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Menon Informática Ltda.
08.75 1.591/0001-40 - IE 90403403-75

A proposta terá validade de 60 fsessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.

VALOR TOTAT DA PROPOSTA: R$4.965,M
(QUATRO MIL, NOVECf,NTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO
cENTAVOS)

O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento,
tais como os encargos [obrigações sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e

incidentes sobre o fornecimento.

o Menon
Sócio

266 MEDALHAS 40 mm douradas.
Aproximadamente 3,5 cm de diâmetro

50 UN CRESPAR 2,05
102,50

267 MEDALHAS 40 mm prateadas.
Aproximadamente 3,5 cm de diâmetro

50 UN CRESPAR 2,05
102,50

357 PLACA MÃE LGA 775 Comsuporte
aos processadores core 2 quad, core
2 duo, pentium e celeron
,fsb1333/1066mh2, 2 slots ddr2
BAO/667mhz dual channel (max Bgb)
údeo,rede /1000, som on board,
slots de expansão 1 PCI express 16x, 1
PCI

02 UN ASUS 228,00

456,00

361 PÓ DE TONER gráfico monocromático
para cartucho B5A e 7BA Embalagem c/
1ke

02 UN KORA 74,00
140,00

378 QUADRO BRANCO, 1,80 X 7,20 CM

Moldura em alumínio anodizado fosco
com 18 mm devista e 15 mm de
espessura. Base do quadro em
aglomerado natural e fundo
antiumidade.

01 UN SOUZA 160,00

160,00

381 RECARGA CARTUCHO preto ref.45 10 UN TOPCOM 20,04 200,00
382 RECARGA DE CARTUCHO colorido

Ref.78
04 UN TOPCOM 25,00

100,00

383 RECARGA DE CARTUCHO ref.27
Preto

10 UN TOPCOM 10,00
100,00

389 RECARGA de toner Q2624A 06 UN TOPCOM 48,00 2BB,OO

390 REFIL DE TONER copiadora DSM715 29 UN KATUN 58,00 L.682,OO

406 Suporte para TV 32" em aço cromado 06 UN BRASFORMA 42,O0 252,00
VALOR TOTAL: R$4.965,44

(QUATRO MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

nistrador

Av. 15 de Novembro,26 - Centro
Fone/Iax: (43\ 3 523 -9427
Cornélio Procopio - PR - Cep. 86.300-000
topcom vendas 1 @,hotmail.com.br
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JONIR ANTONIO MENON, brasileiro, natural de Comélio
nascido em 08/03/1953, casado pelo regime eomunhão
comércio, portador do CPF no. 142.867.69$68 e cédula de civil
RG no. 1.066.517-SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rocha no

494, Centro, na cidade de Comélio Procópio-PR, CEP 86300400; J LIANO
ÍIIAGNAGO MENON, brasileiro, natural de Umuarama-PR, nascido em
0210711980, casado pelo regime comunháo parcial de bens, do comércio,
portador do CPF no. 038.238.08940 e cédula de ldentidade civil RG no.
6.505.008-0-SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Dr Rubens Lisboa no
1450, Jardim São Silvestre, na cidade de Comélio Procópio-PR. CEP 86300-
000, constituem uma sociedade limitada, medíante as seguintes cláusulas:

GúUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial MENON INFORMÁTCA LTDA
e terá sede e domicílio na Av Xv de Novembro no 33, Centro, Comélio Procópio, Paraná, CEP 86.300-
000.

cúusuLA SEGUNDA: O capital social será de R$ '15.000,00 (Quinze Mil Reais), divididos em 15.000
(Quinze Mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), integralizadas neste ato em moeda corrente
do país, pelos sócios:

11.._
:i..,.,

ti

a) JONIR
Reais);

b) JULIANO MAGNAGO MENON, com 5.000 (Cinco Mil) quotas no valor
Reais ). \,1ovÀ

ULA TERCEIRA O OBJETO SOCIAL será Comércio Varejista de Máquinas, ut

.-r-imentos e Recarga Cartuchos de lnformática, Aparelhos e Equipa mentos El

ANTONIO MENON, com 10.000 (Dez Mil) quotas no valor de R$ 10.000,00 (Dez M

Eletrodomésticos, Móveis para Escritório, Fenamêntas, Artigos de Papelaria. \

cúUSuu QUARTA A sociedade iniciará suas atividades em 30 dê março de 2007 e seu prazo de
duração é indeterminado.

CúUSULA SEXTA A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social.

cúUsuLA QUINTA As quotas são indMsíveis e não poderão ser cedidas ou transfêridas a terceiros
sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito
de preferência para a sua aquisição, se postas à venda, formalizando, se rêalizada a cessão delas, a
alteraçáo contratual pertinente.
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XexôÍu ltrronrrrrcA LTDA
conrlüro socrAl-
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da sociedade cabeÉ aos sócbs, JONIR
qual, compe*e privativa e indivklualÍnente

empresarial, @m poderes e aúibtlSôêb de rcprcsentaçâo ativa e patlsiva, ittdkial
socHlade, em divirlades esfranhas âo iltteresse social ou assumir obdgaÉeg seia em
das quotistas ür de brceirre, bem conto qlênar ou alienar bens imôreis da sociedade,
do oúro sócio. Fica entretanto dispen# da presta@ de cau@.

CúUSUIA OITAVA Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestaÉ
contas justiftcadas de sua administração, proederdo à elaboração do inventário, do balanço paüimonial
e do balanço de resuftado econômico, caberdo aos sócbs, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apunados.

Cút SULA M)NA: Nos qtntro mesês seguintes ao lÉrmino do exercício social, os sócios deliberarão
sobre as contas e des§narfu adminlstrador(es) quarÉo br o caso.

