
e sob as penas da Lei, ser empresa de pequeno porte, nos termos da

legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no
§4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.

Atenciosamente,

0 CESAFhEJTE SILV
CPF 08Q.12.118-G9

. RG 1'2772438-5
REPRESENTANTE

FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI
CNPJ: 17.613.341/0001-35



441 SIMPLE
NACIONAL

Simples Nacional - Consulta Optantes

Data da consulta: 28/08/2018

• Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ : 17.613.341/0001-35
A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI

• Situação Atual

Situação no Simples Nacional : Optante pelo Simples Nacional desde 21/02/2013

Situação no SIMEI: NÃO optante pelo SIMEI
•

CI Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem

• Agendamentos (Simples Nacional)

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem

EI Eventos Futuros (Simples Nacional)

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem

•
ID Eventos Futuros (SIMEI)

Eventos Futuros no SIMEI: Não Existem



•,/ 4 Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTA VEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial:
FRIMAC REFRIGERACAO EIRELI
Natureza Jurídica: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIDA

Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

426 0002792-3

CNPJ

17.613.341/0001-35

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

21/02/2013

Data de Inicio
de Atividade

01/02/2013

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)

RUA DOM BOSCO, 1031, CENTRO, RIO DO SUL. SC, 89.160-117

Objeto Social
INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO. DE VENTILACAO E REFRIGERACAO: COMERCIO
ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO; COMERCIO ATACADISTA DE AR CONDICIONADO
PARTES E PECAS; COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMESTICOS E EQUIPAMENTOS: REPARACAO E MANUTENCAC
DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS.

Capital: R$ 67.800,00
(SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Capital Integralizado: R$ 67.800,00
(SESSENTA E SETE MIL E OITOCENTOS REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n°12312006)

Empresa de pequeno porte

Prado de Duração

Indeterminado

Titular
Nome/CPF Administrador Inicio do Mandato Término do Mandato

SILVANO PAULO ELIAS SIM 21/02/2013 XXXXXXXXXX

068.932.049-30

Administrador Nomeado/Termino do Mandato

Nome/CPF Término do Mandato

SILVANO PAULO ELIAS  XXXXXXXXXX
068.932.049-30

Ultimo Arquivamento '-',,

Data: 16/07/2018 Número 20188726101

Ato: REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Evento(s):
REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Situação
REGISTRO ATIVO

Status

XXXXXXXXXXXXX

Florianópolis - SC, segunda-feira, 3 de setembro de 2018

HENRY GOY PETRY NETO
Certisign - Autoridade Certificadora
Certificado pelo instituto Nacional de Tecnologia de Informatica

• -

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 158638/2018-01 na consulta de processos.

Presidência da Republica
Casa Civil

Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

e
Eu,
Conferi e assino.

Documento Assinado Digitalmente 03/09/2018
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83,565,648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/cedificado
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Marechal Candid° Rondon, 24 de Outubro de 2017.
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PROCURAÇÃO

Por este instrumento particular procuração, MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA, pessoaluifilici dedireito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 05.364.422/0001-60, estabelecida na RUA DOM JOÃO VI, 733 —
• CENTRO — MARECHAL CANDIDO RONDON , estado do Paraná ,com ultima alteração contratualConsolidada datada de 19.12.2016. Sob registro na junta comercial do Paraná sob. N° 20167964870-, neste 461representada pelo seu sócio Diretor Sr. Denise Schuller Marçal de Araujo , brasileira, casada, empresário,residente na rua Maranhao, 610— Jd Espigão — Marechal Candido Rondon —PR, portador do CPF n°

005.166.119-50 e cédula de identidade n° 7.719.385-9 SSP/PR, nomeia e constitui seu bastante procurador oSr. Emerson Marçal de Araujo ,brasileiro, casado, do comercio, portador do CPF: 009.305.349-56 e cédula cf&identidade n° 9.258.545-0 SSP/PR dando-lhe plenos poderes para, em nome da empresa, assinar contratos, darentrada ou 'retirada de qualquer documentação, prestar esclarecimentos, formalizar propostas dar lances verbaisou escritos, receber intimações, interpor recursos, manifestar-se sobre sua desistência, e tratar todos os de millsassuntos pertinentes a qualquer modalidade de processos Licitatórios, bem com assinar contratos de
incluindo Compras Diretas, o Convite, a Tomada de Preços, a Concorrência Publica Nacional e Internacional, cPregão e o Pregão eletrônico ,podendo inclusive substabelecer.
A presente procuração tem sua validade 01.01.2019.

yyD  ckv\sc3.4,

ros..364,. 422/0001 -651
MAR CAI'', FiRODOMÉSTICOS

- 1\fiE

• CEP i.-2,:j.:3a.aoo
mareuhviçandido Rondcm ParanLI

Marçal Eletrodomésticos Ltda
Rua D. Joao VI, 733 - centro - Telefax (45) 3254-2074
CNPJ 05.364.422/0001-60 - Inscrição 902.706.15-13

e-mail: jevmarcalbhotmall.com denisemarcalmcrehotmall.com
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SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

CNI3J/MF N.° 051104.422/0001-60
NIRE 412.0491143-9

folha 1 de 7

Os abaixo identificados e qualificados:

1) JEVERSON MARCAL DE ARAUJO, brasileiro, casado, sob o regime
de Comunhão Parcial de Bens, natural de Marechal Candido Rondon-PR,
nascido ern 03/01/1980, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°
005.863.449-50, portador da carteira de identidade civil n° 6.748.958-
6/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Maranhao, 610, Bairro Espigão,
Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85.960-000.

2) EMERSON 1VIARCAL DE ARAUJO, brasileiro, casado, sob o regime
de Comunhão Parcial de Bens, natural de Marechal Candido Rondon-PR,
nascido em 28/05/1985, empresário, inscrito no CPF/MF sob n°
009.305.349-56, portador da carteira de identidade civil n° 9.258.545-
0/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Pernambuco, 5065, Loteamento
Mees, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85.960-000.

Únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta
praça sob o nome de MARCAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, com
sede na a Rua D Joao VI, 733, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP

85.960-000, e inscrita no CNPJ/M17 sob rig 05.364.422/0001-60, registrada na
Junta Comercial do Parana sob n° 412.0491143-9 em 30/10/2002; resolvem
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas
seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO INGRESSO DE SOCIO: Ingressa na sociedade neste
DENISE SCHULLER MARCAL DE ARAUJO, brasileira, casada, sob o regi e de
Comunhão Parcial de Bens, natural de Marechal Candid() Rondon-PR, nascida em
30/09/1980, empresária, inscrita no CPF/MF sob n° 005.166.119-50, portadora da carteira de
identidade civil n° 7.716.385-9/SSP-PR, residente e domiciliada na Rua Maranhão, 610,

• 
Bairro Espigão, Marechal Candid() Rondon-PR, CEP: 85.960-000.

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia ingressante declara conhecer a situação econômica e
financeira da sociedade, ficando sob-rogado nos direitos e obrigações decorrentes do presente
instrumento.

ir :6

C

LAUSULA TERCEIRA - DA SAIDA DE SOCIO E TRANSFERENCIA DE
UOTAS: EMERSON MARCAL DE ARAUJO, acima qualificado, cedendo e
msferindo de forma onerosa, as 20.000 (vinte mil) quotas integralizadas que possui pelo

br nominal de R$ 20.000,00 (vinte mil) reais para DENISE SCHULLER MARCAL DE
RAUJO, dando plena quitação das quotas vendidas.

NI • • II NI 11
JUNTA COMERCIAL

DO PARANÁ

rs,
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SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
MARÇAL ELETRODOMEST1COS LIDA - ME

CNPJ/MF N.° 05.364.422/0001-60
N1RE 412.0491143-9

folhe 2 de

CLÁUSULA QUARTA — DA DISTRIBUIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL: Em função d'a's

alterações o capital social fica distribuído da seguinte forma entre os sócios:
QUOTAS

SOCIO 
JEVERSON MARÇAL DE ARAUJO
DENISE S. MARÇAL DE ARAUJO
TOTAL

(OA)

50.00
50.00

100.00

20.000
20.000
40.000

VALOR
20.000,00
20.000,00
40.000,00

CLAUSULA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por

objeto a exploração no ramo de: Comercio varejista de eletrodomésticos, ar condicionado,

climatiza dores, equipamentos de audio, video, informatica, artigos de vestudrios, tecidos,

acessórios, calçados, artigos de cama, mesa e banho, artigos de papelaria, livros, joalheria,

relojaria, vidros, ferragens e ferramentas, material de construção, instrumentos musicais,

artigos esportivos, lubrificantes, tintas, materiais para pintura, peças e acessórios para veiculos

automotores, pneumáticos, câmeras-de-ar, plantas e flores naturais, artigos de tapeçaria,

cortinas, persianas, brinquedos, artigos recreativos, artigos de caça, pesca, artigos

fotográficos e para filmagem, suvenires, bijuterias, artesanatos, material elétrico, artigos de

iluminação, instrumentos musicais, cosméticos, produtos de perfumaria, moveis,

equipamentos de telefonia, escritório, comunicação, jornais e revistas, materiais hidráulicos,

bicicletas, triciclos, lubrificantes, comercio varejista de alimentos não perecíveis, serviço de

instalação de portas, janelas, divis6rias, comercio atacadista de roupas e acess6rios para uso

profissional e de segurança do trabalho, instalação e manutenção elétrica, fotocopias,

reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, reparação de artigos do

impressão de material para uso publicitário, instalação hidráulica, sanitárias e de

gas, transporte rodovidrio de mudanças, serviço de poda de arvore, serviço de encadernação e

plastificação, treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, jardinagem,

atividades paisagísticas, pintura de edifícios, remanufatura de cartuchos, toners, grific

serigrafia, atividades de sonorização e iluminação, obras de urbanização — ruas praças e

calçadas, comercio atacadista de produtos agropecudrios, reparação de artigos do mobilidrio,

importação e exportação, passa a partir desta data ter o seguinte objeto: Comercio varejista

de eletrodomésticos, ar condicionado, climatiza dores, equipamentos de audio, video,

informitica, artigos de vestuirios, tecidos, acessórios, calçados, artigos de cama, mesa e

banho, artigos de papelaria, livros, jornais, revistas, discos, Cd s, DVD's, fitas, joalheria,

relojaria, vidros, ferragens e ferramentas, material de construção, instrumentos

musicais, artigos esportivos, lubrificantes, tintas, materiais para pintura, peças e

cesstirios para veículos automotores, pneumáticos, câmeras-de-ar, plantas e Bores

aturais, artigos de tapeçaria, comercio varejista de artigos de viagem,obras de arte,

ortinas, persianas, brinquedos, artigos recreativos, artigos fotográficos e para

lmagem, suvenires, bijuterias, artesanatos, material elétrico, artigos de iluminação,

mstrumentos musicais, cosméticos, produtos de perfumaria, moveis, equipamentos de

elefonia, escritério, comunicação, materials hidriulicos, bicicletas, triciclos,

mbrificantes, comercio varejista de alimentos não perecíveis, serviço de instalação de

tortas, janelas, divisórias, comercio atacadista de roupas, acessórios para uso-,
Tht
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profissional e de segurança do trabalho, comercio varejista de doces, balas, bombons,
comercio varejista de laticínios, frios, bebidas, hortifrutigranjeiros, instalação e
manutenção elétrica, fotocopias, reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos, reparação de artigos do mobiliário, impressão de material para uso
publicitário, instalação hidráulica, sanitárias e de gas, transporte rodoviário de
mudanças, serviço de poda de arvore, serviço de encadernação e plastificavão,
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, jardinagem, atividades
paisagísticas, pintura de edifícios, remanufatura de cartuchos, toners, gráfica, serigrafia,

atividades de sonorização e iluminação, obras de urbanização — ruas praças e calçadas,

comercio atacadista de produtos agropecuários, importação e exportação.

CLAUSULA SEXTA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade caberá a DENISE SCHULLER
MARCAL DE ARAUJO e JEVERSON MARCAL DE ARAUJO, com os poderes e

atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e

passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras,

entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários

consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso

do nome empresarial isoladamente.
§ 1.°- E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou

assumir obrigações seja ern favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,

procuradores para período determinado, devendo o instrumento dc mandato especificar os

atos e operações a serem praticados.

