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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Processo Administrativo n.o 11012018

OBJETO - Aquisição de equipamentos para o Posto de
ldentificação Totalmente !nformatizado - PATI.

VALOR - R$ 4.349,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e
nove reais e oitenta centavos).

DOrAÇÃO -
04 - Secretaria Ít/unicipal de Segurança Pública;
001 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutenção da Secretaria tMunicipal de
Segurança Pública;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 550.

D I

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Cento, S 43. 3266.8100, :: - 86.250-000 - Nova
Santa Bárbara, Paraná - E - E-mails - licitacao(ônsb. Dr.oov. br - www.nsb.or.qov br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

CORRESPONDENCIA INTERNA

DE: Posto de ldentificação 565

ESTADO DO PARANA

Data: 05/06/20í8

PARA: Secretaria de Obras, Trabalho e Geração de Empregos

ASSUNTO: EspeciÍicações Técnicas de Equipamentos para a lmplementação de
Postos Totalmente lnformatizados - PATI

Venho através da presente, encaminhar a Vossa Senhoria, as Especificações

Técnicas de Equipamentos para a lmplementação de Postos Totalmente lnformatizados - PATI,

do lnstituto de ldentificação do Paraná.

Sendo o que se apresenta para o momento.

Atenciosamente,

Rosana ouza
Posto de lde cação 565

Rua. Watfredo Bittencourt de Moraes no 222, '8(43) 3266-8100 - cNPJ no 95.561 .080/0001-60
www. nsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

1

ç.t 7c üi /§Recebido por
DataaturNome

oLL



lL drxoqLrr/lreur/=r.tled?_/e^1o/rxoc e^rt'looIno/] scllll

8r[8-t88t (t :duor

lruutud op o!5oJÚt,ua ap ornt\sul
roltdrul op o!5Dlllt ua aP ollstÍ.,pq s

apo/pub llpJDudg t l,utIts

ltl

'snlqs ep oçáejele e eJed saQ5lpuo) se sePol uequel gÍenb sorsod sop soplped so âueuos sopeslleue ogJos ropur,)r.\1,)à

'opedrnbê opol rê^rlsê olsod o opuenb dSlS e opet ) r,r,,

e.las aluauos 'olueuod -oluaLrJpuoDury uJa Jetse a^ap opelelsur za^ eLr.rn â d535 elad operoluou a oprtueul ê :,lurl o enb Js-p5Jr? --.:

lador ep 1ur; ap og)ezrlrq uodsrp e opuelDrlos Udi arsaD D?)êrC ?

eted or:r1o teraua'ossr sgde eluêruos'a soluaLUedrnba sop oqSrsrnbe e reDuaprao]d ograaap 'ossêlojd êssêu âssêrêtur !!eqLrêl ê.b s€la.o'.,
erlu?D ered sernlralêrd 5e,.riês5edar )c^et lac

-sopezrleL!roJUr alueúlelo] solsod âp og5pluelduJr e ered sotuauedrnbê êp selrulgl sêg5elgDadsS se 'oxêue !!a 'êluêLLrE^ou oqLru.rpl!l

.ladol ep lurl ap og5ezr;rqruodsrp e opuel,Drlos Udll op og5arrp ered or)rlo r? 
^r,ê 

'íorêue )oi)
soluêr.r.redrnba sop og5rslnbe e sgde aluauros 'opezrleu!olul aluaurlelol euralsrs o.rqueldLUr L!ê êssaralur urajê^r1 anb so d r(rr r.

so llvd - sopezrteu]rolul elueurlelol solsod êp og5eluelduJr e elPd solusuredrnbl ep sPlrulql sep)eluDâdsl se 'oxaue r.ua an6a5

soDezô rd

rqPeiP^ CPêjl Y

ilv

IS pp sag)euJlolur se orieqe anô;S'opuess?Cà:

aDrPl r?os

Í€ ?Í 8Í^-'ii 'L i I r:

-lpd SLOZ luqv - opezrlPLUJoJUl êluaL! elol olsod - selrulgl sêQJelrlrrir:l!l

rS)1 a'':' srlí-it'
\,

j<Jq 
^o6rd 

IOouodasoGlg> ouod ÁalrapueM asof '<Jq.^o6.rd r Ozprqsapupujal-ee .

zerg asoí sepueuraJ l< rq 
^o6rd.r 

Oor raqrJneur.lrç ç ç > orêqrU olurd naur./ l<rq 
^o6rd 

rOzerqêrpuplgS-urr! -

zerg zrnl alpuV l<rq^o6rd IOêlrelÍpêEçç> 31râl sope] Ápl :<LUol leuJtoqOeuodrelrlru;:l> eraS

seuêd seuel ?sof I <rq 
^o6:]d'r 

Oolleqeuer"uygg > oliag eurtsul er.rphJ l<.rq^o6.rd r @oua 6orolreL! E9S > eznos êír or.rê6cU o)ren
l<rq 

^o6rd 
lOosseqrreÍ795> osseg asof.reÍ :<rq^o6rd IOseuêdasob95> seuad seue) asof'<rq 

^oÔ 
rd IOêurlêqlrqJP\!ope6çç >

aurlaqlrg uollet4.lewêpV l<rq^o6rd lO e6e1o-rpuesgçç > e6e3 opleur6ag o-rpueS l<rq^o6'rd rtOou rlarreruor6rasg5 5 > ourla;rey;
rla;rura5 or6ra5 l<rq^06.rd lOe^lrsuoslauZSS > ealr5 ep so6ururo6 uoslaN:<urol leurloq@desgIOLUsÍ> oíraq e reLr-r eurtsrr)

i<u.ro) lreLr.r6OâuêX]lanb> erobuog auaÁrlano l<jq urol lreur6OrusfglO> euDsr.r: ursfg29 t<tuol lreurloqOjurudes reu> Zçg

vNl.l.stb)vsluvt^'<rq^06rdIoe^trsPsireLutss-unL!>e^lrser.o^rioapPurlsrrJesuel:.Jq^06roroor,êpio)LPrrrLJlS;-L1,--
olrêpjo) alrêl ueDrf! l<]q^o6rrd I Oero6uo6auaÁ:1an b15 5 

-u nu > ero6uog erêrad êuêÍl;ênO
j<lq LrJol-lreru6@Lr.rsl'910> eurlsul ujsrglo:<ruor lreujloq@)Ánr-eueso.r> Án5 euesoS I < rq 

^o6 
rd-r@ eloeL!erlar)ue.rrt5 5 un,J ,

eloetuv e^lrS ep epr)aredv anbruol rlaDUeJJ l<rqno6:rd lr@Eznoseueso.rSgS-u nLU > ezno5 ap Áng eL.iescy

<Jq'^06 rd'I @ordorojdorleuJo)-lJs > pUeLlJ ordo)oJd orlaurof IUS

sopeurpJoqns solsod oe5ezrleL.Lrolul :Ml
e0ú u.roc'lreúloq@Inr-euesor - Ieurl 8, JZ't0,() I



004

í.2 Conectividade USB 2.0;

1.3 Resolução de 4.800 x 4.800 dpi não interpolada (ótica);

1.4 Profundidade de cor de 48 bits, na saída para a estação;

1.5 Captura de documentos no formato A4, sem necessitar dobrar o papel;

1.6 Suporte a driver TWAIN / WIA;

1.7 Capacidade de capturar fotograÍias.

2 Software de digitalização com as funcionalidades:

2.1 Remnhecimento de caracteres do idioma Português do Brasil (OCR);

2.2 Geração de arquivos ilimitados nos formatos de saída: PDF, TIFF e JPEG;

2.3 Correção de ângulo/inclinação;

2.4 Rotação automática de imagem baseada no conteúdo do documento;

2.5 Conversão de imagens/texto em tons de cinza para preto e branco;

2.6 Detecção e eliminação de páginas em branco;

2.7 lmpoftaçáo de imagens TIFF, JPEG e PDF para o documento;

2.8 lnserção, exclusão e reorganização de imagens do documento;

2.9 Possibilidade de seleção de páginas no documento para exportação;

2.í0 Rotação ortogonal de 90, 180 e 270 graus.

3 Cômpatibilidade:

3.1 Com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7, 8.í e í0.

4 lvlanuais, drivers e acessórios:

4.í Fornecer manuais para instalação e configuraçáo, mídias e acessórios de

todos os componentes adquiridos;

4.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.

rTEM 5: SCANNER BtOMÉTR|CO (TMPRESSOES DtGtTAtS)

Características m Ínimas obrigatórias:

1 Funcionalidade do Equipamento:

1.1 Dispositivo que permita a captura da imagem da impressão digital ao

vivo no modo rolado;

1.2 Tecnologia óptico com prisma de vidro ou tecnologia

eletroluminescente;

'1 .3 O dispositivo, juntamente o software, deverá permitir a captura de

imagens de impressões digitais por meio da rolagem de cada dedo;

pg. 1 
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1.4 O dispositivo e ou o software não poderão realizar pré-

processamentos que degradem a imagem capturada ou omitam níveis de

cinza capturados pelo sensor do dispositivo;

1.5 Resoluçáo náo interpolada mínima de 500 DPI e tamanho de imagem

de 750x800 pixels;

1.6 Possuir 256 níveis de escala de cinza (8 bits gray level);

1.7 Taxa de amostragem de quadros por segundo (frame rate) de, no

mínimo, 15 Íps (frames por segundo);

2 Características Construtivas:

2.1 lnterface USB 2.0;

2.2 Dimensôes do prisma de vidro de leitura, mínima de '1.6" x 1.5" (40.6

mm x 38.1 mm) de área efetiva da imagem capturada;

2.3 Deve atender os padrões internacionais: FCC, CE, PIV- FBI;

2.4 Constar nas especificaçóes do FBI (BioSpecs): Apêndice F.

3 Conectividade e Cabo:

3.1 lnterfaces USB compatível com o padrão 2.0;

3.2 O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão ao

microcomputador, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5m.

4 Compatibilidade:

4.1 Possui driver compatível com os sistemas operacionais MS Windows

8.í / 10 de 64 bits;

5 Homologação:

5.1 A homologação da solução será realizada em estação com um dos

sistemas operacionais acima;

6 l'/lanuais, drivers e acessórios:

6.1 Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e

acessórios de todos os componenles adquiridos;

6.2 Fornecer APls e documentaçôes para interação com softwares

desenvolvidos;

6.3 Fornecer SDK (Software Development Kit) visando fornecer acesso

direto às funções do dispositivo;

6.4 lndicação no site do fabricante do produto proposto.

pg. 12115
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6.2 O cabo do equipamento deverá dispor de cabo de conexão à

estação/notebook, de alta durabilidade e comprimento mínimo de 1,5 m.

7 Padrão de Simbologia:

7.1 O equipamento deverá reconhecer os seguintes formatos de códigos de

barras 1D: UPC, EAN 8/13, JAN, Code 25 - lntercalado 2 de 5.

8 Compatibilidade:

8.1 Com o sistema operacional Linux Kernel 2.6.x, última versão estável

disponivel;

8.2 Com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7 / 8. 1 Professional e 10.

9 Homologação:

9.1 A homologação da solução será realizada em estação com um dos sistemas

operacionais acima, a critério da CONTRATANTE e nas suas instalações.