CUÁUSUUe OÉCtfI: A socbttade podeÉ, a qua§r.rertempo, abrir ou Íecfrarfitial ou
mediante altera@o conbaüral assinada portodos os sócios.

cúusuu oÉcma prunene: Os sócios @erão, de comum acordo, fixar
tÍtulo de "prelabore", observadas as disposi@es regulamentares pertinentes.

CútSUt-l OÉCml SeeU]{O* Falecendo ou interditado quaQuer sócio, continuaÉ suas
ativitlades com os heÍdeiÍos, $roessoÍês e o lncapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes
ou do(s) socios(s) reÍnanescenb(s), o vabr de seus haveres seÉ apurado e liquitado com bree na
situaçâo patrimonhlda sociedade, à data da resolução, veriÍicada em balanço especülrnente bvantado.

CútlSUtl OÉCUI fgnCgn* O mesmo procedinrerilo será adotdo em ouhos casps em qrE a
socialade se resolva em relaçâo a seu sócio.

Cút St LA DÉCflA OUARTA O(s) adminirilrado(es) dedara(m), sob as penas da lei, de que não
está(ão) impedldos de exerer a administna@ da sociedade, por lei especial, ou efi virtnde de
condana@ criminal, ou por se enonüa(em) sob os efuitos deh, a pena que vede, ainda que
temporadamenE, o aoesso a cargos pr.rblirps; «xr por crinre falimentar, de prevarica@, peita ou subomo,
concussão, pecuHo, ou oonba a econornia poniar, conta o slstema finarreiro nacional, conüa normas
de deftg da onenência, oontÍa as rehções de consumo, fé publica, ou a proprialade.

CLÁt SULA DÉCflA QlrltfrA Os sócios dedaÍam, paÍa os fns do art. 4o da Lei no. 9841/!9, que a
empresa em consfiitniçâo: a) se enquadra na sihnção & microenpresa; b) que o valor da receita bruta
anualda socbdade, no pÍesenê exeÍcicio, não excedeÉ o limite fr<ado no inciso I do art. t da Lei no.
9841/99, observado o disposto no § 10 do nresnro adigo; c) rÉo se enquadÍa em qua§uer das hipóteses
de exdusão relacbnadas no art 30 da nresrna Lei.

cúusula sÉnnt A adminisffaSo
JUL1ANO NAGNAGO TEilON, àO

a



HENON INFORTATICA LTDA
coNrRAro ÜbgAL

452
ÍIz.à"ti1r.ãti.*áá"1:-....::liisl

ú* FyiÍLr:,:.{Á

CIÁUSUI-I CÉCml SeXfn Fica eleito o toro da cirlade de Comáio Procopb-PR
cumpriÍnento düs diÍeitw e obr§a@s resu]üanbs dede confeto.

E, por estarem assim iustos e contratados, assinem o pÍesente em 03 (três) vias.

Comélio Proópb, 27 derldrgo ab ZOOZ
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MENON INFORMÁ'TICA L'IDA ME
1" AL'|'ER^ÇÃO DE CONTRA',TO SOCTAL
CNPJ/M F N" 08.751.59 t/0001 -40

'1 ,.

'üONIR ANTONIO MENON, brasildiro, natural de Cornélio Pp,ggofio-PR,
nascido em 08/03/1953, casado pelo regime comuúão parcial dê bens. do
coilxírcio, portador do CPF no. 142.867.699-68 e cédula de Identidade civil
RGàô. I .066.517-SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo no

494, Cenlro, na cidade de Cornélio Procópio-PR, CEP 86300-000;
JULIANO MAGNAGO MENON, brasileiro, natural de Umuarama-PR,
nascido em 02107/1980, casado pelo regime comunhão parcial de bens, do
comércio, portador do CPF no. 038.238.089-40 e cédula de,ldentidade civil
RG no. 6.505.008-0-SSP-PR. residente e domiciliado na Rtua Dr Rubens
Lisboa no 1450. Jardim São Silvestre, na cidade de Comeüo Procópio-PR.
CEP 86300-000, sócios componentes da sociedade empresaria limiiada sob a
denominação de MENON INFORIT{ÁTICA L'[DA ME, sediada a Av. XV
de Novembro, no 33, Centro. Cornélio Procópio. Paraniá, e"Ep g0.fO0-000.

inscrita no CNPJ/MF sob no 08.751.591/0001-40, com seu contrato social
arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob no 41205906510 em

i

^

cessão de 03/0412007; resolvem por este instrumento
contrato social. de acordo com as cláusulas seguintes

ff

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sede da socieclade na Av. XV tle Novembro. n" 33.
Procópio, Paraná. CEP 86.300-000, fica transferida para Rv.'XV de Novem
Procópio, Paraná, CEP 86.300,000.

ornelio

cLÁusuLA sEGUNDA: O sócio JONIR AN'I'ONIO MENON. devidamente qualificado no

-lreâmbulo deste. integraliza, o valor de R§ 3.000,00 ('três Mil Reais). dividido em i.000 (Três lvíil)

luotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) e o sócio JULIANO IVIAGNAGO MENON,
devidamente qualihcado no preâmbulo deste,- integraliza, o valor de R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais),
dividido em 2.000 (Duas Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), integralizados, neste ato,
em moeda corrente do Pais.