CLAUSULA SETIMA — DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: O Administrador

declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade,

por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos

dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia

popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra

as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

 ̀".,AUSULA OITAVA - DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este

trumento de trabalho, Os sócios consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito a

rtir desta data, as cláusulas e condições contidas no contrato pri itivo e suas alterações,

ssando a ter a seguinte redação.

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

CNPJ/MF N.° 05.364.422/0001-60
NIRE 412.0491143-9
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SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

CNPJ/MF N.° 05.364.422/0001-60
NIRE 412.0491143-9

folha 4 de 7
CONSOLIDAÇÃO

MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
CNPJ/MF N.° 05.364.422/0001-60

NIRE 412.0491143-9

1) JEVERSON MARÇAL DE ARAUJO, brasileiro, casado, sob o regime de
Comunhão Parcial de Bens, natural de Marechal Candido Rondon-PR, nascido em
03/01/1980, empresário, inscrito no CPF/MF sob n° 005.863.449-50, portador da
carteira de identidade civil n° 6.748.958-6/SSP-PR, residente e domiciliado na Rua
Maranhao, 610, Bairro Espigão, Marechal Candido Rondon-PR, CEP: 85.960-000.

2) DENISE SCHULLER MARCAL DE ARAUJO, brasileira, casada, sob o
regime de Comunhão Parcial de Bens, natural de Marechal Candido Rondem-PR,
nascida em 30/09/1980, empresária, inscrita no CPF/MF sob n° 005.166.119-50,
portadora da carteira de identidade civil n° 7.716.385-9/SSP-PR, residente e
domiciliada na Rua Maranhão, 610, Bairro Espigão, Marechal Candido Rondon-
PR, CEP: 85.960-000.

Únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de MARÇAL
ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, com sede na Rua D Joao VI, 733, Centro, Marechal

Candido Rondon-PR, CEP 85.960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob ng 05.364.422/0001-60,
registrada na Junta Comercial do Parana sob n° 412.0491143-9 em 30/10/2002 resolvem
alterar o contrato social mediante as condições estabelecidas nas clausulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICÍLIO:
sociedade gira sob o nome empresarial de MARCAL ELETRODOMESTICOS LTDA

• ME, com sede na a Rua D Joao VI, 733, Centro, Marechal Candido Rondon-PR, CEP 85.960-

000.

CLÁUSULA SEGUNDA - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá
a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante
alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA TERCEIRA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA
, CIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 10/11/1980 e seu prazo de duração

Ir 
0,

tempo indeterminado. ,

ÁUSULA QUARTA - OBJETO SOCIAL: Comercio varejista de eletrodomést ar
dicionado, climatiza dores, equipamentos de audio, video, informática, artigos de
tudrios, tecidos, acessórios, calçados, artigos de cama, mesa e banho, artigos de papelaria,

ros, jornais, revistas, discos, Cd's, DVD's, fitas, joalheria, relojaria, vidros, ferragens e
amentas, material de construção, instrumentos musicais, artigos esportivos, lubrificantes,

JUNTA COMERCIAL
DO PARANA
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SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
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tintas, materiais para pintura, peças e acessórios para veículos automotores, pneumáticos,
câmeras-de-ar, plantas e flores naturais, artigos de tapeçaria, comercio varejista de artigos de
viagem,obras de arte, cortinas, persianas, brinquedos, artigos recreativos, artigos fotográficos
e para filmagem, suvenires, bijuterias, artesanatos, material elétrico, artigos de iluminação,
instrumentos musicais, cosméticos, produtos de perfumaria, moveis, equipamentos de
telefonia, escritório, comunicação, materiais hidráulicos, bicicletas, triciclos, lubrificantes,
comercio varejista de alimentos não perecíveis, serviço de instalação de portas, janelas,
divisórias, comercio atacadista de roupas, acessórios para uso profissional e de segurança do
trabalho, comercio varejista de doces, balas, bombons, comercio varejista de laticínios, frios,
bebidas, hortifrutigranjeiros, instalação e manutenção elétrica, fotocopias, reparação e
manutenção de equipamentos eletroeletrõnicos, reparação de artigos do mobiliário, impressão
de material para uso publicitário, instalação hidráulica, sanitárias e de gás, transporte
rodoviário de mudanças, serviço de poda de arvore, serviço de encadernação e plastificação,
treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial, jardinagem, atividades
paisagísticas, pintura de edificios, remanufatura de cartuchos, toners, gráfica, serigrafia,
atividades de sonorização e iluminação, obras de urbanização — ruas pragas e calçadas,
comercio atacadista de produtos agropecuários, importação e exportação.

CLÁUSULA QUINTA - CAPITAL SOCIAL: 0 capital social é de R$ 40.000,00 (quarenta
mil) reais, divididos em 40.000 (quarenta mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00
(hum) real cada uma, subscritas e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e

SOCA (%) QUOTAS VALOR
JEVERSON MAKAL DE ARAUJO 50.00 20.000 20.000,00
DENISE S. MARÇAL DE ARAUJO 50.00 20.000 20.000,00
TOTAL 100.00 40.000 40.000,00 1

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade 74
cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente ela
integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA - CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos
outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de

•eferencia para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
teração contratual pertinente.
arigrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas
.verá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas
!,nda, o preço, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito

preferencia, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da
)tificaçd'o ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem

o

ZI JUNTA COMERCIAL
DO PARA.NA

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 26/09/2017 14:52 SOB N2 20175457 21.
PROTOCOLO: 175457921 DE 24/08/2017. CÓDIGO DE VERIFICACi
11703751155. NIRE: 41204911439.
MARCAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

Libertad Bogus
SECRETARIA-GERAL

CURITIBA, 26/09/2017
www.empresafacil.pr.gov.br
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SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:

MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
CNPJ/MF N.° 05.364.422/0001-60

NIRE 412.0491143-9
folha 6 de 7

seu direito de preferência, a cessão das quotas se fará na proporção das quotas que então
possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas
poderão ser livremente transferidas.