10 Manuais, drivers e acessórios:

1 0.1 Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de

todos os componentes adquiridos;

10.2 Fornecer cabos, softwares, bem como suporte técnico para os mesmos.

ITEM 7: CAMERA DE ViDEO DlclTAL PARA PC (WEBCAM)

Características l\il ínimas Obrigatórias:

1Câmera

1.1 Resolução real do sensor de captura de vídeo de no mínimo 1080p (até 1920

x 1080 pixels);

'1 .2 Gravação de vídeo em Full HD (até 1920 x '1080 pixels);

1.3 Taxa de quadros míntmos de 30 Íps;

1.4 Compactação de vídeo H.264;

1.5 Correção automática para pouca luz;

1 .6 Lente com foco automático;

1.7 Zoom digital por software;

1.8 Microfone embutido;

1.9 Base para fixação em monitores e tripé.

2 Compatibilidade:

2.1 Com o sistema operacional Microsoft Windows 7,8.1 e 10 de 32164 bits ou

superior.

pg.'t4115
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2.2 Compatibilidade com DirectX g ou superior;

3lnterface:

3.1 USB 2.0 com detecÇão automática (Plug & Play), com o respectivo cabo.

4 lr,4anuais, drivers e acessórios:

4.1 Fornecer manuais para instalação e configuração, mídias e acessórios de

todos os componentes adquiridos;

4.2 Possui driver compatÍvel com os sistemas operacionais Microsoft Windows 7,

8.1 e 10 de 32 e 64 bits ou superior.

ITEM 8: BANNER FOTOGRÁFICO COM TRIPÉ REGUúVEL

Características Mínimas Obrigatórias:

1 Banner padrão fotográfico para identidade;

2 Fundo de cor branco Íosco;

3 Dimensões 1,50m por 1,00m;

4 Tripé com regulagem de altura.

CURITIBA/PR

ABRIU2Oí8
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ar,:rjí3 Emarl - rosâna_ruy@hotmail.com

0$8;"i NOVAS ESPECTFTCAÇÕES TÉCN|CAS - EQUTpAMENTOS PATI

S P.l Cornelio Proco pio Chefia < sri_co rnelioprocopio@ii.pr.gov.br >

:. i-.i 2Jlii 1i:14

,,' l)rír.e., rnentc para rnformatização dos postos subordinados, poí tanto, passa a ser o seguinte:

!y de SoLrza < mun_565 rosanasouza@ ii.prgov. br >; Francreli Monique Aparecida da Silva Amaoka
. rru n 5 i.iÍra ncie iamaoka@ r . pr.gov br>; Rosana Ruy < rosana_ruy@hotmail.com >; 076jsm cristina < 076 jsm@g mail.com. br >,

i .e r1'rre Peíeiía GongoÍa < nru n-5 5Tquelcyenegongora@ ii.pr.gov br>; N.lirian Leite Cordeiro
. r'.r': ;;7.r,ria ncorderro@ii. pr gov br >; MaÍisa Cristina de Oliveira Silva <mun-55lmarisasilva@rr.prgov.br>; lilARlSA CRISTINA

):: Lmar sapmnf@hotmail com >; 076lsm cristina <076jsm@gmail.com.br>; Quelcyene Gongora <quelcyene@gma l.com>,

, r si:na rxaria berlo <jsm076sap@lrotmail.com>; Nelson Domingos da Silva < 552nelsonsilva@ ir.pr.gov.br>; SeÍgio Semiceki
l.l.rr.e lnc <556sergromarcelino@ii prgovbr>; Sandro Reginaldo Faga < 55Ssandrofaga@ ii.pr.gov.br>; Ademar Malcon Brchelrne

< -(-<9adenrarblcheline@ii.pr.gov b!'>; lose Carias Penas < 560josepenas@ii.pr.govbr>, JaiÍ ]ose Basso < 562jairbasso@ii pr.govbr>
lvl.'(o Rogerio de Souza < 563ma rcorogerio@ ii.pr.gov-br>, Maria Cristina BeUo <564mariabeijo@ir pr.govbr>; Jose Carias Penas
Der:,1 <r.rnilitarpena@hotmail com > j Edy CaÍlos Leite < 5 53edyleite@ii.pr.gov.br>; lrineu Pinto Ritreiro
. -i-r). !'eúfrbeiro@ j.pr.govbr>; Fernandes lose Braz <aa_fernandesbraz@ii.pr.gov.br>; Jose wanderley Porto
' .. :'jcsepcrtc@ii.p(gov.br,;5onia Maria da Silva Bufalo < soniabufalo@ ii. pÍ,gov. br>;

-r ', :, -:6> (B)

, :i1., l)ilrnertcs Aniheus Reco.neI1dado - 09-2018.odt; Layout Tecnaco.pdf,

,.;,..3ndc rnicl..rações da Subdrvisão de ldennflcação do lnteíot referente as Novas Especificaçôes Técnicas - Equrpamentos para

" ,(ri ç.ro dos Pcstos - PAÍl

A lÍredo Valadâo
SRI - Cornélio Procópio
iÍrstituto de Identificação do Paraná
(43 ) 3s24-4949

ir rÍ:r3.cr. cs irovcs modelos de equipâmentos para a rníormatização dos postos suboÍdinados
' ,: . -:. para tcdas as P.efeituras

r-ã llcssJem 05 equrpamentos devem venícar a compatibiljdade com os modelos indrcados

1 I'.efeilura cje posse das informaçôesjá enúadas de especificaçóes técnicas e modelos hoínologados pela Ânttrcus (em anexo), adquire
io,los os equipamentos, incluindo banner (seguiMo o layo{.,t anexado) e enüa offcio para o Diretor do llPR informando quejá possui

i..d.5 írs equipamentos e solicitando a alteraçáo do íatus do posto de PAPI para PATI;

I Àrói ,ecebrmento do oÍício, a SII solicita a disponibilização do link para a SESP;

-i 
A!,os a instalação do link. a SRI deve inÍormar à Sll que está tudo certo e solicitaí a instalação do sistema, atravé: de email enüadoà 5ll,

'1m a nome e telefone do téaico em infomátia da Prebituru pãra que o pessoal da Celepar faça contato e possam realizar a instalaçâo
,e,notamente.

r:l :. , le, eiir ,,,eirÍrcar .om as Preíeituras que já enviaram oficro se está tuCo OK com os equipamentos.já adquiridos, conforme as

, ir,,r '-.5 dc5 anexgs. e estando tudo certo, nos informem para que posszmos já encaminhar o ofício e solicitar o link.

. ... .- ..c: 1.,r ç:p,,:s iá en,.l,.ri,l- oí:cro:, qúe e5iã! aularLi.lfl(l.j a aot'tfjrmâção para solicitarmos c lnk

ci,l,ock I ve.com/owâ/rpath=/maii/inbox/rp 1t2



.i-;.20i8 Email - rosana_ruy@hotmârl.com

Asiis Chateaubriand - envrada sol ( ta(ão de lnk para a SESP na data de hoje
P.riotina

Nova Àufora
I amante do Sul

le5urLas

Ci,araniaçu
Matelândaa.

Ânionio Olinto
Pranchlta

P.hal de São Bento

Sanra lzabel do Oeíe
r\raruna
I ôrol

Campo Bonito

009

.\ i I nrrn Il tru urdin Ándntdc
\uhliisito í.lc ldc tiJicação do luerior
lu'titutr le llürtiJicaçào do Paraná

t\lr: U l) .l3ll3-8118

o!i ooi i,ve com/owâ/?path=/marUinbox/rp 2t2
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Lista Revisada Equipamentos

\\'cbcarns

li \licrosoii@ LifeCam HD-5000

I t l-ouitech HD Pro C920 "'

I ) I-ogircch HD C270

l) Cl lech FULI- HD 1080P

Scanncrs Digitalizadores

It I:pson Vi70 Photo

I ) l:pson Perf'ection V33

./
.i t l,ps,-rrt Pertêction Vl9 y'

-l ) C anon l.ide 220

5 ) ( lnon l'irma Il48l (não instala automaticamente, usado E480 series MP Drivers Ver. I -02
\\iinrltr''i s)

Leitorcs de Inrpressão Digital

I t \ itgen cNBioScan-F Roll (HFDU-05/07)

3 t SLrg.rrcnra l(calScan- D

i ) lntcgrated Bionretrics Wãtson Mini

'.1 r \iLgcn cNBioScan-D PIus
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SECRETARIA DE ESTAOO DA SEGURANçA PÚBLICA
DEPARTAMENTO OA POL|CIA CIVIL

TNSTTTUTO tDENTtFtCAçÃO
SUBDIVISÀO TÉCNICA

LAYOUT TECNTCO PARA UMA ESTAçÃO DE TRABALHO COMPLETA
POSTO TOTALMENTE INFORMATIZÂDO - PATI

Cadeira
Giratóíie

Meae

41

52
3

6 Bânquota

1.50 m

Cadeira
Fixa

10 cm
Ban ner

Eouipamentos
1: lmpressora
2: Computador
3: Webcam
4: LeitoÍ de código de barras
5: Scanner de documentos
6: Scanner biométrico

Observação: A iluminaÉo do ambiente deverá ser adequada e sem a incidência d ireta
de raios solaÍes ou sombras que prejudiquem a qualidade da fotograÍia.
As .rnedides poderão soírer variações conforme avaliaÉo da qualidade das imagens,

Rua José Lourerro. n.o 540, térreo. Centro, Curihba/PR - CEP 80 010{00
e-marl. estatrstrca_sede@ii. pí.9ov.br - Fone/Fax. (41) 3883-8133 / 3883-8153
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I NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

E,nc on
refeito Municipal

ESTADO DO PARANA

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 0510612018

De: Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitaçóes

Encaminho ao Setor de Licitação a correspondência expedida
pela Sra. Rosana Ruy dos Santos, solicitando a aquisição de equipamentos para o
Posto de ldentificaçáo Totalmente lnformatizado - PATI, para que sejam tomadas
todas as providências necessárias para abertura de procedimento licitatório.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

do

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, !i - 86,250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná
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NOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo penaNÁ

coRRESPoNDÊructa tHreRNa

Nova Santa Bárbara, 06/06/2018

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Compras

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para aquisiçâo de
equipamentos para o Posto Totalmente lnformatizado - PATI, do lnstituto de
ldentificação do Paraná, conforme solicitação da Secretaria de Obras, do
Trabalho e Geração de Empregos, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cris itk d s Santos
Setor de Licita

Recebido por

Nome Assinatura

Rua Walfredo Bittencoufi de Moraes no 222, Centro, E 43. 3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná- E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - rvrvrv.nsb l' v.br



PREFEITURA MUNICIPAL 014

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANÁ

CORRESPONDÊNCh INTERNA

Nova Santa Bárbara, 2010912018.