CLÁUSULA'I'ERCEIRA: DO CAPITAL SOCIAL: O capital social de R$ 15.000,00 (Quinze Mil
Reais), já totalmente integralizado. é aumentado para R$ 20.000,00 (Vinte Mil Reais). dividido enr

20.0000 (Vinte Mil) quotas de valor nominal de R$ 1,00 (Um Real), cujo aumento é integralizado. neste

ato, em moeda corrente do País, ficando distribuído entre os sócios como se segue:

Nome do Sócio n vlr das ouotâs

JONIR ANTONIO MENON
JULIANO MAGNAGO MENON

r 3.000
7.00Q

R$ 13.000.00
R$ 7.000.00 '/

u

TOTAL 20.000 R$



MENoN rNr-oRMÁttca l1'nn rur
r ALTERAÇÃo DE coNTRATo socrAl,
CNPJ/MF N" 08.751.59 l/000 140

45"t

!
ClÁuSUla Ouanfa: DA ALTnnLçÃO DO OBJETO SOCIAL - A sociedade que tem por objeto
social a exploração do ramo de COMERCIO VAREJISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS,
SUPRIMENTOS E RECARGA CARTUCHOS DE TNFORMÁTICA, APARELHOS E
EQUIPAMENTOS ELETRICOS, ELETRÔNICOS, ELETRODOMESTICOS, MOVEIS PARA
ESCRITORIO, FERRAMENTAS, ARTIGOS DE PAPELARIA. passa a partir desta data ter o seguinte
objeto, coMf,RCIo VAREIISTA DE tVtÁQUlnnS, EQUIPAMENTOS, SUPRTMENTOS E
RSCARGA DE CARTUCHOS DE INFORMÁ'IICA, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
ELÉTRTCOS, ELETRÔNrCOS, ELETRODOMESTICOS, SOM, AUTO I'ALANTES, ALARMES
PARA AUTOMOVEIS E EDIFICAÇÔES, rUÓVrn PARA ESCRTTORIO, FERRÂMENTAS,
ARTIGOS DE PAPELARIA, ARTIGOS LUDICOS, RECREATIVOS, BRTNQUEDOS,

^eutpxvtENTos DE TELEFoNIA E coMUNICAÇÃo, pRoDUTos DE rEFUMARTA,
-OSMÉTICOS E DE HIGIENE PESSOAL, UTILIDADES DOMESTICAS, ARTIGOS.
ESPORTIGOS, INSTRUMENTOS E ACESSORIOS MUSICAIS E REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFÉRICOS.

CLÁUSUI,A OUINT+: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social original e

alterações que não colidirem com o presente instrumento de alteração.

CLÁUSULA SEXTA: Fica eleito o foro da cidade de Cornélio Procópio-PR, para o exercício e o
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento particular de alteração
^re contrato social, em quatro vias de igual teor e forma, obrigando-se por si e seus herdeiros a cumpri-las

em todos os seus terrnos.

Comélio Procópio,04 de fevereiro de 201 I
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CERTIFICO O REGISTRO EM: 11
soa NúraeRo: 2 0 11 1 93 64 54
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MNISTÉR|O DA FAZENDA
Procuradoria-Gera! da Fazenda Nacional
Secretaria da Receita Federal do Brasil

P cERilDÃo coNJUNTA NEGATIvA
DE DÉBFOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍUDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ilIENON INFORMATICA LTDA - ME
GNPJ: 08.751.59í1000í-{0

ReSsalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dÍvidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuÍEldas, é ertificado que
não constam pendências em sêu norne, relativas a tributos administrad.os pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em DÍvida Ativa da Uniâo junto à Procuradoria€eral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emiüda em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
conúibuigóes previdenciárias e as contribuiçóes devidas, por lei, a terceiros, incluslve as inscritas em
Dívida Ativa do lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidâo especifica.

A aceitaçáo desta certidâo está condicionada à verificaçâo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.be ou <http:/Áanrw.ffi .hzenda.gov. br,.

Certidão emitida com base na PoÉaria Conjunta PGFN/RFB no 3, de-020512007
Emitida às 19:51:48 do dia 3010'112013 <hora e data de Brasília>.
Válida até2910712013.
Código de controle da certidão: AAC8.5685.D644.7205

Certldão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado
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Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 100824í8-52

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.751.59í/000140

Nome: MENON INFORMATICA LTDA

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

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

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidáo deverá ser confirmada via lnternet
www.faze n d a. o r. o ov. b r

Esta Certidão tem validade até 18/06/2013 - Fornecimento Gratuito

{§J
pÂiaNÁ

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão No'100824í8-52

Emitida Eletronicamenle via lnternet
18IOA2013 - 09:37:15

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR
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Município de Cornélio Píocópio -

Prefeitura Municipal

Certidão Negativa de
,1,

udSitos

NOME: MENON INFORMÁNCA LTDA-TOP COM 1NFORMÁICA
CNPJ: 08.75í.59í/0001-40
EndEreço: Avênida XV DE NOVEMBRO, 26, Baino: CENTRO, Distrito: CORNELIO PROCOPIO -
PR

- CEP: 86.30G.000 - Cornelio Procopio - PR

Empresa Cadastrada sob no 6347
Endereço: Avenida XV DE NOVEMBRO, 26, Baino: CENTRO, Distrito: CORNELIO PROCOPIO -
PR
CEP: 86.30G000 - Comêlio Procopio - PR

Certificamos que, até a presente data, náo constam débitos tributários relativo ao cadastro

Certidão emitida em 18lOü2O13
Válida por 30 dia(s) a partir da data de emissão.