CLÁUSULA OITAVA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME
EMPRESARIAL: A administração da sociedade cabe a DENISE SCHULLER MARÇAL
DE ARAUJO e JEVERSON MARÇAL DE ARAUJO, com os poderes e atribuições de

gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e

extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e
terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos
objetivos ou it defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome
empresarial isoladamente.
§ 1.°- E vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar

ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
§ 2.°- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade,
procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os

atos e operações a serem praticados.

CLÁUSULA NONA - RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo,

fixar uma retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares
pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA - EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

E PARTICIPAÇÃO DOS SÓCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício

social, coincidente com o ano civil, os administradores prestarão contas justificadas de sua

administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais

demonstrações contábeis requeridas pela legislação societária, elaboradas em conformidade

com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos os sócios dos lucros ou

perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na sociedade.

Parágrafo fink() - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em

períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá

ser distribuído mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente

as quotas de capital de cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a

1"11
-stribuição afetar o capital social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.° 10.406/2002.
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LÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses

guintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobr as contas e designarão

ministradores quando for o caso.

o
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE S6C16;
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os

herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos
sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação

patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - 0 mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade

se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: 0
Administrador declara, sob as penas da lei, que não esta impedido de exercer a administração

da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob

os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou

por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - FORO: Fica eleito o foro da comarca de Marechal

Candido Rondon-Pr para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes

deste contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais especial ou privilegiado que

seja ou venha ser.

TAFpc„../RMA RECONHECIDA
—.1'4414° NARDEL n

-

SETIMA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE:
MARÇAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME

CNRJ/MF N.° 05.364.422/0001-60
NIRE 412.0491143-9

E por estarem assim, justos e contratados, datam, lavram e assinam o presente

instrumento em 01 (uma) via, obrigando-se fielmente por si e por seus herdeiros a cumpri-1

em todos os seus termos.

Marechal Candido Rondon-PR, 08 de Agosto de 2017.

QJ-2,0Sr) .1 
DENISE SCH MARÇAL DE
RAUJO

AL DE ARAUJO

.1111.0111.110Y
JUNTA COMERCIAL

DO PARANA

JEV ON MARÇAL DE ARAUJO
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Reconheço como VERDADEIRA, e dou fó, 8(0 assinatura(s) de:
[ OCPDljnO3 -DENISE SCHULLER mAggAL DE ARAUJO. . .
I LIC.PDfAq0 ] -JIVERS ON M.RÇAL DE ARAUOD 

GCPD13I0] -EMERSON MARÇAL DE ARA.UO0 ... .

Marechal Cindido Rondon, 20 de Setembro de 2017..
verdade.
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SECRETARIA DA MICRO E PEQUENA EMPIVESA
DEPARTAMENTO DE REGISTRO EMPItESA`RIAL E IKÍTEGRACA*0

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pialna: 0011 00
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nests Junta Comercial e são vigentes

na data da sua expedição.
1Nome Empresarial
MARCAL ELETRODOMEST1COS LIDA- ME

I Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

INúmero de identificação do Registro de i
I Empress* - NIRE (Soda)
41 2 0491143-9 05.364.422/0001-60

CNPJ Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

30/1012002

Data de inicio
de Atividade

1111112002

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA D JOAO VI 733v CENTRO MARECHAL CANDIDO RONDON, PR, 85.960-000

Objeto Social
Comercio varejista de eletrodomésticos, ar condicionado, climatiza dores, equipamentos de audio, video, informática,

artigos de vestuários, tecidos, acessórios, calçados, artigos de cama, mesa e banho, artigos de papelaria, livros, jorna

revistas, discos, Cd's, DVD's, fitas, joalheria, reiojaria, vidros, ferragens e ferramentas, material de construção,

instrumentos musicals, artigos esportivos, lubrificantes, tintas, materials para pintura, peças e acessórios para Yelculoti

automotores, pneumáticos, citmeras-de-ar, plantas e floras naturals, artigos de tapeçaria, comercio varejista de artigos

de viagem,obras de arte, cortinas, persianas, brinquedos, artigos recreativos, artigos fotográficos e para filmagem,

suvenires, bijuterias, artesanatos, mater!al elétrico, artigos de iluminação, Instrumentos musicals, cosméticos, produt

de perfumaria, moveis, equipamentoirikfillefonia, escritório, comunicação, materials hidráulicos, bicicletas, triciclos,

lubrificantes, comercio varejista de alitufintos ntio pereciveis, serviço de instalação de portas, janelas, divisórias,

comercio atacadista de roupas, acessóriO1 para uso profissional e de segurança do trabalho, comercio varejista de

doces, baias, bombons, comercio varejista de laticlnlos, frios, bebidas, hortifrutigranjeiros, instalação e manutenção

elétrica, fotocopias, reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos, reparação de artigos do mobiliário,

impressão de material para uso publicitário, instalação hidráulica, sanitárias ode gás, transports rodoviário de

mudanças, serviço de poda d. arvore, serviço de encadernação e plastifIcação, treinamento em desenvolvimento

profissional e gerencial, Jardinagem, atividades paisagisticas, pintura de edificlos, remanufatura de cartuchos, toners,

gráfica, serigrafia, ativIdades de $onorizagio q iluminação, obras de urbanização 2, ruas pragas e calçadas, comercio

atacadista de produtos agropecuários, importação e exportação. 

Capital: RS 40.000,00
(QUARENTA MIL REAIS)

• Capital Integralizado: R$ 40,000,00
(QUARENTA MIL REAIS)
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MIcroempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duraçã

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administradorrférmino do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Particloactio no capital (RS1 Wads de &Selo

JEVERSON MARCAL DE ARAUJO 20.000,00 SOCIO
005.863.449-60

DENISE SCHULLER MARCAL DE ARAUJO
005.166.119-60

Ultimo Arquivamento
Data: 25/09/2017 Número: 20175457921

Ato: ALTERAÇÃO

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

MARECHAL CANDID° RONDON - PR, 06 de setembro de 2018

III
181523790-8,

20.000,00 SOCIO

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL

MERCIA

1'1 • 1: 11.01 A volstkipt.,;,:t0.4;,,10#0,1i0/14,40,041;14,40,,;?,50.:PA.v.' 0,..f.',41",A.'070144+;‘,$714

Término do
Administrador man=
Administrador

Administrador

Situação
REGISTRO ATIVO

'



Declaração

Eu, Eli Hofer, contadora portadora do CRC: PR-034412/08, declaro sob as penas da lei, que a empresa
Marçal Eletrodomésticos Ltda-ME, inscrita no CNPJ 05.364.422/0001-60, cumpre os requistos legais para a
qualificação como Micro Empresa, estabelecido pela Lei Complementar n° 123, de 14.12.2006, em especial
quanto ao seu art 3°, estando apta a usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e
no Decreto n° 6.204, de 05.09.2007:

Declaro, ainda, que a empresa está excluida das vedaçOes constantes do parágrafo 4° do artigo 3° da
Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais
defeitos ou restriçaes existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja
declarada vencedora do certame.