De: Setor de Licitações

Para: Setor de Cotações

Assunto: Orçamentos para estimativa de preços

Solicito que sejam providenciados orçamentos e planilha
com média de preços para abertura de processo licitatório para aquisição de
equipamentos para o Posto de ldentificação, conforme solicitação da Sra.
Rosana Ruy de Souza, anexa.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristi dos S tos
Setor de Licitações

Recebido por:

Nome ,Ú",nls Nrr*^'"

Data: I c t-í;t-o.J)rL-

Assinatura

Rua Walfiedo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.8100, X - 86.250-000
Nova Santa Bárbara, Paraná - E - E-mail - licitacao@nsb.pr.gov.br - www.nsb.pr.gov.br
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Cornpu Soft

Comousoft Info e Eletro
ANDRE LUGIO DoS SANTOS

Rua losé Sebasüão Lopes, 487 - Centro
São Sebastião da Amoreira - PR - CEP: 86240-000

FONryF/ü: (43) 3265-2587 / 3265-2883
EMAIL: lugliolS@hotmail.com

CNPJ: 14-766.100/000r-38 - IE.: 905.82935'10

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Cidade: NOVA SANTA BARBARA

01

02

PRODUTO

/ SCANNER DIGITALIZADoR EPsoN PERFECTIoN

v19

Rs 429,90

S'ão SebastÉio da Amoreira. 16 de novembro de 2018

/ Fortna de Pagamento: Á vista
/ Validade: 30 dias

compusoft ê Ehtro

11-766.1oglo(}(r.l -34
90e'-82Cr3Cr-aO

ÀNDRÉ LUGLI(} DOS SANTOS
Rua. José Seoartião Lopés,487

Crintro - Cep:E6-240-0OO
§áo Sebastiâo da AnroreiÍa - PR

No
Itom Descrigão otd Unid. Prêço Unit. Prêço Total

R5 429,90r' WEBCAM LOGITECH HD PRO C92O 01 UND

01 UND R5 529,90 90Rs 629

01 UND Rs 3.290,00 R5 3.290,0003 / LEtroR DE tupnessÃo otGtrAL NtrcEN
ENBTOSCAN-F ROLL (HFDU-05/07)

Rl 4.s49,80VALOR TOTAL



07111t201A httpsi/ rww.siíge.câixa.gov.br/Empresa/CrtlcrflFgêCFSlmpíimirPapê1.âsp

@@
01"6

Gá.'XA
CAI)LA EC()NÔM11]A FEDERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CR-F

Inscrição: 14766100/ooo 1-38

Razão Sociali ANDRE LUGLIo Dos sANTos
NOME FA NtASiA: COMPUSOFT INFO E ELETRO

EndereçO: RUA JOSE SEBASTIAO LOPES 4A7 / CENTRO / SAO sEBAsÍIAo DA
AMOREIRA / PR / 86240-000

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
débitos referentes a contri
das obrigações com o FGTS

bui ou encargos devidos, decorrentes

Validade: 25/LO/20t8

Certificação Número: 2 25183329892 36359

Informação obtida em 07/lL/20L8, às 10:23:37.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em
condicionada à verificação de autenticidade no site da
www.ca ixa.gov.br

Lei está
Caixa:

23/Lt/2018

hn ps://www. sifg e. ca ixa. gov brlEmpresa/Cí/CríFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Sêcrêtaria da Rêceita Fêderal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNÉO

Nome: ANDRE LUGLIO DOS SANTOS
CNPJ: 14.766.100/0001 -38

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobraí e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que:

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 15'1 da Lei no 5.172, de 25 de outubro dê 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de ceÍtificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 20ô do CTN, este documento tem os mesmos eÍeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ênte federativo, paÍa
todos os órgãos e fundos públicos da adminiskação dirêta a ele vinculados. ReÍeÍe-se à situaÇão do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'l da Lei no 8.212, de 24 deiulho de 1991.

A aceitaÉo desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autênticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgÍn.gov.bP.

Cêrtidão em a gratui ente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no '1.75'1, de 211012014
25:10 do d 2810812018 <hora e data de Brasília>Emitida às

Válida até
Código de
Qualquer ra

2t2019
ntrole da rtidão: B0C5.EA3C.AFCA.F75E

menda invalidará este documento

1t1



01/'10/2018 Comprovante de lnscriÇão ê dê Siluação Cadastral

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Conflra os dados de ldentiÍicação da Pêssôa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta nestê mmpÍovante é a declarada pelo contribuintê

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

{tt8

NUMERO OE INSCR rÇÃo

14.766.100/000138
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E OE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERÍURA
'1211212011

NOME EMPRESARIAL

ANDRE LUGLIO OOS SANTOS

PORTE

ME
T rULO DO ESTABELECIMENTO INOME OE fANTASIA,

COMPUSOFT INFO E ELETRO

cóotco E oEScRtÇÃo oaAÍrvrDADE EcoNôMtca pRtNctp L

47.53-9.O0 . Comércio varêiista êspêcializado dê eletÍodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

E DESCRTÇÃO OAS ÀÍrvrDAOES MICAS S tÂs

18.13.0-99 . lmprêssão de mateÍlal paÍa outros usos
33.19.840 . Mânutençáo e repaÍação dê equipamentos e pÍodutos não especlficâdos anleÍlormente
,li}.2í.540 - lnstalação e manutenção elélrica
43.22.3.02 - lnstalação ê manutenção de slstemas centrais dê ar condicionâdo, de ventllaçáo e reÍrigeração
45,30.7.03 - Comérclo a varejo de peças e acessórlos novos para veículos automotores
,í5.30.7.05 - Comércio a vareio de pneumátlcos e câmarasdê-aÍ
47.12.í.00 - Comérclo varejista dê mercadorias em gêral, com prêdomlnáncia de produtos allmentícios - mlnimercados,
mercearlas ê armazéns
17,2'1.144 - CoÍnétcio vareJlsta de doces, balas, bombons e sêmêlhantes
47.23.740 - Comércio vare.llsta de bebldas
47,29.6-99 - Comércio vareJlsta de produtos alimêntícios em geral ou especlallzado em produtos alimenticlos nâo
especlflcados anteriormêntê
47,,11.5{0 - Comércio vare.llsta de tlntas e materiais paÍa plntura
47.42.3-00 . Comércio varejista de mateÍlal elétrico
,í7.44{-01 . Comércio vareiista de fenagens e Íerramentas
47.51-2-01 . Comércio varejlôta especlallzado de êquipamentos e suprlmentos dê iníormállca
47.5'l-2-02 . Recarga de cartuchos para equlpamentos de lnformátlca
47.52-1{0 . Comércio varejista especiallzado de equipamentos de teleÍonla e comunicação
47.54.7{1 - Comércio varejiôta de móveis
47 -54-7.02 - Comércio varejista de artigos dê colchoaÍia
47.t1.7.03 . Comércio varejista de artigos dê iluminação
47.55.5.02 . ComeÍcio varejista de arligo6 de aÍmarinho

c rco E oÉscR DÂ NAÍUREZÀ orcA
2í3.5. Em aío lndividual

COMPLEMENÍOIOGRÁOOURO

R JOSE SEBASTIÂO LOPES
NUMERO

447

CEP

86.240{00
satRRo/otsTRtÍo
CENTRO

MUNtciPto

SAO SEBÂSTIÂO DA AMOREIRÂ PR

ENDEREÇo ErE- ó
compusoÍt@brturbo.com.br

OAÍA OA SIÍUAÇÃO CAOASTRÂL

12112J2011

TELEFONE

43 3265-25A7 I 43 3265.íi146

ENTE FEOERATIVO RESPON VEL (EFR)

rU

@ srruAÇÁô CAoASTRAL

SITUÀ ESPECIAL oara DA struaÇÃo ESPECIaL

Aprovado pela lnstruçáo Normativa RFB nô 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0111012018 às 14:06:01 (data e hora de Brasília).

https://wvJw.receita.Íazenda.gov.br/pessoajurdica/cnpj/cnpjÍeva/Cnplreva_Comprovante.asp

Página: í/3

1t4



01110t201a Comprovânle de lnscíiÉo e de Situação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0r9

NÚMERo oE INscRçÁo
í4.766.r00/000í-38
MATRIZ

coMpRovANTE DE |NSCRIçÃO E OE STTUAÇÃO
CADASTRÂL

OATÂ OE ABERÍURÀ
12J121201',1

NOME EMPRESARIAf
ANDRE LUGLIO DOS SANTOS

otco E DESCRTÇÁO OAS AÍ|VIDADES ECO ICAS SECUN
,t7.55-543 - Comêrcio varêiista dê anigos de cama, mesa ê banho
47.56340 . Comércio vareiista espêcializâdo dc instrumentos musicais e acêssórios
47.57-140 - Comércio vareiista especializado dê peça6 e acessórios para aparelhos eletroêlêlrônicos paÉ uso
doméstico, exceto informática e comunicação
47.59.8.01 . Comé.cio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas ê pêrsianas
47.59{-99 - ComéÍcio varejista de outÍos artigos dê uso pessoal e doméstlco não espêciÍicados anledormente
47.614.01 . Comércio varejista de liv.os
47.61.0.03 . Comércio varejistâ do artigos de papelarla
47.636{1 - Comércio varêjista d9 bÍinquedos e artigos rêcrêaliyos
47.635{2 - Comércio varêjista de artigos esportivos
47.63S43 . Comércio varejista de bicicletas ê triciclos; peças ê acêssórios
47.63$44 . Comércio vareiista de anigos de caça, pesca e camping
47,72.5{0 . Comércio vareiista de coôméticos, p.odutos dê pêÍfumaria e de higiene pessoal
47,73-3{0 . Comércio vareiista de artigos médicos e oÍtopédicos
7,E3-1{2 . Comércio vareiisla de artigos de reloioaria

17.E9.0.O5 . Comércio vareiista dê produtos saneantes domissanitário6
47.89.0{}7 . Comércio vareiista de equlpamentos paÍa e6critório
47.89.0.08 . Comércio varejista de aÍligos fotográíicos e para filmagêm
47.894-99 - Comércio varejista de outros produlos não especificado6 anterioÍmêntê
6í.í0{-03 - Sêrviços de comunicação multimídia - SCM
61.904{1 . Provêdorês de acês6o às rêdês dê comunica oês

cÔDrGo E DESCRTÇÁO OA NATUREZ JURlDrCA

2'13-5 . Empresário (lndividual)

LOGRÂDOIJRO

R JOSE SEBASTIAO LOPES
NÚMERo

487

CEP

86.2,O400
BAIRRO/OISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

SAO SEBASTIÂO DA AMOREIRA PR

ENOEREÇO rco
compus rturbo.com.br

COMPTEMENTO

TELEFONE

(43) 3265.2587 i (43) 326s.í446

ENÍE FEOERAÍIVO RESPONSÁVEL (EFR)

stTUAÇÃO CADASÍR^L
ATÍVÂ

DATA DA SITUAÇÁO CADASTRÀL

12t12J20't1

MOTNO OE SIÍUA

stTllaÇÁo ESPEcTaL DAÍ^ DA S|TU^ÇÃO ESPECTAL

Aprovado pela lnskuçáo Normaliva RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0111012018 às 14:06:01 (data e hora de Brasília). Página.213

h ttps://www Íece ila Íazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpl/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp 3t4



01t10t2018 Comprovante de lnscriÉo e dê Siluação Cadastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NAGIONAL DA PESSOA JURiDICA

. ?C

&
NUMERO DE INSCR rÇÀo
í 4.766.100/0001.38
MATRIZ

GoMPROVANTE DE |NSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL 12,12J201',1

NOME EMPRESAÂIÀL

ÂNDRE LUGLIO DOS SANTOS

o E 0EscRrÇÀo DAs aÍtvtoÀoEs EcoN ICAS S

62-0í§.0í . Oêsênvôlvimênto de programas dê computadoÍ sob encomenda
62.09-1{0 . SupoÍtê técnico, manutenção e outros sêíviços êm lecnologia da iníormação
77.33.í.00 . Aluguel de máquina6 e equipamentos para escritórios
77.39{.02 . Alugueldê êquipamentos ciêntílicos, médlcos ê hospitalarê6, sêm operadol
77.39{-99 - Aluguêl dê outraÊ máquina6 e equipamênlos comêrciais ê indu6triai6 não especificados anteriormentê, 6em
operadoÍ
80.20.0.01 . Atividades de monitoÍamênto de sistemas de segurança eletrónico
82.19.9.01 . Fotocópias
85.99S{3 . Troinamênlo em informática
95.1í-8.00. Rcparação e manutenção de computado.es e de equipamentos pêriféricos
95.í2-640 . Reparação e manulenção dê equipamenlos de comunicação
95.2í-5.O0. Re o e manuten dê amentos eletroelêtrônicos dê Lrso I ê doméstico

cÔoIGo E DESCRIÇAO DÀ NATUREZA JUR DICA

13-5 - Em aaÍro lndividual

LOGRADOURO

R JOSE SEBASTIÂO LOPES
NÚMERo

487

BÁtRRO/OtSÍRlÍO

CENTRO
MUNICIPIO

SAO SEBASTIÂO DA AMOREIRÂ PR
CEP

86.240{00

COMPTEMENÍO

TELEFONE

(43) 3265.2587 / (43) 3265.'lil46
ENDEREÇO ELEÍRÔNICO

compusoft @bÍtuÍbo.com.bÍ

ENTE FEDERAIIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÁO CÀOASTRA!