^ Código de controlê da certidáo: DCAOZZLRH499/Í37í

A autenticidade desta certidão podeÉ ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Comélio
Procópio

Av. Mina8 Gerais, 30'l - BalrÍo CênlÍo

CoÍnél-ro PÍocópb - PR CEP 86.3{E-000 - Tel it335208036

{E

econômico com â localizaçáo acima descrita. Fica ressaluâlro\i§feito
cobrar débitos posteriorménte constatado mesmo reÍerentetbSo

da Fazenda Municipal de
nesta certidáo comprêêndida.
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Certificado de Regularidade do FGT§ - CRF

Únscrigão: 08751591/0001-40
RAZão SoCiAI: MENON INFCIRMATICA LTDA

NOMC FArrtAsiA :TOP COM TNFORMATICA

Endercço: AV XV DE NOVEMBRO 26 / CENTRO / CORNELIO PROCOPIO
I PR I 86300-000

A Cairc Econônica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Att. 7, da [.ei 8.036, de 11 de naio de 1990, ceÊifica que, nesta
data, a errpresa acirrn identificada encontra-se em situação regular
perante o Fundo de @rantia do Tenpo de Serviço - FGTS.

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

Validade: ZUOZ|2OL3 a 281O312O73

Geft ift cação lhime rc : 20 130 227 L527 41 5569 1 643

Infonmção obtida em 05/03/2013, às 15:23:27.

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

M
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CERNDÃO NEGATUA
DE DÉBrTos REráTrvos Às cournrBuçÕEs pREVtDENcÁRlAs E'Àsr pE TERcEtRos

N.00023201ç140?2591
Nome: MENOl.l INFORMATICA LTDA - ME
CNPJ: 08.751 .591/0001 -40

Ressalva<lo o direito de a Fazenda Nacional obrar e inscmer quaisquer
dívHas de responsabilklade do sujeito passivo acima identificado que üerem
a ser epuradas, é certificado que não constam pendêncies em seu nome
relatiyas a contribui@es adminlstnadas pela Secretana da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em DívíIa Ativa da União (DAU).

ôa certidão, emitida em noÍne da rnaúiz e válkta para todas as suas fliab,
rcíêÍÊse exclusivanrcnte às contihrições prevtlenciárias e às contibu(fes
devHas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrargerdo
os demais tdbutos administrados pela RFB e as demab insprigões em DAU,
administradas pela Procuradoria-Genal da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certklão Conjunta PGFNí?FB.

E§a certklão é valÍla pare as finalilatle pÍêvistas no aÍt. 47 da Lei no 8,212
de2l dejulho de 1991, exceto pana:

- averbação de obra de construção civil no Registro de lrnóveis;
- redução de capital social, transÊrência de corbole de cotas de socHlade
limitada e cisão parcial ou transfonnaçâo de entidade ou de socledade
sociedade enptesária simples;
- baDe de firma indivÍIual ou de empresárb, conÍorme definilIo pelo art.931
da Lei no 10.406, de 10 de Janeim de 2002 - Código Civil, extin$o de
entilade ou sociedade empresár*a ou simples.

A aceitação desta certilão está condicionada à fina!ftIade para a qual fui
emilfula e à verificação de sua autenticirlade na Intemet, no erdereço
n.fl futwtt .reeita.f azenda. go v. be.

Certklão emitlla com base na Portaria Conjunta PGFI\URFB no 01, de 20 de
janeiro de 20Í0.

Emitida em18|AZ2O13
Válida até 1710ü2o13.

Certidão emitida gnatuitancnte.

Atenção:qua§uer rasura ou emenda innalidaÉ este documento.
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Re€eita Federâl

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Gontribuinte,r

Confira os dados de ldentificação da Pessoa JurÍdica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.183, de 19 de agosto de2011

Emitido no dia 1810212013 às 09:40:30 (data e hora de Brasília).

Voltq,: I

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACTONAL DA PESSOA JURIDrcA

NOME EIilPRE&qRlÀI
MENON INFORÍÚATICA LTDA - ilIE

DO ESTABELEChTENTO (NOME DE FANTASTA)

TOP COT INFORMATIGÂ

CODI@ E DESCRET|o DAATII,DADE ECoI{OI.EA PRINCIPAL
17.51-241- Cornércio vareiish eopeclalLado de equipamentoo e suprlmentc de Iníorrnática

c@lco E oEscruçÃo oAsATrvll»rrEs EcoNôrllcÂs sEcur,fi)ARrAs
47.61{r{13 - Comércio varejista de artigos de papelaria
,[7.5]9{Xl - Cornérclo varejista especblbado de eletrodomésücos e equipamentoo de áudlo e vídeo

'í7.63-6{rl - Comércio varejista de brinqwdos e artigos rccrcativos
47.52-í-{Xl - Coínércio wreiisúa especblhado de equipamenbs de bbÍonla e cornudcagão
47.56«n - Comércio vareiista especblizado de instrumentoe musicals c acessóric
47.63-G{r2 - Gomércio varejlsta de artigm esportivc
17.72-il0 - Gomérclo varellsta de cosméücoc, produtoe de perfumrla e de higierc po$oal
/37.59+99 - Comércio vareiista de outrpe artigoe de uso pessoal e doméstico não eepeciftcadoe anterlormenb
17.*7.o1 - Cornércio varejista de mówls
45.3G7-{13 - Gonúrclo a varqo de psças e ace$óÍios novos para vebulos automdoíes
95.íl-8-{Xr - Rêparação e rnanutenção de computadorce e de egulparneÍúos poÍifóÍlcoe

CODIGO E DESCRIÇÀO DA NATUREZA JURIDICA
2OÊ2 - SOCIEDADE EilIPRESARIA LTIIITADA

LOGMDOURO
AV)§/ DE NOVEIIBRO

NÚMERO

26
COMPLEMEMTO

CEP

86.300{00
BAIRRO'DI§TR]TO
CENTRO

MUNICIPIO

CORNELIO PROCOPIO

SMJAçÀO CADâSIRÂL
ATIVA

oATA DA sTTUAçÃo CADÂSTRÂI.
o?,o4nooT

MOTIVO DE CADASTRÂL

smjaçÂoeseecru oare oa sm.nçÁo EsPEcrAt-

Ntn ERODE NSCR|çÀO
08.75í.59ír{Nlol40
MATRIZ

coirpRovANTE DE tNscRrçÃo E DE srTUAçÃO
GADASTRAL

OATA DE ABERTURA
oztod}t'itoo7

UF

PR
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MINI§IÉHO DO DE§EIWOLVIMEMO, INDÚSTRTAE COMÉRCIO ffiERIqR -.,m

DtpÂRTAiltENTo r'nctoNÂr. DE RrctsrRo o.o comÉRoo: ^-^,:W
luNTÂ coMtRcr,At pg pARAI{Á 

= 
,:; -'' ' .i

t;\ '-''- ' ,'j
'-'§:' : .a: -

cennoÃo stilPLlFtcADA pásina: oor I riôi
CeÉificarnos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Gomercial e são vigentes
na data da sua expêdição.