•
10 JUL. 2010
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Eli Hofer
RG: 4.190.781-9

CRC: PR-034412/08
Contadora

1)7r-fA Pd men 
Denise Schuller Marçal de Araujo

RG: 7.716.385-9
CPF: 005.166.119-50
Sócia-Administradora

ANI#

Mama! Eletrodomésticos Ltda
Rua D. Joao VI, 733 - centro - Telefax (45) 3284-2074

CNPJ 05.364.422/0001-60 - InscrlOo 902.706.15-13

e-mail: jevniarcalehotmail.corn genlsemarcalmcrOhotmall.com

TABEI IONATO DE NOTAS E PROTESTO DE TITULOS • MARECHAL CANDIOO HONDON • PR
IL.1 ,r, vd, if n • T

SELO DIGITAL: 5MRQ . h14m9 . 66951 - X7ped Mirk
Re conheço como VERDADEIRA, e dou fi, assinalura(s)
r. Cl/Bs 83v01 -DENISE SCHULLER KAROL DE ARAUJO. •

(.1.1;'% TABELIONATO OE NOTAS E PROTESTO TITULOS • MARECHAL CANDID() RONDO' PR
Gia7 JftItt;!0 Ft:):11 t Sot,trtt,Itt

- SELO DIGITAL: imiD4 . 2w3DV 5eYQq - a4PAV b9Ohb
Reconheço como VERDADEIRA. • dou N. e(e) aesintuis(e) de:

' einiotail0] Eon& 

Marechal Cindido Ron.don. 10 de Julho de 2018..
AI1K TAI ,°V)A0 a .n da verdade.

Marechal Cindido Romion, 11 de Julho de 1010.. •

Aeri"jue "th A A 
da verdade.



Câmara Municipal de Londrina/PR
PREGÃO PRESENCIAL N2 13/2018
JULGAMENTO: por item
Objeto: 0 objeto desta licitação é Registro de preço para eventual aquisição e realocação de aparelhos de ar-condicionado, para
atender As necessidades da Câmara Municipal de Londrina, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de
Referência, neste Edital e seus Anexos.

DADOS DA PROPONENTE:
Nome: MARCAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
CNPJ n2: 05.364.422/0001-60 Insc. Estadual: 902.706.15-13
Endereço: RUA DOM JOÃO VI, 733 CENTRO
CEP: 85960-000 Cidade: MARECHAL CANDIDO RO UF: PR
Fone: 45-3284-2074 E-mail: denisemarcalmcr@hotmail.com
DADOS BANCÁRIOS:
CAIXA ECONOMICA FEDERAL / 0968 / 1816-1

•

Insc. Municipal: 23405496

DECLARAÇÃO DE QUE CUMPRE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

MARCAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 05.364.422/0001-60, sediada na RUA DOM JOÃO VI, 733
CENTRO, CEP 85960-000, MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, DECLARA, sob as penas da Lei, conforme art. 42, inciso VII, da
Lei n° 10.520, de 17/07/2002, que está ciente e cumpre plenamente os requisitos da habilitação e entrega os envelopes
contendo a indicação do objeto e do preço oferecidos, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores e que
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação.

MARECHAL CANDIDO RONDON/PR, 18 de setembro de 2018

(;))f-t1tk P.-44' /541.11MAKAL ELETRODOMESTICOS LTDA - ME
CNPJ: 05.364.422/0001-60
DENISE SCHULLER MARCAL DE ARAUJO
SÓCIA - ADMINISTRADORA
R.° 7.716.385-9
CPF NQ 005.166.119-50

75.3, PI 7
•

C r)

- ParanA

Marçal Eletrodomésticos Ltda
Rua D. João VI, 733 - centro - Telefax (45) 3284-2074
CNPJ 05.364.422/0001-60 - Inscrição 902.706.15-13

e-mail: financeiro@marcaleletro.com.br - site: www.rnarcaleletro.com.br (.)
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NOME

SIMONE RUBITZ
DOC. IDENI1DADE i ORG.EMISSOR /II

{;023530 -0 5TSY PR

COO  JAIN NASCIME,TO

C.1 .906.209-6413/ 06/19731T;

PERMISSAD—ir ACC CRI RIR 1

F./7.0 20171DARE-3-1701720°0N, REGISTRO 
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SEGUNDA ALTERAÇA0 CONTRATUAL

MFGA I IMP sFRvigos I TnA
CNPJ: 16.879.449/0001-01

MU.: .41 2 073412S 3

SIMONE KUBITZ, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascida em 13 de junho de 1973, filha de
Rainhalds Kubi+- o Avani Eladir Kubitz, portadorad cartaira do identidad. RG n°
5.023.530-0 e CPF no 020.906.209-60, residente e domiciliada à Rua José lba n°
157, Parque das Grevileas, CEP: 87.025-420 na cidade de Maringá, Estado do
Paranó; o c^NE! FRANCA, brat:Reim, r.)4•••-,.-1" rnk o rest" ple• e.nrrso 1 on Set rtorr1 tic)

110 
bens, natural de Maringá, Estado do Paraná, nascido em 29 de setembro de 1970,
filho de Euclides Franga e Isaura Miranda França, portador da carteira de identidade
Fr- n°1.824.2.27 axpedida pal?. "P/PR "rn 11.'11/lees e t-PF n° 711.515.1')9-nn,
residente e domiciliado à Rua José lba n° 157, Parque das Grevileas, CEP: 87.025-
420, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, sócios da empresa MEGA LIMP
SERVIC^S LTDA, acde catabel-cida ID *S5. Jcsõ n° 157, Parque
Grevileas, CEP: 87.025-420, no município de Maringá, Estado do Parana,
devidamente registrada na junta comercial sob o NIRE 41 2 0784125 3 em
00/1/011 ̂  ^rani ! de p" rd^ r`tPJ n° 1Ç Q70  no cadatdo aconapcc.juiiaI s. . , 
01, resolvem por este instrumento particular de segunda alteração contratual,
modificar seu contrato primitivo e posterior alteração de acordo com as cláusulas e

tnirli"A"" 146,4.-... •Nov. 1*3..y4.".,..•

C,LAU3LILA Aliera-6e o eridereço sede para Rua Jo's-6 Firmino Oarbosa ;la 122,
Jardim Intemorte, CEP: 87045-050, no município de Maringá, Estado do Parana.