ATÍVA
DAÍA DA SIÍUAÇÁO CADASÍRAL

12t12t2011

MOÍIVO DE SIÍUAÇÁO CAOASTRÂL

SITUAÇÁO ESPECIAL OÀTA DA SITUAÇÂO ESPECIAL

lprovado pêla lnstrução Normativa RFB n" 1.634, de 0ô de maio de 2016.

Émitido no dia 01/10/2018 às 14:06:0'l (data e hora dê Brasília).

Consulta OSA / Capital Social

A RFB agradece a sua visita. Para inÍormações sobre política de privacidade e uso, chque aqui
Atualize sua Égina

Página: 3/3

P.eFára. Pâqrna
psre lmprasEào

https:/Árww.receita.fazenda.gov.bí/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovanle.asp 4t4
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II]IGIO 2 PIPHIRIA 1IIIA

ORÇAMENTO

ITEM UND. qÍD DESCRTçiO V, UNIT V. TOTAL

L UNO 1 W'8CAM TOGIÍECH HO PROC920 529,00 529,m
2 UND- 1 5(,ÀNNiR DIGIIÀL?ZÂOOR EPSON PERFECTION V19 659.00 659,m
3 UNO t LI IIOR OE IMPRESsÃO NITGEN ENBIOSCAN.F ÂOLT (HTOU4S/07) 5.690,00 5.690,m

TOIAL 5.878,00

PROPOSTA VÁUDA POR 30 (THINTA) DIAS

A55Aí, Ol DE OUTUBRO OE 20I8

Er fl.1
oflcro 2 APELÁÂIA TTDA . TPP

SIrl : al.a2f .IE7lt!l{5
[. ?].s GrüUr I!E!s Slt. Srb fl
lssol . PÜeM

lIôüSL: tl2ÍBCC-ll
I.hÍ0[i {t - 0202-2grt
mÉ.ncb20rrchrh@!nr[.c.]

Oflcio 2 Pàpclaria

tr04.026.2s?,oooí {F
,r.. .. . LE: 90217366€3 .. - .
:,-#i.I' OFICp Z '41'oü

PAPEIáRIALIDA. EPF

R PÍ... G€túlb\,bÍgaú, 908 SL I

u *;S5ii.Tf*oo J

Snch 2 PrDllilh lur

I



Gá.'XA
Cê IXA EC(]NÔMICA FEOERÂL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão Social:
Endereço:

040267 57 /OOOI-Os
OFICIO 2 PAPELÂRIA LTDA I'1E

RUA PRES GETULIO VARGAS 908 SALA 1/ CENTRO / ASSAI / PR /
86220-000

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

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

Validade:27/70/20t8

Certificação Número

2s/tt/20r

| 2OL 102702085794075706

Informação obtida em 07/11/21la, às LO:24:4L.

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

07t11t2018 https://www.siÍge.caixa. gov br/EmpÍêsâ/CílCríFgêCFS lmprimirPapel.asp

EEL@
01.2

httpsi/ Àww.sifge.caixa.gov.br/Empresa/CríCríFgeCFSlmprimirPapel.asp 111
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Rêcêita FedeÍal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÂO

Nome: OFICIO 2 PAPELARIA LTDA
CNPJ: 04.026.75710001 -05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que víerem a ser apuradas, é certiÍlcado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do arl. 15'l da Lei no 5.172,de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideraÇão para flns de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da Uniâo (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 20ô do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidão é vállda paÍa o estabelêcimento matriz e suas Íiliais e, no caso de ênte íederativo, para
todos os órgãos e íundos públicos da administraÇão direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas'a'a 'd' do parágraÍo único do art. 1'l da Lei n" 8.212, de 24 de.iulho de 1991.

A aceitação desta certidão eslá condicionada à veriflcaÇão de sua autênticidade na lntêrnet, nos
endereços < http://rfb. go v. br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão e ag tamenle com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 211012014
02:56 d ia 1910912018 <hoÍa e data de Brasília>Emitida

Válida a 1 3t2015
Código controle rtidào: 4F5E.8474.5B22.51 í 5
Oualquer emenda invalidará este documento

1t1



0111012019 comprovânte de lnscrição e de situaçáo cadastrat

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuintê,

ConÍira os dados de ldêntificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

014

NúMERo DE rNscRtÇÁo
04.026.757/0001.05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OAÍA DE ABERTURÀ

29i 08/2000

NOÀlE EMPRESARIAL

OFICIO 2 PAPELARIA LÍDA

ULO OO ESTABELECIMENÍO (NOME DE FANTASIA)

PEL & CIA
PORTE

ME

FEOERÀÍIVO VEL (EFR)

CÔOIGO E OESCRIçÃO DA AÍIVIOAOE ECONÔMICA PRINCIPAL

47.6í.O43 . Comércio vaÍêjista de arligoô de papelaria

c tco E DESCRTÇÁO DÁS ATTVTOADES EC ICAS SECUN

47.894.99 . Comérclo varejista
47.63.6.0í . Comérclo varejista
47.6í4{í . Comérclo varêjista
47.636.02 - Comérclo vaÍêjiÊta
47,89{.05 - Comérclo varêjista
,í7.72-540 . Comércio vareji6ta
47.89.0.01 . Comércio vareji6ta
47.42.3.00 . Comércio varejista
47.44.0.99 - Comércio varejlsta
47.41.5.00 - Comércio varellsta
47.5'í.2.01 - Comércio varellsta
47.52.1.00 . Comércio varêjista
47.53.9.00 . ComéÍclo varêjista
47.56-3-00 . Comércio varejista
47.í2-1-00 . Comércio vaÍejista
mê,ceaÍlas e armazéns
47.t4-7{1 . Comércio varejlsta
47.444.01 . Comércio varellsta
47 ,82.241 . Coínércio vaÍejista

de outros produtos não êspêciflcados anteriormentê
de brlnquedos e aatigos rêcreatiyos
de llv.os
de artlgos esportlvos
de produtos saneantês domissanitáaios
de cosméticos, produlos dê pedumarla ê dê hlglenê pêssoal
de 6uvenirês, biiuterlas ê artesanatos
de material elétrico
de maleÍiais de construção em geÍal
de tlnta6 e mateÍlals parâ pintura
especlalizado de rqulpamentos e suprimentos de lnformátlca
espêclalizado de equlpamêntos de teleÍonia e coÍnunicação
êspêclallzado de eletrodomésticos e equipamentoa de áudlo ê vídêo
especializado de in6trumêntos muslcais ê acessórlos
de mcícadorias em geral, com predominância de produtos alimenlícios. minlmercados,

de móveis
de Íerragens e íerramentas
de calçados

7.8í-4.00 . Coméício vaÍejista de aíigos do ve6tuárlo e acessórios
47,55.5.0í . ComéÍcio vare ista de tecidos

cóolco E oEScRtÇÀo DA NAÍuREzÀ JURiDICÀ

206.2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO

R PRES. GETULIO VARGAS
NUM

908
ERO

CEP

86.220.O00
BAIRRO/DISTRIÍO

CENTRO
MUNrcÍPro

ASSAI PR

ENDEREÇo ELEÍRôNtco

COMPLEMENÍO

SALA: í

ÍELEFONE
(43)3262.2979

DATÂ DA SIIUAÇÃo CADASÍRA!
't5t05t2004

ESPECIAL DAÍÂ OA SITUÁÇÃO ESPECIAL

Aprovado pêla lnstrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio dê 2016

Emitido no dia 0111012018 às 14:01:07 (data e hora de Brasília).

SIT

OE SITUAÇÁO CAOASTRÂ!

https://wwwreceita.fazenda.gov.br/pessoajuÍidica/cnpj/cnprreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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01t10t2014 Comprovanle de lnscriÉo e dê Situação Câdastral

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

0e5

NUMERO DE TNSCRTçÃO

04.026.757/0001.O5
MATRIZ

coMpRovANTE DE TNSCR|çÃO E DE STTUAçÃO
CADASTRAL

DÁTA OE AEERTURA

29t08t2000

NOME EMPRESARIAL

OFICIO 2 PAPELARIA LTOA

c D|GO E DESCRTÇÀO OASATTVTDAOES ECO ICAS SECUN

47.59€41 . Comércio varejista de artigos dê tapeça.ia, cortina6 e pe.sianas
45.30-7{5 - Comércio a varêjo dê pnoumáticos e câmarasde.al
47,326.00 . Comércio varêrista dê lub.iíicantes
45.30-7{3 . Comércio a vaÍejo dê peças e ace6Êórios novos para veículos automotores
45.4í-2{5 - Comércio a varejo de pêça6 e âcessório6 para motocicletas e motonêtas
47.894.04. Comércio vareiista de animais vivos ê de arligos e alimentos paÍa animais dg êstimação
47.89.0.02 . Comércio varêiista dê plantas e florês natu.ais
47.73-3.00 . Comércio vargjista dê aÍligos médicos e ortopédicos
47,51-242. Recdtga de cartuchos para êquipamenlos dê informáticâ
E2.í9-94í . Fotocópias

cÔorco E DEscRrÇÀo DA NATURE2A IUR|DTCA

20ô-2 . Sociedâdê Empreaária Limitada

NUMERO

908
COMPLEMENÍO

SALA: í;

CEP

86.220{00
BAIRRO/DISÍRIÍO

CENTRO
MUNICIPIO

ASSAI PR

LOGRÁDOURO

PRES. GETULIO VARGAS

ENOEREÇO ELETRÔNICO ÍELEFONE
(13\ 3262-2979

ENÍE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)

srT CAOASTRÀI

ATIVA
OAÍA DA SIÍUÂÇÀO CADASÍRA!
1510512004

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASÍRÁL

SITUAÇÃO ESPECIAL

ApÍovado pela lnstrução NoÍmativa RFB no'1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0111012018 às l4:01:07 (data e hora de BrasÍlia).

Consulta QSA / Capital Social vo!?Ii

A RFB agradecê a sua visita. Para infoÍmações sobre polÍtica de pÍivacidade e uso, clique aqui
Atualize sua pjgina

OATA OA SIÍUAÇÃO ESPECIAL

I

I

Página: 212

Prêparsr P áqrna
pâre improssão

https.//www.receita Íazenda.gov br/pessoajuridica/cnpj/cnpjrev€/Cnpjreva_Comprovante.asp
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RAZÃO SOCIAL: Gaudax Comércio Virtual

ENDEREÇO: Rua Pernambuco,269 - 8o andar

BAIRRO: Centro CEP: 86020-120 Londrina/PR

CNPJ: 11.424.040/0001-87

TELEFONE: (43) 3253-0077

EMAIL: contâto@gâudâx.com.br

Á Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara - Pr.