MENoN trpoRuÁnca LTDA irE
t

empnesÁnnumtrADANatureza Juridica:

Número de ldentificaçáo do Registro de
Empresas - NIRE (Sede)

4í 2 059065í{'

Enderegô Complcto (Logradouro, l{l e
AVXV DE

JULTAT{O f,AGT{AGO TIENON

038.238.089-{0

JONTR ATiTTOI{IO TET{ON

í42.E57.ãr9€E

Úttimo Arquivamento

Datat 11n?J2011

Ato: ALTERAÇÃO

CNPJ

08.751 .59í 10001 40

de Arquivamento do
Ato Gonstitulivo

o2l0,,t21N7

Data de lnicio
de Atividade

3010u2007

Data

Obieto Social
cotERcro VARE ISTâ DE IAQU|NÂS , EQUTPAtrEI{TOS, SUPRTTENTOS E RECARGA CARTUCHOS DE |NFORilAT|CA,
APARELHgS E EQUIFâIENTOS ELETRICOS, ELETRONICOS SOt AUTO FALAIiITES ALARilIES PARAAUTOUOVEIS E
EDIFICAçOES TOVEIS PÁRA ESGRITORIO FERRATENTAS ARTIGOS DE PAPEIÁRIA ARTIGOS LUDICOS RECREATIVOS

E

Capital: R$ 20.000,00
(vrNTE UlL REATS)

Microempresa ou
Emprsa de Pequ€no Porte

(Lei no í2312006)

Prazo de Duração

CapÍtal lntegralizado: R$
(vrNTE UrL REAIS)

20.000,00
lndeterminado

Microempresa

Bairro, Cidade, UF, CEP)
PR,86.3{Xr{Xr0

no CapitaUEsÉcie de Sócio/ÂdministradorlTórmino do Mandato
PâÍticioacão no caoital (Ril Espécis de Sócio

' 7.tno,oo soclo

t3.txt0,00 soclo

Mminls&ador

AdministradoÍ

Administrador

Término do
tandato

xxxxrqxxx

xxxxxxpo«

Número: 201í1936454
i

Situaçáo
REGISTRO AT]VO

Status
ffi

M

Evento (s): ÂLTERACAO DE OADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)

CORNELIO PROCÓP|o - PR, 05 de marco de 2013
'l3r14mo$3

ffiffiffi|fliltffiuiltffiu]t *ove
SEBASTUAO MOTTA

SECRETARIO GERAL

gG

.?{

HIGIENE PESSOAL
E
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Menon Informática Ltda.
08.75 1.591/0001-40 - IE 90403403-75

Cornélio Proópio, 06 de março de 2013

Pregão Eletrônico n'013/2013

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

DECLARAçÂO DE MTCROEMPRESA

O signatário da presente, o Sr. Jonir Antonio Menon, brasileiro, casado,
portador da carteira de identidade RG no1.066.517-SSP-PR e inscrito no CPF
no142.867.699€8, residente e domiciliado em Cornélio Procopio-PR,
representante legal constituído da proponente, a empresa MENON
INFORMATICA LTDA, lnscrita no CNPJ sob o no08.751.591/0001-40, com
sede à Avenida XV de Novembro no26, Centro, Cornélio Procópio-PR,
DECLARA sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob o regime
legal de MICROEMPRESA, conforme conceito legal e fiscal de nosso
ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar
no123/06.

Av. 15 de Novembro,26 - Centro
Fone/Fax : (43) 3 523 -9 427
Cornélio Proópio - PR - Cep. 86.300-000
topcom:vendas I @ hotmai l. com
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Página 1 de 1

PODER ,J-ÚDICiÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGÀTTVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀIJHISTÀS

Nome: MEIiION INFORMATICÀ LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNP,J: 08. 75L.59L/ 0001--40
Certidão n": l-5364111 /ZO:-,g
E:çedição : Lo / oL / 20t3 , às 10 : 41- : 14
Validadez o8/ol/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que tíENOlr INFORIIÀTICÀ IJTDÀ - ME (riÀTRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o no 08.?51.591/0001-40, NÃo coNsrÀ do Banco
Nacional de Devedores TrabaLhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei no l-2.440, dê 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa no 3.470/2OLL do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2OLl
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade doe
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expediçã.o.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http z / fwww.tst. jus.br) .

Certidão emitida gratuitamente.

INFORT.íAÇÃO IMPORTAIÍTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a ,Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a

çglolumentos ou a recolhimentos determinados em leii ou decorrentes
4p pxecução de acordos firmados perante o Ministério Púb1ico do

fpqpalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

g

Dúviclas e -<ilqestões : clicitâ1tst. ,rus. !'r
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Menon Informática Ltda.
08.751.591/{mO1-40 - IE 90403403-75

Cornelio Procópio, 06 de março de 2013

Pregão Eletrônico n'0 l3l2013

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

DECLARACÃO DE INEXISTENCIA DE EMPREGADOS MENORES

A empresa MENON INFORMÁTICA LTDA' Inscrita no CNPJ sob o

no08.751.591/0001-40, sediada à Avenida XV de Novembro, 26, Centro, Cornelio

Procópio, declara que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer

trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14

(quatorze) anos, em observância à Lei Federal no 9.854, de 27.10.99, que altera a Lei no

8.666193.