• CLÁUSULA 28. Altera-se o objeto social para LIMPEZA EM PRÉDIOS EV
DOMICiLIOS; IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS; ATIVIDAD
DE LiiVIPEZA; iNSTALAçA0 DE PORTAS, JANELAS, TETOS,
ÁRMARIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE
SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIOS E DE GAS; INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDiCiONADO, DE
VENTILACAO, REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO;
COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO

mom am., JUNTA. COmfaCia.1.1L DO PARANA

tSa5p54.ppnn,ne ISIS ,niolel,nlo 1.1.n, en. sTD ,Alo,,,mta,

17---&ROTOOL;: 182314537 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802458683. N/RX: 41207841253.
myna T.TMID cf./it/Tr/14 7.1.713

Liberted Rogue
SECRIMARIA-ORRAL

CURITIBA, 22/06/2018
www.empresafacil.pr.gov.br

A validade deste documento, se impress*, fica sujaito à comprovagio de
Informando seus respectivos códigos de

/ /'

sua autenticidade nos respec4vay-portais.
verificaVio
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2
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

IVIE(.7.-.^. LIMP SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 16.879.449/0001-01

NiRE: 41 2 0784125 3

E VIDEO, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, FERRAGENS E
FERRAMENTAS; CONIERCi0 ATACADISTA DE PARTES E PEÇAS DE
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

CLAUSUI A 3° Permanerem inalteracies as demais CLAI,Ist II As virjentpq
contrato primitivo e posteriores alterações, que não colidirem com as disposições do
presente instrumento de alteração.

CLAUSULA 4°. A vista das modificações ora ajustadas consolida-se o contrato
enr•ial. pnyn ca .inte rcirl

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA

CNN: 16.879.449/0001-01
MR F' 41 2 078075 3

SIMONE KUBITZ, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens,
natural de Cascavel, Estado do Paraná, nascida em 13 de junho de 1973, filha de
Reinhoide Kubl" c Sadir portadora carteirs tic idcntidadc RC- n°
5.023.530-0 e CPF n° 020.906.209-60, residente e domiciliada A Rua Jose lba n°
157, Parque das Grevileas, CEP: 87,025-420 na cidade de Maringá, Estado do
Parer* e PrINg! FRANÇA, bre.silciro, r,r.sadr, scb c regime dc comunhac percial dc
bens, natural de Maringá, Estado do Paraná, nascido em 29 de setembro de 1970,
filho de Euclides França e Isaura Miranda Franga, portador da carteira de identidade

expd lc cSP/PR 11/1111956 PF n° 71152120ca p,. cm, C .5. -00, 
residente e domiciliado á Rua José lba n° 157, Parque das Grevileas, CEP: 87.025-
420, na cidade de Maringá, Estado do Paraná, sócios da sociedade empresária
dcnorTlinedc: LIIAD SERVIÇOS LTDIN%, corn scdc c.stcbcIccida tctUr.: Jose
Firmino Barbosa n° 122, Jardim Internorte, CEP: 87045-050, no município de
Maringá, Estado do Paraná, devidamente registrada na junta comercial sob o NIRE
11 1 0751115 3 cm 09/01/2011 e no csdastrado raciona! de pcssco juridic:1 CNN.
n° 16.879.449/0001-01, resolvem de comum acordo, po este instrumento particular

==== :c51:::CZ :7"
PROTOCOLO: 182314537 DR 15/06/2018. CÓDIGO DS VERIFICAÇÃO:
11802458683. RIM: 41207841253.

FiPrirre.,,a /Mnlit

;ILIK=VCLAiA , Libertad Bogus
astmewisak-ammt

=Rimy., 22/06/2018
www.sepresafacil.pr.gov.br



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MEGA LAMP SERVlÇOS LTDA

CNN: 16.879.44.9/0001-01
41 2 0784 i25 3

3

de alteração, consolidar seu contrato primitivo e posteriores alterações, de acordo
diusuias e COridições adiante estipuladas:

L;LAU6ULA id. A sociedade constituida sob o tipo de sociedade limitada
ripnominaria IVIFGA I (NIP sFRviços I TnA, p tpm sIiA. sprje esjobpienirip 4 iRlip
José Firmino Barbosa n° 122, Jardim Intemorte, CEP: 87045-050, no município de
maringa, estado do Parana.

CLAUSULA 2. A sociedade tem por objetivo social a LIMPEZA EM PRÉDIOS E
DOM!C!!!OS; MIUM7A1;Aen r*ONTRÓLc DE PRAGAS IJRB.A.!*IAS; ATMD,A.DESDE LIMPEZA; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS,
ARMARIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE
QQcS V3o NSTA 1 A;rl c!TMA !4,., ! .. .A 
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E ELETRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO;C OM qr! YAP, EJ STA CLETRODOM ÉST:C. 0 S, criUPPAIDITOS "E .44"rlInE VIDEO, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO, FERRAGENS E
FERRAMENTAS; COMERCIO ATACADISTA DE PARTES E PEÇAS.
CLAUSULA 3.O prazo de duração da presente sociedade é por tempo
irideterii-iii-lacio, 41;664165Ud aiividades pactif de 28 de agoato de 2012.
CLAUSULA 4. O capital sociai é de R$ 2.000,00 (dois mU reais), diviaido em 2.uU0
(duas mil) quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real) dada, totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente do Pais e distribuídas entre os sacios da seguinte
forma:

SOCIOS QUOTAS ( % ) VALOR R$SIMONF Kt IRIT7 ...., 1 5on 75,00% Ps 1 5on,on
EDNEI FRANÇA 500 25,00% R$ 500,0e1OTALiZAt4D0 2.000 100,00% R$ 2.000,00

CLAUSULA 5°. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de s s quotas,
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social:-/
CLAUSULA 6°. As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento dos outros socps, Mango asseguraaos, em

\

1111111kAMINIMIIcomikoAtoo rARANA ,

FZ47, iZZ,I; .SC.L zal
PROTOCOLO: 182314537 DE 15/06/2018. 615D/G0 DE VER/PI
11802458683. MIRE: 41207841253.T=.7:7T: LT=

Libertad Bogus
oproawiers-mmaar.