CNPJ: 95.561.080/0001{0 - Fone/ Fax - (43) 3266-8100

"COTA AO DE PRE

tl clLl oo

Carimbo com CNPJ

Assinah:ra -

Dara- 2110912018

Íii
,124, I

L

GflnIMHMWT#IIU

Rrhaffi,{o,2Sila03
CÍto.CÇtmür2o

LOIMM+R

{il

I

Quantidade Preço UnitárioItem Descrição
1

Webcam Logitech HD Pro C920

L

RS 401,00

Scanner Digitalizador Epson perfection V19

1

R$ 839,00

2

3 Leitor de impressão digital Nitgen eNBioscan-F Roll (HFDU-

os/o7l

1

RS 3.729,00
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GAUDAX COMÉRCIO VIRTUAL LTDA _ ME
cN PJ - 1 1.424.04P tO0O1 -87 - N|RE - 4í 2.066592í 4
QUARTA ALTERAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO

Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

ANDRE CESAR GASPARETTO brasilerro, casado sob o regrme de comunháo parcial
de bens, engenheiro de computaçâo, residente e domiciliado em Londrina, Estado do
Paraná, à Rua Eurico Hummig no 255, Apto 1802, ToÍre Tulipa, Bairro Gleba Palhano,
CEP 86050-464, documento de identidade RG no 8.303.680-0/SSP-PR, CPF no

036.679.479-50.
Unico sócio da empresa "GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME", com

sede e foro em Londrina, Estado do Paraná, à Rua Pernambuco no 269, 80 Andar, Sala
03, Centro, CEP 86020-120, CNPJ no 11.424.c,4010001-87, com Contrato Social
Íegistrado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 412.06659214, por
despacho em sessão de 22 de dezembÍo de 2009: Primeira Alteração Contratual,
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o no 20100498108, por
despacho em sessão de 19 de janeiro de 2010: Segunda Alteração Contratual
registrada na Junta do Estado do Paraná sob o no 201441'24823, por despacho em
sessão de 14 de julho de 2014 e Terceira Alteração Contratual, registrada na Junta
Comercral do Estado do Paraná sob o no 20175350060, por despacho em sessâo de
31 de lulho de 2017, resolve, na melhor íorma de direito e consoante com o Artigo
1.033 e 980-A da Ler no 10.406/02. e em conformidade com a Lei 12.4411201 1, alterar
e transformar o Contíato Socral da enlpresa, conforme as cláusulas seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA . DO TIPO JURIDICO
Fica Transformada esta sociedade 

' em EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - ElRELl, sob o nome empÍesarial de: GAUDM
COMERCIO VIRTUAL - EIRELI - ME, com sub-rogação de todos os direitos e
obngaçoes pertinentes.

CLÁUSULA SEGUNDA. DO CAPITAL SOCIAL
O capital social da empÍesa que era de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), em
azáo da transformação, passa a ser alterado para o valor de R$ 95.400,00 (noventa e
cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizados em moeda nacional, que
nesta data de 2.5 de janeiro de 2018, passa a constituir o capital social da empre
GAUDAX COMERCIO VIRTUAL - EIRELI . ME.

CLAUSULA TERCEIRA - DO ATO CONSTITUTIVO - EIRELI
Para tanto, passa a lranscrever, na integra o aio constitutiv
reíenda E|RELl. corn o teor a segurr

o da Transformaçâo da

,.vlr-i
lIJNrÀ coMErc!À.1
I po t^r,Àl!4 l

cBRtrFrco o a.EqI§TRo Eü 06102/2o1a t6:lJ 608 lrq a16OO665OOr.
tRoÍocoLo; 180805505 DE 3o/ot/zo!g. cóDrco DE vEn: prcaçIo:
1Ia0Oa2l56l. NInl: {!,60066500?.
GÀrrDÀr coÉRcro vrRTUÀ! - ErtaLt - xa

llb.rlqd 8oqu.
sEçBaaÍir^ - êEiÀr

csnruBÀ,06/02/20r8
Uw..ep!.gàEaciL p-. gov.b!

À v.lidêil. d..té ilocr{úto, ss 1eprcE5o, ticÀ suleito À c@glov.çeo at€ eu..uEst,icid..l. aor ,erp.cÊtvoi iroE!.irrnfoh.rdo seus reEp.cEivoi códi.soi d. vori!icàção
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GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME
cNpJ - 11.424.04Ot0901€7 - NIRE - 412.0ô6592í4
QUARTA ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

CLAUSULA QUARTA - DA RAZAO SOCIAL
A presente EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA . ElRELl,
girará sob o nome empresarial de GAUDAX cOMÉRclO VIRTUAL - EIRELI - ME,
com sede e foro em Londrina, Eslado do Paraná, à Rua Pernambuco no 269. 80 Andar,
Sala 03, Centro, CEP 86020-120, podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular,
abrir ou fechar filiais. em qualquer partê do teíitório nacional

CLÁUSULA QUINTA - DO OBJETO SOCIAL
Comércio yareiista especializado de equipamentos e suprimentos de informátira;
Comércio vare,ista de equipamentos para escritório; Comercio varejista especializado
de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e video: Comércio varejista
especializado de equipamentos dê telefonia e comunicação; Reparaçáo e manuten$o
de computadores e de equipamentos periféncos; Comércio varejista de artigos de
papelaria; Tretnamento em rnfoÍmática. Suporle Técnico, manutenção e outros serviços
em tecnologia da rnforrnaÇão, Desenvolvrmento de programas de computador sob
encoÍnend a.

CLAUSULA SEXTA. DO PRAZO DE DURAÇÃO
O prazo de duração é por tempo indeterminado, e o inicio da atividade é 04 de janeiro
de 2010. É garantida a continurdade da pessoa JurÍdica diante do impedimênto por
força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa
ser alterada para atender uma nova srtuação.

CLAUSULA SETIMA. DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), o qual
está totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data de 25 de
laneiro de 2018.

CLÁUSULA OITAVA. DA ADMINISTRAÇÃO
A empresa será administrada pelo tltular ANDRE CESAR GASPARETTO, a quem
caberá dentre outras atribuiçôes, a representação ativa e passrva, judicial e
extrajudicial da ElRELl, sendo a responsabilidade
integralizado.

do titular, limitada ao pital

CLAUSULA NONA - D() EXERC|CIO SOCIAL
o término de cada exercicio sociar será enceÍÍado em 31 de dezembro do ano it,

cSRtrFrco o i.EGtgÍRo rH 06l0z/zola 16:tl soE trr at6oo665oo?-paorocor.o: 18o806505 Da lolol,/2q18. cóDIcO Da VBRIFICÀçÂo,
:-1400a23661. rIq,E: a16O0665OO?.

-cÀtDÀx cordacro vrRtgÀú - ÊlnEt,r - xE
v-_l-Yrl

I n hÍr^ co^{Êo^r II oo PAr^x _l Llb.rt.d Bogu
saq,ErÁltÀ- cEtÀL

cuRrrlaÀ,06/02l2016
rÚ..ryr!!.laciI.Pr. got.b!

À vrridril' clêsc. doc\Dênto, E. ilpr.sto'_fi.ô !uietto à.c@pE_v.ção d. suâ.ureDricidrd. oo. reáp.crivos portri!rDfotudo EEu. resp.criyo, código, d. vôli!j,c.çIo
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GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME
CNPJ - 1 1.424.040 10001 -87 - N|RE - 41 2.0665921 4
eUARTA elreReÇÃo Do ATo coNsTtrulvo

Transformação em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

GúUSULA DECIMA - DA OECLARAÇÃO
Declara o titular da ElRELl, para os devidos Íins e eíeitos de drreito, que o mesmo não
participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA . DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO

coNsoLloAçÃo Do ATo CoNSTITUTIVO

QUARTA ALTERAÇAO DO ATO CONSTITUTO
GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME

cNpJ - 11.424.040/0001-87 - NrRE -4í2.066592í4
Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

ANDRE CESAR GASPARETTO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, engenheiro de computaÉo, residente e domiciliado em Londrina, Estado db
Paraná, à Rua Eurico Hummig no 255, Apto '|.802, Íorre Tulipa, BaiÍro Gleba Palhano,
CEP 86050464, documento de identidade RG no 8.303.680-0iSSP-PR, CPF no
036.679 479-50.

Na condição de único sócio da Empresa lndjvidual de Responsabilidade
Limitada - EIRELI sob o nome empresarial de GAUDAX COMERCIO VIRTUAL -
EIRELI - ME, com sede e foro à em Londrina, Estado do Paraná, à Rua Pernambuco
no 269, 80 Andar, Sala 03, Centro, CEP 86020-120, com inscriçáo no CNPJ sob
11.424.O401OOO1-87, promove a Consolidação Contratual, conforme as cláusul
seguir:

no

a

CLAUSULA PRIMEIRA . DO TIPO JURIDICO E RAZÃO SOCIAL
O tipo;urídico da empresa será: EMPRESA INDIV|DUAL DE RESPONSABILIDAD
LTDA - ElRELl, com sub-rogaçáo de todos os direitos e obrigaçoes pertinentes e girará
sob a razão socral de GAUDAX COMERCIO VIRTUAL - ElREal - [iE, com sede é foro
à em Londrina, Estadc do Paraná, à Rua Pernambuco no 26g, 80 Andar, Sala 03,
Centro, CEP 86020-120. com inscrição no CNpJ sob o no 11.424 O4O/0001_87.

t:I7-1 ,

. JUr{tÀ CÔ^.Etatrli

CERtlFlCo O RIGISTnO Êrí 06/02l2'r.g 16,ft soB x' a1íOO66SOOr.
il919coÍ,o: 100606505 DE ,o/crl2ota, c6Drco DB vBRrprclçíor
11,900,i21661, NIRE:,llsOO665OO?,
GÀI'DÀX COHERCIO VIRAI'ÀIJ , EIRELI ' üÊ

Ll!6r!âd Bogu.
s Bcn ar^À1À - cEâÀL

csRlltEr,06/02lZ0rE
ffi ..!P!.!Àf.c1I.P!. gov.br

l

À v'lidlÀd' dêtt! docu.ôlo, sâ t!pr.6!o, ficâ !ui.lEo à colprovaçâo al. áo! lur.rErcidàrtê Dos Í.!p.crivoâ porrâr.rDfot.uedo §êur r..p.ctil-or cóatlgos dô ve!ific!çlo
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GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME
c NpJ - 1 1.424.O40t0e01 -87 - N|RE - 41 2.066592'1 4
QUARTA ALTERAçÃO DO ATO CONSTITUTIVO

Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

Podendo, a qualquer tempo, a critério de seu titular, abíir ou fechar Íiliais em qualquer
parte do tenitório nacional.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL
O capital social é de RS 95.400,00 (novenla e cinco mil e quatrocentos reais),
totalmente integralizado em moeda corrente nacional do País, nesta data de 25 de
janeiÍo de 2018.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de iníormática:
Comêrcio varejista de equrpamentos para escritório, Comêrcio vaÍejista especializado
de e letrodoméstrcos e equipamentos de áudio e vídeo: Comércio vareiista
especializado de equipermentos de telefonia e comunicação; Reparação ê manutençáo
de computadores e de equipamentos periÍéricos; Comércio varejista de artigos de
papelaria; Treinamento em informática; Suporte Técnico, manutenção e outros serviços
em tecnologia da informaÉo; Desenvolvimento de progÍamas de computador sob
encomenda.

CLÁUSULA QUARTA - DA DURAçÃO
O prazo de duraÉo é por têmpo indeterminado e o inicio da atividade é 04 de janeiro
de 2010. E garantida a continuidade da pessoa Juridica diante do impedimento por
Íorça maior ou impedimento temporário ou permanenle do titular, podendo a empresa
ser alterada paÍa atender uma nova situaçâo.