Jonir Menon
Socio'

Av. 15 de Novembro, 26 - Centro
Foneffax: (43\ 3 523-9 427
Comélio Procópio - PR - Cep. 86.300400
topcom_vendas I @[rcunail.com
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Menon Informática Ltda.
08.75 1.59 1/000 1-40 - IE 90403403-7 5

Cornélio Procópio, 06 de março de2Ol3

Pregão Eletrônico n'013/2013

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

DECLARAÇÂO DE IDONEIDADE

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do
procedimento Licitatório, sob modalidade Pregão Eletrônico, N"013/2013 instaurado
pelo Município de Nova Santa Brírbara, que não fomos declarados inidôneos para licitar
ou contratar mm o Poder público, em qualquer de suas esferas.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Jonior
Socio strador

Av. 15 deNovembro,26 -Centro
FonelFax: (43) 3 523 -9427
Cornélio Procópio - PR - Cep. 86.300-000
topcom_vendas I @ hotmai L com. br
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Menon Informática Ltda.
08 751.591/0001-40 - IE 90403403-75

Cornelio Proópio, 06 de março de 2013.

Pregão Eletrônico n"013/2013

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara

DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE FATO SUPERVENIENTE
IMPEDITTVO

Declaramos sob as penas da Lei, e para fins de participação no Pregão
Eletrônico N'013/2013, junto à Prefeitura Municipal de Nova Santa Barbara, que a
empresa Menon Informática Ltd4 inscrita no CNPJ sob o N'08.751.591/0001 -40, ate a
presente data não recebeu da Administração Pública direta ou indireta, SUSPENÇÃO
TEMPORARIA, de participação em Licitações e/ou impedimento em contratar com a

Administração, assim como não ter recebido declaração de INIDONEIDADE, para
Licitar ou contratar com Administrações Públicas federal, estaduais ou municipais e
Distrito Federal, não havendo assim FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA
HABILITAçÃO aa mesma, ciente da obrigatoriedade de comunicar ocorrências
posteriores.

Por ser expressão da verdade, Íirmamos a presente.

Sócio strador
r

Av. 15 deNovembro,26 -Centro
Fone/Fax: (43) 3 523 -9427
Cornelio Procopio - PR - Cep. 86.300-000
topcom vendas I @,hotmail.com.br
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COMARCA DE CORNÉLIO PROCÓPIO

467

Certidão Negativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de FALÊNC|A, RECUPERAÇÃo JUDtctAL e EXTRAJUDICIAL, sob
minha guarda neste cartório, vertfiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em anda-
mento contra:

iIIENON INFORMATICA LTDA

inscrita no CNPJ n.o 08.751.591/0001-40, estabelecida nesta cidade e Comarca de
Cornélio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 18 anos que a antecedem.

ill| tffi ililI t ilil ffi fiil ilil ilt fi ilil] [ [ ffi t ilil ]lll ü ilt M ilil rÍil ilil ililI
CORNELIO pnOCÓplO/PR, 4 de Marco de 2013, 16.32:51

INALDO BORCHERS MUELLER

Podor
canrôelo ao

OIETRIBUIDON E

lnaldo Borçhere
OlctÍlli,k§,. Aner,!â

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 811 - CENTRO

cORNÉLro pRocóprorpR - 8630o,00

Av. Sântot Oumont. Gí1 Ã?
CGíÊr! - Fono:Í4s1S623-t118 u' I BT'I

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER

JURATIENTADOS
ALEXANDRE ALVES FERREIRA

ll

Custas : R$ 23,21

CÊP S03OG.@0 - Corftd;o PÍEcOÉlo

Ás cusÍas aama corrcgonde wr pessoa

ffi



468REPÚBLICA TEDERATTVA DO BRASIL
ESTN)O DO PARANÁ

coMÀRCA DE coRNÉLro PRocópro

Certidão Negfativa

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos
de distribuição de GONCORDATA, sob minha guarda neste cartório, verifiquei NÃO
CONSTAR nenhum registro em andamento contra:

MENON INFORTATICA LTDA -

inscrita no CNPJ n.o 08.751.591/0001-40, estabelecida nesta cidade e Gomarca de
Comelio Procópio, Estado do Paraná, no período compreendido entre a presente da-
ta e os últimos 18 anos que a antecedem

ll I tflfl I H I üll I lt I lffi I lu fl lll I ll ll [ il m I flil u il il ill fl I l[ I ill I lil I il[
conNÉUo pRocÓpto/PR, 4 de Marco de 2013, 16:32:36

INALDO BORCHERS MUELLER

CARTORIO DISTRIBUIDOR & ANEXOS
AVENIDA SANTOS DUMONT, 8í 1 - CENTRO

conruÉuo pnocóprolpR - 8ã!o<xx)

ilsL.u

TITULAR
INALDO BORCHERS MUELLER

JURAMENTADOS
ALÊGNDRE ALVES FERREIRA

NOVA SAI'{TÀ

i\

65

Custas : R$ 23,2).