CURITIBA, 22/06/2018
www.empresAfacil.pr.gov.br

tf8t-y(

A validade deste documento, SO immreaso, fica suieito à ComprovattSn AA miss awrOmm4.4^4Amol.
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

krt=r1A o own, LTDA
CNPJ: 16.879.449/0001-01

4i 2 0784i25

igualdade de condições e preço o direito de preferência para a sua aquisição se

pústaba venda, fuartaiizando, se realizada a cessão deias, a alteragao contratual

pertinente.

CLAUSULA 7a. A sócia SIMONF Kt/RITZ fira investida no cargo de Administradora

da sociedade corn todos os poderes para executar todos os atos da administração

INDIVIDUALMEN 1h, podendo representa-la ativa, passiva, judicial e extra-

judicialmente, assinando de forma ¡golada, vedado, nn entanto, em atividades

estranhas ao interesse social.

CLAUSULA 8a. Ao término de cada exercicio social, que coincidira com o ano civil,

ou seja, em 31 de dezembro a administradora prestara contas justificadas de sua

administração, procoo+ondo à claboragão do invontário do bens a rnaroadcrias,

encerramento do balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico.

Parágrafo único - Depois de feitas as deduções legais, inclusive a previsão para o

imposto de renda, o resultado, lucro ou prejuizo apurados em cada exercício social

00 pm Wanço interrnerl*io, ter' destinaçan que !ho for olarl, sósies, inclusive
sua distribuição entre eles, que poderá ser pactuada previamente com um acordo de

cotistas.

CLAUSULA 9'. Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os socios

dcliborarão ocbrc as con= c dcaignarão administrador(e3) quando for o caso.

CLAUSULA lOa. A 6o6eciade podei i;1 a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra

dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLAUSULA lia, A sócia SIMONF KURIT7 ser 4 fivada em comurn acordo, uma

retirada mensal, a titulo de "pró-labore".

CLAUSULA 12. Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade cog! ua

suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou

interesse destes ou do(s) socio,(c) r=ancosonte(c), o valor dc 'cues

haveres sera apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade,

data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Paragrato unico — u mesmo procedimento sera adotado em outros casos em que a

sociedade se resolva em relAçAin a seu sMin

111111M MINN
IUN14.. CO,'Ai RC AL

L30

QW. aws 44444

PROTOCOLO: 182314537 DE 15/06/2018. CÓDIGO DE VER! F : \NN

11802458683. NIRE: 41207641253.

Libertad Bova
CWPVV140111-nvialia.

CURITIBA, 22/06/2018
www.empreaafacil.pr.gov.br

- - nos respectivos portaii
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 16.879.449/0001-01
"IRE: Al 2 0724125 3

5

CLAUSULA 13a. A administradora declara, sob as penas da lei, de que não está
r$r."....nenn, •"•,••• •:•-••""f^:^1 ";•4`'''4'!"

Se %.4.4164 •••• Ct 41,6,40 till ii.okitAyc.4‘,.. %ALA .4%.# \o lortkalt.I.Z% fasa1 1t.4 t.i SI V II ft4VC.rde condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar de
prevaricaçõe, pcita ou euborno, ccricueedo, peculato, ou contra a accnornia PoPu:ar,
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência,
contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLAUSULA 14. A sociedade está enquadrada na condição de MICROEMPRESA,
nos termos da Lei Cornpiementar n: 123, de tilIUUo.

CLAUSULA 1b4. hica eleito o tore da comarca de Maringe, Estado do Paraná, paradirimir R.s ririvirips Fl r.nntrnvgkrciaç de) Ayer-660 curnprimpnto dos direitos e
obrigações resultantes deste contrato.

E, per estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em via
única.

; JUNTA COMERCIAL ;
' DO PARANA

Maringá/PR, 11 de junho de 2018.

V.A.xL-r)
tIMONE KUBITZ

r,PF n° 070 g06 709-60

'
/I (-3/-1 ar

EDNE1 FINCA
CPF n° 711.525.129-00

'"\\

CERTIFICO 0 REGISTRO EM 22/06/2018 13:07 SOB le 20182314537.!env,."!,7 IfiTc/qnlo nAft7n.T no xopovovent7!n,
11802458683. HIM 41207841253.
MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA

Libertad Bogus
SECRIMARLA-GERAL

CURITIBA. 22/06/2018
www.sepresafacil.pr.gov.br
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MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 16.879.449/0001-01
RUA JOSE' FIRMINO N° 122 - JARDIM NORTE

CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR
EMAIL: MILENEPPRIMELICITACOES.COM.BR - FONE: 44-3034-44567

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO II- MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO (PROCURAÇÃO)

Câmara Municipal de Londrina
Pregão Presencial n°. 13/2018

Através da presente, autorizo o Sr, Ednei França portador(a) da Cédula de Identidade,
Registro Geral (RG) n° 4.824.327-4 SSP/PR e inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas
do Ministério da Fazenda 711.525.129-00, sob o n°13/2018 a participar do procedimento
licitatório acima referido, na qualidade de representante de MEGA LIMP SERVIÇOS
LTDA, RUA JOSE FIRMINO N° 122 - JARDIM NORTE, CEP. 87.045-050 - MARINGÁ
- PR pessoa jurídica de direito privado inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°. 16.879.449/0001-01. Para tanto, outorgo
pessoa física supramencionada amplos poderes para praticar todos atos inerentes ao
pregão Presencial n° 13/2018.

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.