CLÁUSULA QUINTA . DA ADTJIINISTRAçÂO
A administração da sociedade será exercida por ANDRE CESAR GASPARETTO, a
quem caberá dentre outras atrrbuiçôes, a representação ativa e passiva, judicial e
extrajudicial da ElRELl, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital
rntegralizado e a empresa será regida pelo regime luridico da empresa limitada e
supletivamente pelas leis das Sociedades Anônimas.

CLÁUSULA SEXTA - oo ExERcícIo SocIAL
O término de cada exercício social será encenado em 31 de dezembro do ano civil
com a apÍesentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DEcLARAÇÃo DE DESEMPEDIMENTo

CEÍIIFICO O aBCIgÍrO Ea 06I02IZOLO 16:l:) soB N. a16OO555OO?.
l!919!9Lo, r!0006!oE DE 30/o:./2019- c.óDrco Dr earrrrclcÁo:
1t100,121661, xlna: ar60O665OO?.
oÀuDàt coiÉRcro vrRtgÀL - EIRELI - tarrlZri

I ,uÀrTÀ coM!Fr,,uL.
Lib.!E.d Bocu!

sscR.grÁrrr-cÉRÀ!,
cuntuBÀ, 06/02l2Ot !

w.aprêe.Eécil.pr .gov.b!

À vàtialâd6 dêsrê docú€ôEo !e rEpr€EÃoi.tica srleiEo à coÀpro\-.çào de s!à êuE6nticidàdê bos ts6p.crivor poÍtài..:DtoEôído §.us r.sp.ccrvo6 cód:go, d. v.Eific.çIo
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GAUDAX COMERCIO VIRTUAL LTDA - ME
cNpJ - 11.424.040/0001-87 - N|RE - 412.06659214
QUARTA ALTERAÇAO DO ATO CONSTITUTIVO

Transformação em Empresa lndividual de Responsabilidade Limitada - EIRELI

O titular declara sob as penas da lei, que não está imped'rda, por lei especial, e nem
condenado ou que se enconlra sob os efeitos de condenaçáo, que o proiba de exercer
a administÍação desta ElRELl, bom como nâo esta impedida, ou em virtude de
condenaçâo criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia populaÍ, contra o sistema
financeiro nacronal. contra normas de defesa de concorrência, contras as relaçóes de
consumo, Íe pública ou a propriedade. (Aí. 1.011, § 1", CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA - DA PARTICIPAÇÃO
O titular oeclaÍa sob as penas da Lel. de que não participa de nenhuma outra empresa
nessa modahdade EIRELI (empresa individual de Responsabilidade Limitada).

CúUSULA NONA - DO FORO
Fica eleito o foro da comarca de Londrrna, Estado cio Paraná, para resolver quarsquer
litigios oriundos do presente Ato

O titular assina o pÍesente instrumento, em via única.

Londrina.Pr.,fipia Êet (,

*

Lq(oRE SAR GASPARETTOE

_.v,rIri
I lunÍr^ COqttcrÁt Ioc-ra,.a|: 

l

Carrlrlc! O filtOIarXO A, O6lO2/2OtA t6rlt EOB x! a1{OO66SOO7
!!919!9!91 1a0806s05 oB to/gt/2oLs. óDroo DE vEirlrc.ÀçIo:
11800,{?3661. xIÀB: {160O665OO7,
oÀúDÀr coHÉicro vriroÀr, - SrRELl - a{E

Ltbêrrôd loqus
sEcR.E!Á.RrÀ- GBRÀL

CUFITIEÀ, O6l02/2OII
r-r,. ehPreeàfàcil. Pr gov br

À vrlldad' d'€L' docú.oto, .. ÍÀp...so..!ic. EuJ.i'.o à c6prov.ç5o d. !u..ur6rrci.bd. tio6 r.lpàcttvos 9or!.1!rnforDdo s.us lcEp.c!ivc! córtigo! d. v6ti!ic.Ção
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CAIXA ECl]NI]MI1]A FEDERÂL

CertiÍicado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 71424040/oootaT
RAZãO SOC|AI: GAUDAX COMERCIO VIRTUAL EIRELI ME

Nome Fantasia:GAUDAX INFoRMATIcA

Endereço: R PERNAI4BUCo 269 ANDAR 08 SALA 03 / cENTRo / LoNDRINA / PR

/ a6o2o-720

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer
debitos referentes a contribuiÇões e/ou encargos devidos, decorrentes
das obrigações com o FGTS

Validade: 25/tO/2018 2 / lL/2018

Certif icação N ú mero: 20 18 1 025 1 359 1 3224527 26

Informação obtida em 07lLl/2018, às 10:25:16

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

https:/ ,vww.sifge.caixa.gov.br/Empresa-/CrílcílFgeCFSlmprimirPapel.asp 1t1
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tr,tttttsrÉnto DA FAZENDA
Secretaria da Rêceita Federal do Brasil
Procuradoria-Gêral da Fazenda Nacional

cERTtDÃo NEGAT|VA DE DÉBtros RELATrvos Aos rRrBUTos FEDERATS E À DívtDA ATtvA
DA uNrÃo

Nome: GAUDAX COMERCIO VIRTUAL - EIRELI -
CNPJ: 11.424.040/000147

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

Esta cerlidão é válida para o estabelecimento matriz ê suas Íiliais e, no câso de ente federativo, para
todos os óÍgãos e Íundos públicos da adminiskação direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuiçÕes sociais previstas
nas alíneas'a' a 'd' do parágrafo único do art. 1'1 da Lei n'8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à veriÍicação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços <http://rfb.gov.bÊ ou <http://www.pgÍn.gov.bÊ.

Certidão e
Emitida às

mente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n' 1 .751 , de 211012014.
ia 1910912018 <hora e data de Brasília>

Válida a
Código d rtidão: C067.4BCB.FD94.8FC0
Qualquer emen da invalidará este documento

0 2:38 do
312019

gÍa

controle d
U

1t1
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01t10t201a Comprovanle dê lnscflçáo e de SituaÇáo CadastÍal

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldenliÍ'icação dâ Pessoa Jurídica e, se houver qualqueÍ divergênciâ, providenciê junto à
RFB a sua atualização cadastral.

A inÍormaÉo sobre o porte que constâ neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

0:5

NúMERo DE tNScRrÇÃo

11 .424.040t0001 47
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÃO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

OATA DE ABERTURÀ

22J12t2009

TULO DO FSTABELECIMEÀTO {\OME DE FAI.{ÍASIA,T

GAUOAX INFORMATICA

fslÍuaÇÁo c&asÍRÀ
ATMA ]

@grf srruÀÇÁo cADAsrRÁ!

NOME EMPRESARIÁL

GAUDAX COMERCIO VIRTUAL - EIRELI -

PORTE

ME

cÔorco E DESCRTÇÁO DAATTVTDADE ECON

47.51.241 . Cornércio varejista especializado de êquipamento6 e suprimêntos de inÍormática

cÔotco E DEscRtÇÁo oÁs aÍtvroÀDEs EcoNÔMrcas sEcuNoaRrÀs
47.894{7 - Comércio varejista de êquipamentos paÍa escrltório
47.53-9{0 . Comércio varejlsta especlalizado dê eletÍodomé6ticos e equipamentos de áudio e video
47.52-'l{0 . Comércio varejlsta especlallzado de equlpamentos de teleÍonla e comunlcação
85-996{3 . Trelnamênto em informátlca
62.09-1.00 . Suporte técnlco, manutênção e outros serviços em têcnologla da info.mação
62.0í-5{1 . Desenvolvlmento dê p,og,amas de computador sob êncomenda
95,1í{-00 . Reparação e manutenção de computadorês e de equipamentos periférlcos
47,ôí.0.03 . Comércio varejista dê arllgos dê papelaria

@
230-5 - EmpÍesa lndividual dê Respon6âbilidade Limitâda (dê NatuÍêza EmpÍêsári

LOGRADOURO

R PERNAMBUCO
NÚMERo

269
COMPLEMENTO

ANOAR E SÂLA 3

CEP

86.020-120
BAIRRO/OISTRIÍO

CENTRO

ENoEREÇo ELEÍRôNtco
coNTATO@GAU DAX.COM.BR

MUNIC

LONDRINA PR

ÍELEFONE
(43) 3253.0077

NÍE ERÂTIVO RESPON VEL (EFR)

S ESPECIAL

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016

Emitido no dia 0111012018 às 14:09:í7 (datâ e hora de Brasília).

Consulta QSA / Capital Social

DATA DA srruÀÇÁo cÀoAsrRAL
22t1A2009

DAT^ DA stru^ÇÁo ESPEctAL

Página: 1/1

t---

https:/^,!ww.receita.Íazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpJreva/Cnpjreva_Comprovante.asp

Voltar

Prêpár'âr Pàgrnâ
pôrs lmFres§âO

1t2
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊHcn uteRrua

Nova Santa Bárbara, 0111012018

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de equipamentos para o Posto de ldentificação.

Senhorita Contadora:

Tem esta finalidade de solicitar a Vossa Senhoria, dotação
orçamentária para a aquisição de equipamentos para o Posto de ldentificação
Totalmente lnformatizado - PATI, do lnstituto de ldentificaçâo do Paraná, num valor
máximo previsto de R$ 4.349,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e
oitenta centavos).

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain uditk dos antos
Setor de LicitaçÕes

Rua Walfredo BittencouÍ de Moraes n" 222, Centro, 8 43. 3266.8100, El - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - E-mails licitacao@nsb.pr.cov.br - rvprv. nsb.pr.qov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

coRREsPoNDÊNcta INrteRxa

De: Departamento de Contabilidade
Para: Setor de Licitações

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa Excelência
em data de 0111012018, informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para a
aquisição de equipamentos para o Posto de Identificação Totalmente Informatizado - PATI,
do Instituto de Identificaçào do Paraná, num valor máximo previsto de R$ 4.349,80 (quatro
mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos).

Outrossim, informo que a Dotação Orçamentária é:

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
001 Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 Manutenção da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente: 550.

Sendo o que se apresenta para o momento

Nova Santa Bárbara. 07 de novembro de 201 8

Atenciosamente,

Laurití de Souza Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n'222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000
Nova Santa Bárbara. Paraná - .E - nl *' v. br
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PREFEITURA MUNICIPAL
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NOVA SANTA BARBARA

coRREsPoNoÊucn TNTERNA

De: Setor de Licitação
Para: DepaÉamento Jurídico

Nova Santa Bárbara, 0711112018

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedlda pela Sra. Rosana Ruy de
Souza, solicitando a aquisição de equipamentos para o Posto de ldentificaçáo
Totalmente lnformatizado - PATI, do lnstituto de ldentificação do Paraná, num valor
máximo previsto de R$ 4.349,80 (quatro mil, trezentos e quarenta e nove reais e
oitenta centavos) e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da
previsão orçamentária através da dotação:

04 - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
00í - Secretaria Municipal de Segurança Pública;
06.125.0065.2007 - Manutençâo da Secretaria Municipal de Segurança Pública;
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo; 510;
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente; 550.

Encaminho a Vossa Senhoria este processo para que tenha o
parecer jurídico acerca da modalidade de licitação a ser adotada.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine uditk dos antos
Setor de Licitações

Rua Walfrcdo Biuencourt dc l\,loraes.2f2 - Cep.8ó250-000 - F'one l:à\ (0J3)3166.8100 - C.N.P.J. N.'95.561.080i'0001-60
[-]rnail: licitacao d nsh.Dr.go\'.bÍ - Nova Santa Barbara - PaÍaná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
Av. Walfredo Bittencourt de Morâes na 222, Fone/Fax [043) 3266-8100

cNPl N.o 9s.s61.080/0001,60
E-mail: pmnsb@nsb.nr.gov.hr - Nova Santa Bárhara - Paraná

Parecêr jurídico

Soficltante: Departamento Municipal de Licitações
Contratos

e

Assunto: possibilidade da

Iicitação para aquisição de

de Identi ficação Totafmente

adoção de drspensa de

equipamentos para o Pos to
Tnformatlzado - PATI.