DO

ffi
DI

§laÍslE§l&eR E,

eltir'Jtncttt.SaíllccÊ.r..
<>3Sr3-!tF§íâ: {..3}Cr!!-=il?

kr$iiiieBA3S{t-oo§CEP

tudcr

Ás custas aarna @nespp/n& Por Pessoa



REFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA 469
ESTADO DO PARANÁ

RESULTADO DE LIC|TAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO NO Oí3/2013

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Santa

Bárbara, Estado do Paraná, comunica que iniciou-se no dia 04 e finalizou-se no dia 07 de março

de 2013, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, por meio de

Sistema de Pregão Eletrônico (licitações) da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil,

www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico no

01312013, que tem por objeto o registro de preço para eventual aquisição de materiais de

expediente, materiais para artesanato, suprimentos de informática, cama, mesa e banho e

outros. Credenciaram-se para o pregão 14 (quatorze) empresas. O pregoeiro declarou como

vencedoras do certame às empresas ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ no

14.227.560/0001-98, no valor de R$ 19.373,77 (dezenove mil, trezentos e setenta e três reais e

setenta e sete centavos), IVANI M GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - EPP, CNPJ n"

64.165.590/0001-95, no valor de R$ 24.681,83, (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um

reais e oitenta e três centavos), L. B. MORENO - EPP, CNPJ n' 10.526.993/0001-93, no valor

de R$ 5.531,23 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e três centavos), LUIZ

FERNANDO CUNHA GRENIER - ME, CNPJ n' 12.162.386/0001-17, no valor de R$ 2.760,98

(dois mil, setecentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), MENON INFORMATICA

LTDA, CNPJ n" 08.751.591/0001-40, no valor de R$ 4.965,44 (quatro mil, novecentos e

sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), OFICIO 2 PAPELARIA LTDA - EPP,

CNPJ n' 04.026.75710001-05, no valor de R$ 1.144,27 (um mil, cento e quarenta e quatro reais

e vinte e sete centavos), S.M. CORREA, CNPJ n'12.450.655/0001-40, no valor de R$

10.167,06 (dez mil, cento e sessenta e sete reais e seis centavos), SUELEN CRISTINA

PROVENSI, CNPJ n' 16.682.900/0001-04, no valor de R$ 1.333,07 (um mil, trezentos e trinta e

três reais e sete centavos) e V.C. N. - PAPELARIA E PRESENTES LTDA, CNPJ no

10.646.140/0001-95, no valor de R$ 15.308,59 (quinze mil, trezentos e oito reais e cinquenta e

nove centavos), habilitadas, conforme ata e relatórios anexos.

Resolve-se encaminhar à Assessoria Jurídica para obter o parecer, e apos

enviar ao Sr. Prefeito, para que tome as medidas necessárias.

Nova Santa Bárbara, 1210312013

ine C

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43 1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná-E-E-mails- - www.nsb.pr.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. walter Guimarães da costa no 5'12, Fone/Fax (043) 266-1222 - cNpJ N.o 9s.s61.080/ooo1-60

E-mail: pmnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara -paraná

Oigem: Depto. Jurídico ;

Destino ; Prefeito Municipal.

PAEpq\R JURÍprCo.:

Conforme expediente encaminhado a esse

Departamento Jurídico datado de 12 de março de 2.013, uisando emissd.o de

parecer sob os aspectos de legalidade do processo de lícitaçd.o Pregã"o Eletrônico

n" 013/2013 que tem por objeto a Aquisiçao de materiais de expediente,

materiai.s para artesanato, supimentos de informdtica, cama, mesa, banho e

outros, conforme solicitaçao da mesma, passo a tecer os seguintes comentá.rios.

Obserua-se E)e o processo foi iniciado dentro

dos procedimentos legais preuistos, com atmprimento das exigências frxadas
pela Lei n' 8.666/ 93, inclusiue quanto a indicaçdo dos recltrsos orçamentd.rios

pelo setor competente, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem

tiuer dado causa.

O processo passou pelo jurídico pa"ra andlise da

modalidade licitatória e diante da informaçao de Ete o processo se destinaua a

Aquisiçã.o de materiais de expediente, matenais para ariesanato, suprimentos

de informdtica, cama., mesq, banho e outros e sempre para garantir maior

competitiuidade, publicidade e transparência e obedecendo a orientaçã.o do

Tribunal de Contas da Uniao e do Estado do Paraná", houue a elaboraçao do

edital conuocatório, seguíndo a modalidade sugerida por esse departamento

jurtdico de pregao eletrõnico.

Verifi.ca-se que o edital foi deuidamente

publicado junto ao órgao oficial do Município em data de 13 de feuereiro de

2.013, no Didrio Oficial do Estado do Parand. no dia 14 de feuereiro de 2.013 e

no diario Oficial da Uniao na data. de 15 de feuereiro de 2.013, conforme consta

do processo, cumprindo-se desta forma o que determina art 21 da Lei n"

8.666/ 93, aguardou-se o prazo legal de no mínimo 08 (oito) dias para disputa

no sistema eletrônico marcado para. 04 de marÇo de 2.013, onde constatou-se

que 14 (catorze) empresas se credenciaram para. participar do certame eletrônico

feito pelo Sistema BLL - Bolsa de Leilões e Licitações, acompanhado pelo

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 -FonelFax (0xx43) 266-'1222 - E-mail: pmnsbarbara@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walter Guimarães da Costa no 512, Fone/Fax (043) 266-1222 - CNPJ N.o 95.561 .080/0001-60

E-mail: pnnsb@onda.com.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

pregoeiro oficial do Município e demais membros da Comrssáo Permanente de

Licitaçõ"o.