Maringá, 17 de setembro de 2018.

SIMONE KUBITZ - SOCIA ADMINISTARTIVA

CPF 020.906.209-60 e RG.5.023.530-0 SSP/PR
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MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 16.879.449/0001-01
RUA JOSÉ FIRMINO N° 122 - JARDIM NORTE

CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR
EMAIL: MILENEOPRIMELICITACOES.COM.BR - FONE: 44-3034-44567

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE

HABILITAÇÃO DO EDITAL

A empresa MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA, RUA JOSE FIRMINO N° 122 - JARDIM
NORTE, CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR pessoa jurídica de direito privado inscrita no
Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°.
16.879.449/0001-01 para fins de participação no Pregão Presencial n°13/2018, 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°. 13/2018, seus Anexos.

Maringá, 18 de setembro de 2018

l<4.klarS, 

SIMONE KUBITZ - SOCIA ADMINISTARTIVA

CPF 020.906.209-60 e RG.5.023.530-0 SSP/PR
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MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 16.879.449/0001-01
RUA JOSE FIRMINO N2 122 - JARDIM NORTE

CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR
EMAIL: MILENEPPRIMELICITACOES.COM.BR - FONE: 44-3034-44567

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018
TI P0: MENOR PREÇO POR ITEM

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE

PEQUENO PORTE

A empresa MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA, RUA JOSÉ FIRMINO N° 122 - JARDIM
NORTE, CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR pessoa jurídica de direito privado inscrita
no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°.
16.879.449/000- 01, declara, sob as sanções administrativas previstas e sob as penas
da Lei, ser [microempresa] nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006.
Maringá, 27 de agosto de 2018

Maringá, 18 de setembro de 2018

SIMONE KUBITZ - SOCIA ADMINISTARTIVA

CPF 020.906.209-60 e RG.5.023.530-0 SSP/PR

o



MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 16.879.449/0001-01

RUA JOSE FIRMINO N2 122 - JARDIM NORTE

CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR

EMAIL: MILENEPPRIMELICITACOES.COM.BR - FONE: 44-3034-44567

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

Câmara Municipal de Londrina

Pregão Presencial n°. 13/2018

DECLARAÇÃO DE NÃO VISTORIA

• A EMPRESA MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA, RUA JOSÉ FIRMINO N° 122 - JARDIM

NORTE, CEP. 87.045-050 - MARINGÁ - PR pessoa jurídica de direito privado inscrita no

Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o n°.

16.879.449/0001-01, representada por sua Socia-Administrativa SIMONE KUBITZ - SOCIA

ADMINISTARTIVA portador (a) da Cédula de Identidade, Registro Geral (RG) n° CPF

020.906.209-60 e RG.5.023.530-0 SSP/PRm Declara que os elementos fornecidos pela

Câmara Municipal de Londrina, no edital e seus anexos, foram suficientes para o correto

dimensionamento da proposta.

•

Maringá, 18 de setembro de 2018

SIMONE KUBITZ - SOCIA ADMINISTARTIVA

CPF 020.906.209-60 e RG'. 530-0 SSP/PR
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íri.fe SECRETARIÁVA MICRO E-PEQUENA4EMgRESA ;1146
DEPARTAMENTO DE REGISTROIMPRESARIAL EWNTEGRACAO '11) \,

JUNTA COMEIZOAODO PARANA 5,7

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Pdaina: 001/ 001
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.
Nome Empresarial
MEGA LIMP SERVIÇOS LTDA
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA
Número de Identificação do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)
41 2 0784125-3

CNPJ

16.879.449/0001-01

Data de Arquivamento do
Ato Constitutivo

17/09/2012

Data de Inicio
de Atividade

17/09/2012

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP)
RUA José Firmino Barbosa, 122, Jardim Internorte, MARINGA, PR, 87.045-050
Objeto Social
ATIVIDADES DE LIMPEZA EM PRÉDIOS E DOMICÍLIOS; INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS,
ÁRMARIOS EMBUTIDOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS, DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA
INCÊNDIOS E DE GAS; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE
VENTILAÇÃO, REFRIGERAÇÃO E ELÉTRICA; OBRAS DE URBANIZAÇÃO; COMÉRCIO VAREJISTA DE
ELETRODOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMÉSTICO, FERRAGENS
E FERRAMENTAS; COMÉRCIO ATACADISTA DE PARTES E PEÇAS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.
Capital: R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS)

Capital Integralizado: R$ 2.000,00
(DOIS MIL REAIS)

Microempresa ou
Empresa de Pequeno Porte

(Lei n° 123/2006)

Microempresa

Prazo de Duração

Indeterminado

Sócios/Participação no Capital/Espécie de Sócio/Administrador/Término do Mandato
Nome/CPF ou CNPJ Particioacão no capital IRE) Espécie de Sócio Administrador

Termino do
Mandato

SIMONE KUBITZ 1.500,00 SOCIO Administrador XXXXXXXXXX
020.906.209-60

EDNEI FRANÇA 500,00 SOCIO XXXXXXXXXX
711.525.129-00

Último Arquivamento
Data: 22/06/2018 Número: 20182314537

Ato: ALTERAÇÃO

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

CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO

Situação
REGISTRO ATIVO

Status
XXXXXXXXXXXXXXXXXX

18/523385-6

T1.10601•ANI.L.P..”

MARINGÁ - PR, 24 de agosto de 2018

LIBERTAD BOGUS
SECRETARIA GERAL



LICIT

A Prime Licitações apresenta:

MEGA LIMP

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018

ES

HORÁRIO LIMITE PARA PROTOCOLO 14:15
DO DIA: 18/09/2018

CAMARA MUNICIPAL DE LONDRINA na sala de reuniões desta Omara

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.

Boa Sorte! Ótimas Vendas... 

João Gabriel Orlandini Jordão 
(44) 3034-4456 99926-6011 



S

•

CÂMARA MUNICIPAL DE LONDRINA
ESTADO DO PARANÁ

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 32/2018

Termo de Encerramento de Volume

Nesta data, encerro o volume n° 01 do processo
administrativo em epígrafe com folhas numeradas de 1-210.

eli

Londrina, 24 de setembro de 2018.

(
e W ang Paim

Departamento de P mentos e Patrimônio