Encerram-se os presentes autos em

solicitação da possibilidade da adoção de dispensa de

licitação para aquisição de equipamentos para o Posto

de Identificação Totalmente fnformatizado - PATI, em

uma contrataÇão com va1or máximo previsto de R$

4.349,8A (quatro mil e trezentos e quarenta e nove

reais e oitenta centavos), conforme requerido e

fundamentado pela Secretaria Municipal de Obras,

Trabafho e GeraÇão de Empregos.

Analisando
remetida, se percebe

documentos: pedido,

E o relatório.

a documentação quê nos foi
constâncla dos seguintes
com especi f icaçào- e

a

Páq a e5
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PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

Av. Walfredo Bittencourtde i4oraes ne 222, Fone/Fax (043) 3266-8100
cNPl N. 95.561.080/0001-60

E'mail:pInrs!@!§b,Il,8alÀú - Nova Santa Bárbara - Paraná

justificativa, da Secretaria Municipal a ser
beneficiária com a pretensa contrataÇão; indicaçào de

dotação orçamentária e parecer contábl1 emitidos pelo
Departamento competente do Municiplo; autorização
administrativa e cotaÇôes de preços,

Pelas cotaÇões de preÇos, vê-se que o

valor da contrataÇão nào supera o montante de RS

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), pelo

que há expressa autorização legaf no que diz respeito
à possibilidade de uso da dispensa, conforme dlspõe o

arL. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93. Tn verbis:

"Art. 24. É dtspensáve7 a licitação:

II - para outras serviços e compras de vafor
até 70* (dez por cento) do finite previsto na

afinea t'at' / do inciso II do artigo anterlar e

para aTienaÇões, nos casos previstos nesta Lei/
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo

serviço, campra ou altenação de maior vuLto que

possa ser realizada de uma só vez;"

Ou sej a. a Iicitação é dispensáve1,

para servlços e compras de valor até 10% (dez por

cento) do frmite previsto na a1inea "a", do inciso
I1, do arl . 23, o que dá, em mrúdos, o montante de R$

17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais)

L

Pág L e5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av. Walfredo Bittencourt de MoÍaes n! 222, Fonê/Fax (0a3) 3266-8100

cNPl N.' 95.561.080/0001-60
E-mail: p.ünsbj@lsh,ll.ga]Àbr - Nova santa Bárbara - Paraná

Por expressa autori zaçâo

Procuradoria acena favoráve1 à adoção da

Iegal, êsta
di spensa .

Mais comentárlos, cabe enfatizar quê a

dispensa em voga cuida do vafor da contrataÇão,
diferentemente dos outros casos dos outros incisos do

art. 24. A economicídade é, em suma, o fundamento (a

ratio) da referida dispensa. Observe-se que a

l-icitação tem um custo financeiro para a

Administração Pública e há em que este custo

financeiro é superior ao beneficio que dela,
licitaçào, advirá.

Nesse ponto, passamos a palavra

Procurador-Geral do TribunaL de Contas da União,

Lucas Rocha Furtadol, que a respeito do tema

apreÇo profere o Iúcido comentário:

"l/esses casost o leglslador entendeu Qúe, em

razão do peqúeno vaLor a ser contratado, não se

justificaria a realização de licltação em face

do valor da futura contrdtaÇàa. E sabido que a

realização de licitação gera ônus pdra a

Adnlnistração, de modo qúe o custo de sua

reaTização não justificaria seus benef1cios".

do

Dr.

em

Furtado, Lucas Rocha.
AdrnjnisLrativos: Tear ià ,
At1as, 2 001, p. 70 .

de LicitaÇões e
Jurísprudência,

Cantratas
São Paqlo,

\

Ín Curso
Prática e

Pági-rla de5
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NovA sANTR sÁRsaRÁ
Av. Wdhedo Bittencourt de Moraes nP 222, Fone/Fax (043) 3266-8100

cNPl N.' 95.s61.080/0001,60
E'mail: D.Enshl@lrb+rfll{,fu - Nova Santa Bárbara - Paraná

Ao passo quê economia se relaci-ona,
outrossim,
aplicável à

com eflciência, também

Administração Pública.
prlncipio j ur idi co

Desde 7á, anoto a necessidade de

abêrtura de un procedimento licitatório para balizar
próxinas contratações com o mesmo objeto, en wista
que a dispensa licitatória demanda urgência, ê o quê

(com a feitura de licitação) expôe

administratiwa.

exara o

Lei no

organl.zaçao

Ainda, não é demais fembrar que para a

realização do procedimento devem ser observados todos

os princÍpios gerais de licitação e contratos, bem

como todo o rito da Lei n. 8.666/93.

Outro ponto a se destacar, refere-se a

exigência de toda a documentaÇão da contratada, a fim
de que a Administraçâo contrate empresa :-dônea, afém

dos documentos de identrficação da empresa, deve a

mesma apresentar Certidão de Tributos Federais,

Estaduais e l,lunicipais, Certidão de Regularidade do

FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas,
todos com prazo de vafidade para o procedimento.

Cabe safientar, que esta assessoria
presente parecer em atendrmento ao art. 38 da

8.666/93, que determina a consultoria do o\qão

Pá gi de 5
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* PREFEITURÁ MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARÂ
Âv. Walhedo Bittencourt de Moraes nq 222, Fone/Fax [043) 3266,8100

cNPJ N.a 95.561.080/0001-60
E-mail: pmtr§h@nsh+I€oy.lI' Nova Sanra Bárbara - Paraná

juridico sob o prisma estritamente juridico, não lhe
competindo adentrar à conveniência e à oportunidade
dos atos pratlcados, nem analisar aspectos de

natureza eminentemente técnico-admlnistratrva.

De igual forma, cabe ser enfatizado que

refoge à competência deste Órgão Juridico a avaliação
técnico-administrativa referente aos critérios
adotados para aferição dos vafores da remuneraçâo

pelos bens, mesmo porque, s.m.j., acredita-se que taf
atri-buiçãoéinerenteàdrscricionariedade
administrativa.

É emitido parecer favorávef, uma \tez

que o presente procedimento encontra-se em

consonância a legislação aplicáve1 a espécie, bem

como observou os pri-ncípios constitucionais aplicados
a Administração Pública.

20t8 .

E o parecer/ salvo melhor luizo.

Nova Santa Bárbara, 12 de novembro de

Gabríe].. Àlmeida de iIeFus

Procuradoria Juridida

Página 5 de 5
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PREFEMJRÂ MUNICIPAL

Eslado do PaÍaná

DTSPENSA DE rrCrTAçÃO

N" 2Ol2O18

De acordo com o procedimento

administrativo instaurado pelo Município de Nova Santa Barbara,

objeto do protocolo no LLO{2OLB, referente ao processo de

dispensa de licitaçáo, ptrâ AQUISIçÃo DE EQUIPAMENTOS

PARA O POSTO DE IDENTIFICAçÃO TOTALMENTE

INFORMATIZADO - PATI, conforme solicitaçáo feita pela

Secretaria Municipal de Segurança Rlblica, e sendo atendidas as

normas legais pertinentes e na forma do inciso II, do art. 24, da

Let a666 193 e posteriores alterações, caracteriza-se a referida

dispensa de licitaçáo.

Nova Santa Bárbara PR, 19/LLI2OLA.

c Kondo
PR EITO MUNICIPAL

Av. Walter Guimaíães da Costa n' 5'12, Fonê/Fax (043) 3266-8100 . CNPJ N.o 95.561.080/0001-60

E-mail: Iicitflcâo rr sb.pr eor br Site: rvrvrv.nsb.Dr.gov.br Noya Santa Bárbara - Paraná



19t111201a Murâl de Licitações Munic,pais

.ccrroí proycnlêntês dê orgrnismor inrernacion.lslhultllat.r.i3 dê.ré.li
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Detâlhes processo licitatório

TCEPR

InshiuiÉo Frnarcera

coniGtc ce Empíàfmo

Vol!ê!

Entdede Executora MUNICiptO DE NOVA SANTA BÁRBÁRÀ

Anor 2018

No I c tação/dispensa/rnexigrbihdàdea 2O

I\4odalidàde' processo Dispensa

Número edrlâl/procês5o- I 1Ol2018

u*LÍrçôo BijLrIrrd uo er,lI,' Aqu sLçáô de €quipamenros pàra o poío de ldent ficação Totatmenre

Informatrzado - PAÍl

Dotaçâo Orçamentáía' 0400106r2500652007q490520000

PreÇo maxrmo/Referêncià de píeçc - -1.3,19,80

RS'

Ddta PLDl,La(ào Te'^,o r.t'Í(a'-áo o , t/71 to

Datã Cancelamento

cPF: a271512958 i@sAs!)

https://servicos.tce.pr.gov.brlTCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcessoCompra.aspx 111
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA OFICIAL -
Lei n" 660, de 02 dê abril
de 2013.

2

Edição N' 1364 - Nova Santa BáÍbara, Paraná. Segunda-feira, í9 de Novembro de 2018

I . Atos do Poder Erccutivo
OBJETo: Contratação de serviços, com fornecimento dê materiais, para
conÍecção de estruturas de tabela de basquete, trave de tutsâ|, rede de
voley e gradilpara Íampa.

VALOR: Rl 16.400,00, (dezesseis mil e quatrocentos reais).

oBJETO: Contratação de mão-de.obra para manutenção de vias públicas
pavimenladas.

PRÂZO DE VIGENCIA: 90 (noventa) dias, contados da data de assinatura, ou
seja, até 16/0220í9.

SECRETARIAT SecrelaÍia l\,lunicipal de Educaçao, Esporte e Cultura.
RECURSOS: Secretaria Municipalde Educaçào Esporte e Cultura.
RESPoNSÁVEL JURIDICO: GabÍielAlmeida de Jesus, OAB/PR n'81.963.
DATA DE ASSINA TO

VALoR: R$ 14.872,M, lqualotze mil, oitocentos e setenta e dois reais e
quarenta e quatro centavos).

0e acordo com o procedimento administralivo instaurado pelo

l\y'unicípio de Nova Santa Báôara, objeto do prolocolo n'110/2018, Íeferente ao
p.ocesso Õe oispensa de hcitação. pâra AoUlSlçÁo DE EQUIPAiTENTOS

PARA O POSTO DE IDENTIFICAçAO TOTALMENTE INFORI,IATIZADO -
PATI, confoÍme solicilação feita pela Secretaria i,,lunicipal de Seguíançá Pública,

e sendo alendidas as noÍmas legais pertinentes e na forma do inciso ll, do arl. 24,

da Lei 8666/93 e posleÍiores alteraçóes, caÍacteriza-se a refeÍida dispensa de

licitaçã0.

Nova Santa Bárbara PR .1911112018.

REF.: Pregão Presencial n.o 73/2018
PARÍES: Município de Nova Santa Bárbara, inscnto no CNPJ sob o no

95 561.080/0001-60, mm sede administrativa na Rua Walfredo Eittencourt de
l\y'oraes, 222, neste ato Íepresentado pelo seu Prefeito l\4unicipal, Sr. Eric Kondo,
e a empresa HYAGo MARQUES EVANGELISTA . PAVIMENIAçÁO ME.
il$Ila no CNPJ sob n" 27.292.651i0001-59. com sede na Rua Tesuo Kondo.
2 CEP: 86250000 - BAIRRo: CorjJnto Alvoíaoa, Nova Santa BárbaÍaiPR.