Feita q" abertura do sistema constatou-se que a"s

catorze empresas foram credenciadas para. o certame para a fase de lances,

nesta fase constatamos que foi aberto prazo para as empresa, enuiarem a

doanmentaçd"o comprobatôria de sua. regularidade doqtmental.Após a

habilitaçao das empresas, o pregoeiro declarou como uencedoras as empresa.s:

ANDIPEL PAPELARIA LTDA - ME, CNPJ n.o 14.227.560/ 0001-98, NANI M

GASPARETTO SO§TER _ AVIAMDNTOS _ EPP, CNPJ N." 64.165.590/0001-95,

L.B, MORDNO _ EPP _ CNPJ N," 10.526,993/OOOL-gs, LUU ^EERNÁ]VDO CUNHA

GREJV/ER _ MB, CNPJ N." 12.162.386/OOO1-17, MENON INFORMÁTICA LTDA,

CNPJ N." 08.751.591/OOOL-40, OFICIO 2 PAPELARIA LTDA _ EPP CNPJ N,'

04.026.757/0001-05, S.M. CORREA, CNPJ n.o 12.450.655/0001-40, SUELEN

CRIS?//VÁ PROYENSI, CNPJ /V.O ] 6.682,900/OOO1-04 E V.C,N. _ PAPELARIA E

PRESENTES LTDA.

Sugertmos ao Departamento de Licitações que

consulte o site do TCE Paraná., no sentido de ueificar se as empresas

participantes nõ.o estã.o declaradas inidôneas para participar de cerÍame

licitatorio.

Até o presente momento ndo há. ínformaçao da

Comissdo Permanente de Licitaçao da interposiçao de reqtrsos administrqtiuos

ou judiciaís contra o procedimento em andamento, razdo pela qual encaminhe-

se a autoridade superior para. que decida sobre a homologação ou ndo do

processo.

E o parecer, S.M.J.

Noua Santa Bd.rbara, 12 de março 2.013,

Rua Walfredo Bittencourt Moraes, 222 - FonelFax (0xx43) 266-1222 - E-mail: omnsbarb4ra@aol.com.br - Nova Santa
Bárbara - Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

Exmo. Sr.
CLAUDEMIR VALÉRIO
Prefeito Municipal

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçáo na modalidade "PREGÃO ELETRÔNICO» n." OL3l2013,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou não deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, 13l03l2Ol3

Eduardo *Mr ner de souza
Pregoeiro - Portaria 056l2oll

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43 . 3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná- E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELETRÔNrCO No OL3|2OL3 - SRp

Aos 13 (treze) dias do mês de março (03) do ano de dois mil

e treze (2013), em meu Gabinete, eu Claudemir Valério, Prefeito Municipal, no

uso de minhas atribuições legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação

Pregão Eletrônico n.o OLOl2OL3, destinado ao registro de preços para eventual

aquisiçáo de materiais de expediente, materiais para artesanato, suprimentos de

informática, cama, mesa e banho e outros, a favor das empresas que

apresentaram menores propostas, sendo elas: ANDIPEL PAPELARIA LTDA -

ME, CNPJ n" 14.227.560/0001-98, no valor de RS L9.373,77 (dezenove mil,

trezentos e setenta e três reais e setenta e sete centavos), MNI M

GASPARETTO SOSTER - AVIAMENTOS - EPP, CNPJ n" 64.165.590/0001-95,

no valor de R$ 24.681183, (vinte e quatro mil, seiscentos e oitenta e um reais e

oitenta e três centavos), L. B. MORENO - EPP, CNPJ n" 10.526.993/0001-93,

no valor de RS 5.531123 (cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e três

centavos) , LVIZ FERNANDO CUNHA GRENIER ME, CNPJ no

12.L62.386/000L-17, no valor de RS 2.760.,98 (dois mil, setecentos e sessenta

reais e noventa e oito centavos), MENON INFORMATICA LTDA, CNPJ no

08.751.591/0001-40, no valor de R$ 4,965144 (quatro mil, novecentos e

sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos), OFICIO 2 PAPELARIA

LTDA - EPP, CNPJ n" 04.026.757 IOOO1-05, no valor de RS L.L44,27 (um mil,

cento e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos), S.M. CORREA, CNPJ n"

12.450.655/0001-48, no valor de R$ 10.167,06 (dez mil, cento e sessenta e

sete reais e seis centavos), SUELEN CRISTINA PROVENSI, CNPJ no

16.682.900/0001-O4, no valor de R$ 1.333,07 (um mil, trezentos e trinta e três

reais e sete centavos) e V.C. N. - PAPELARIA E PRESENTES LTDA, CNPJ n'
10.646.140/0001-95, no valor de R$ 15.308,59 (quinze míL, trezentos e oito

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.gov.br - Www.nsb.pr.sov.br



474
REFEITURA MUN!CIPAL ,
NOVA SANTA BARBARA

ESTADO DO PARANÁ

reais e cinquenta e nove centavos), para que a adjudicação nele procedida

produza seus jurídicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

al

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.1222, 8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,

Paraná - E - E-mai I s - I icitacao@nsb.pr. gov.br - www..nsb.pr. sov.br
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PREFEITURA MUN!CIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

M o
o " 01312013

Errata de Publicação do Termo de Homologação de Licitação referente ao Pregão

Eletrônico no 013/2013, publicado em 1310312013, sendo que:

Onde se lê: L. B. MORENO - EPP

Leia-se: MORENO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA

- EPP.

Nova Santa Bárbara, 14 de de 201 3.

o
pal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222,8 - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
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ESTADO DO PARAlr,lA Fá9" 478

TER]VIO DE ENCE,RRAMENTO DE PROCESSO LICXT.{TOR,XO
prq.rcçÃo rclurnoNlco N, oxs/zotg .- von uplr I[

Aos 04 dias do rnês de novembro de 2013, travrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de Fregão Eletrônico no 0131201,3,

registrado em A6lA212013, que tern como primeira folha a çapa do processo e as

folhas seguintes numeradas do no 246 ao no 4'77, que coÍresponde a este termo.

Wistfue
Responsá de citações
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