PRAZO DE VIGÊNCIA: 90 (noventa) dias, contados da dalâ de assinatura, ou

sela, alé 16/022019.

SECRETARIA: Secrelaia Municipal de Obras do Trabalho e Geraçao de

Empregos.

RECURSOS: Secretaria Municipal de obÍas, do Trabalho e Geração de

Empregos.,
RESPONSAVEL JURIDICO: Gabrlel Almelda de Jesus, oAB/PR n" 81.963.

DATA DE ASSINATURA CONTRATOI 'I9/11/2018.

REF.: Pregão Presencial n.' 7412018

PARTES: Município de Nova Santa Bárbara, inscnlo no CNPJ sob o no

9i(§' 080i0001.60, com sede adT,nrslratrva na Rua walÍíedo Brttencourt de
\ )s 222. lesle ato repÍesen€do pelo seu PÍeÍerÍo l\,lunicipal SÍ. Eric Kondo,
e a empÍesa GUSTAVO AZEVEDO PINTO ME, inscrita no CNPJ sob n"
08.688.131/0001-15, com sede na Rua Barão Antonina, 302 - CEP: 86210000 -

Baiíro: Cenko, Jataizinho/PR.

oBJETo: Aquisição de tintas,

VALoR: R$ 3,569,00, (três mil, quinhentos e sessenta e nove reais).

PRÂ20 DE VIGÊNCIA: 60 (sessenta) dias, contados da data de assinatura ou

seja, até 17/01/2019.

SECRETARIA: Secretaria lúunicipalde Educação, Espo(e e Cultura.

RECURSoS: SecÍetaria Municipalde Educação. Esporte e CultuÍa.

RESPONSÁVEL JURíDICO: Gabriel Almeida de Jesus, OAB/PR n" 81.963.

DATA OE ASSINATURA CONTRAÍO: 19/I1/2018.

EXTRÂTo D0 CONTRÁTO t{" 1L2/20't8

REF.: Pregão Presencial n.' 75/2018

PARTES; Municipio de Nova Santa Bárbara, inscÍilo no CNPJ sob o no

95.561.080i0001.60, com sede adminrstrativa na Rua WalÍredo Bittencourl de

Moraes, 222, nesle alo repÍesentado pelo seu PÍeÍeito [.'lunicipal, Sr. Eric Kondo

e a empresa TRANSFOR . SEVIÇoS ELEÍRoMECÂNICOS LTDA, inscrila no

CNPJ sob n''17.482.9'16/0001'28, com sede na Rodovia BR 369, S/N K[.1 91 -

CEP. 86300000 - Bairro: Vila Galeano. Cornélio Pmcópio/PR.

PareceÍ da Comissão de Licitacâo

Edital Tomada de Preço n'0'U2018

A Com.ssão de Licrlação do Servrço Autônomo Municrpal de Àgua e

Esgoto de Nova Santa Bárbarâ, dêsignada pela Portaria n' 012/2018 em

alendimento a impugnação ao edilâl apÍesenlada pela empresa PRISMA

SYSTEM - INFORMATICA E CONSULÍoR|A LTDA - ME, CNPJ n"
06.086.767./0001-61, tendo por fundamento o conhdo no paÍecer jurídico anexo,
resolve IIqEEEEE a impugnaçáo apresentada.

Comunique-se a empÍesa, bem c€mo publique.se a presenle decisão
para se gaÍantir a lransparéncia e publicidade necessáÍra a todos os atos da

Administraçá0.

Nova Santa BáÍbara, 19 de novembro de 2018

Wilson do Boníim
Presidenle da Comissáo da Licitação

Ponana 01212018

Aurélia de Fatima Carriel dos Santos
l\.4embÍo da Comissão da Licitação

Poí.ana 01212018

Marcos Barbosa dos Santos
i,4embro da Comissão da Licitação

Porlana 0122018

Eric Kondo
PREFEITO MUNICIPAL

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: WalÍÍedo Bitlencouí de Mo.âes n'222 - Cenlro

Fone/Fax (43)3266€100
E-mail:d anooficral@nsb pí gov bÍ

ww\a.nsb.pÍ.gov bÍ

Dôi r',i.1. ássrnàír pôr aÉid.áJ. D.r,? l.lDva SanL.
Bô !3Ía PreíerlJr3 r.r(,.rÕÍral 95siil!8i(-úúr60 ÀC SERASA

Súa aur.nrc,daí. é gaEnt.la de5dÉ qle íslalrzaao alÍavÊs
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EXTRÁTO DO CONTRÁTO N' íOO/20,I8

EXTRÂTO DO CONTRÂTO N'101/2018
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Dê âcoÍdo com o pr@dimênto

A CIDADÉ TIOIOIIAI.

Prefeitura Muflicipal
de Nova Santa Bárbara-PR

palo MunicÍpio dê

)

Novâ Sanla Báó5re, oõiêto do protocolo n. líoraotl, relêrenl6 ao
proce6!ô de dlspên3â dê IlcilâÉo, parâ AOUISIçÁO DE EOUIPA ENTOS
paRÂ o poslo DE tDE}{nFrc^çÁo toraL E {ÍE tr{FoRtíaÍrzAoo
- PATI. coníormo solkilaçlo Íeilá pêle SêcÍêtarie Muniip6l dê S€gurenç3
Públha. o s6ndo etendiras !s noÍner l€gek parliltênlês ê ns íoÍma do
inciso ll, do aí1. 24, da Lai 8666/93 e po3tarioí!! alteráç6Gs, cerâct€nzs-se á
íeírÍidâ disponsá dc licitáçlo.
Nová Sánte Bâbàrá PR. ígrlín0í8.

E ,c Ko,do. PREFEÍO I,IJTIICIPAL

EXÍRATO DO COIIR TO I' í00120íI
REF.: PÍaOlo Prr..ncl.l í.' 7Ílrl0í I

PARÍES: Munldplo da lloy. S.nlr Birblra, insarito no CNPJ sob o n'
95.561.080/0m160, com s€dê ádminbhãllve nâ Ruâ Wâúêdo Bil6ncôurl
de Moraês,222, nêsl6 eto rêpíes€ntedo pêlo sêrr Paêíêito Munijpel, Sr.
EÍlc Kondo,_o a êmprâso HYAGO TTARQUES EV NGELISTA -
PA\rI|ENTAçAO ME, lnscnte no CNPJ sob n'27.292.651r'0001-59, cDm
!êdê nâ Ruâ Tolsuo Kondo, 270 . CEP: 86250000 - BAIRRO: Coojunto
Alvorada, Nova SanüÊ 8áóara/PR.
OBJEIO: Conlrrt ç!o d. mgode-obE pr.r m.nut.nçto.d. yl!3
públlca! pâvlmantrdaa.
VALOR: Rt í1.t72,4,1, (qúrtorta lnll, oltocãnloa o a.t.nt 6 dol. rc.l. e
quaÍcntâ. qultrc-cênt vo!),
PRAZO OE VIGÊICIA:90 (nov.ntr) dlr!, conledo3 (lâ datâ de
essinálure, ou seie, etá í 6102111010.
SECRETARIA: Secrêt6na Muhicipalde Obras, do Trabalho e Ge€Éo de
EmpÍegos.
RECURSOS: SêcÍelariã Munltrpal de ObÍes, clo Trâbalho e Gereç3o dê
Empreoos.
RESPóNSÁVEL JURIDICO: Gebriel Almeide dê Jêsus, OAB/PR n'
81.963.
OATA OE ASSINATURA COt{TRATO: í9/ílrl0lt.

EXTR TO OO COLTR TO it. í0120í8
REF,: P.cgao Éi.a.ncl.l n-'?1f2O1A

PARÍES: lúunlclplo d. ov. S.nlr Baôrrr, in6cíito no CNPJ sob o n"
95.56í .080r'000 t -60, .om sede edminhlràlive nâ Rúa WalíÍêdo Biliencourt
dê MoÍaê!,222, nê3lê eto rêpÉr6ntâdo p€lo srt'l PÍrÍôilo Municipal, Sí
EÍlc Kôndo. â a emprcaa GUSTAVO AZEVEDO pll{Yo tlE, imcrite no
CNPJ sob n'08.688.13'll00O1-15, com sede ne Rue Beíáo Àhlonina, 302 -
CEP:86210üD - Bãino: Contro. Jâlaizinho/PR.
OBJEÍO: Aqul!lção d. tiítà..
VALOR: R3 3,569,q0, (tra!rnll, qulnh.nto....$rnle. nov..erlE).
PRAZO DE VIGÊI{C|A:60 (....Gntâ) dt.s. conrados d. daia de
âssinâlurà, orrsêia, alá l7r0l lilo19.
SECÊETÀR|A: SocrotaÍia Munlcipâlde EducaÉo, Esporte 6 CultuÍe.
RECT RSOS: SecÍetede Municipâldê Educáçãó, Espoí6 eCuttuíe
RESPOT{SAVEL JURIOICO: Gâbriel Almeidâ d. Jêsus, OAB/PR n'
81.963.
OATADEASSINATURACONÍR TO: ís,íít20í8.

Prefeitura Municipal de
Santa Cecília do Pavão-PR

I

GERÂt

SPENSA DE I,IclrAÇÃo,t!
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t*li NOVA SANTA BARBARA
PREFEITURA MUNICIPAL

.-§='*t=.. ESÍÁoo oo pARANÁ

CHEK LIST

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO

N" 70 tAil{
NO ESPECTFTCAÇÃO DOC oBs.

1 Capa do processo oK,,
2 Ofício da secretaria solicitando // /,(.
3 Prefeito pedindo abertura do processo nlL
4 CotaÇÕes de preços (no mínimo 3) bí,
5 LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇão) ní,
6 Contabilidade à LicitaÇão (Resposta dotaÇão) n r1,
7 Licitaçáo ao Jurídico (Pedido de Parecer) 0,<
8 Parecer Jurídico o t<,
I Edital de autorização do PreÍeito 0/.t

10 Publicação (Jornal A Cidade Regional/ Diário Oficial do
Mun icípio). üí

11 Publicação Mural de Licitação (TCE) dí..
12 Contrato
13 Publicação do extrato do contrato (Jornal A Cidade

Regional/ Diário OÍjcial do Município)
14. Encaminhado cópia contato ao fiscal

Rua Walfíedo Bittencouí de Moraes n' 2:2. Centro- |one ,13. 3266.8100. CEP - 86.250-000 Novâ Santa
Bárbarir. PaÍaná E-mail licitacao í/ nsb.Dr.qor.hr - urrrr' nsb.pr.gor'.hr
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DÔ PARANA

TERMO DE ENCERRÂMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
DISPENSÀ DE LICITAÇÃo N" zorzotB

Aos 2 1 dias do mês de novembro de 201 8, lavrei o presente termo de
encenamento do processo licitatório Dispensa de Licitação n" 2012018, registrado
em 19/1112018, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no 001 ao no 049, que corresponde a este termo.

Ekina Santos
Responsável pelo Setor de Li tações

Rua U'alÍiedo Biftencoun de l!íoraes no 222. Centro. f'one ll 3266.8100. CEP- 86.2i0-000 Noya Sanla Bárbara- PaÍaná

E-mail licÍacao í/ nsb.Dr eo!.bÍ - \\\\'\r nsb-DÍ gov bI


