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2. COilDçÕES GERAIS
2.1 . A pÍoponente declara conhecer os teÍmos do instrumento convocatório que rege a presente
licitaÉo.
PREçO (READEOUADO AO LANCE VENCEDOR)
Deverá ser cotado, nitário e total, de acordo com o Anexo 01 do Edital.
A proposta terá 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do prêgáo

il quaúocentos e guaronta e quatro reais e vinte e nove centavos)
2.2O preço contempla todas as dêspêsas necessárias ao pleno fornecimento, tais
como os enca sociais, impostos, taxas etc.), cotados separados e incidentes
sobre o fomecimento.

lbiporã, em 09 de Julho de 2020.

RG:6.43í.768-7
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MUNIZ & ROCHA LTDA. - ME

B. ANTôN to CASAGRAN DE, 2.85G9
JD. VILA ROMANA

cEP 86.200-000 - lglPoRÃ - PR J

R Antônio Casagnande, 28508
Tel/Fax (43) 3í5&í334

Vlla Romanâ
Cel: (4il) í,ftB22-o',42

CEP E6.2üH,OO lbiPorã - Paraná

E.malt: ciamêdlca@Yahoo.com.br
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& #rslode e@ldtêedld*, csn rcsd&'

Concha ânatôfiica

:.
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,.
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Consultas / Produtos para Saúde / PÍodutos para Saúde

Deialhss do Produto

Noínê da Emprosa ACCUMÉD PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA

06.105.362/000í -23 AutoÍizeÉoCNPJ 8.02.75$1

ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓIDE PREMIUM
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MUNIZ & Í.ERNANDES LTDA ME
cNPJ/MF 03.91 9.932/0001 -20

SEXTA ALTERAÇAO CONTRATUAL CC,NSOLi DADA

JOSUE JORGE BUENO MUNIZ, brasileiro. casado em regime de
hão universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em

01/06/1960, empresário, residente e domiciliado na cidade e comarca de lbiporã. Estado
do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet no 1766 - Centro - CEP 86200-000. portador

da Carteira de ldentidade Civil sob n. o 2.175.463-SSP-PR e do C.P.F. sob n.o

366.804.609-30 e CLARIANA FERNANDES MUNIZ, brasileira, solteira, natural de lbiporã,
Estado do Paraná, nascida em 1711211983, empresária, residente e domiciliada na cidade
e comarca de lbiporã, Estado do Paraná, à Rua Francisco Loures Salinet no 1766 - Centro
- CEP 86200-000, portadora da Carteira de ldentidade Civil sob n.o 8.490 843-6-55P-PR e
do C.P.F. sob n.o 038.456.'1 19-52 únicos socios componentes da sociedade empresária
limitada que gira sob a razão social de "MUNIZ & FERNANDES LTDA ME", devidamente
inscrita no CNPJ MF sob n.o 03.919.932/0001-20, com sede e foro na cidade e comarca de
lbiporã, neste Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande no 2.850, sala B, com seu
Contrato Social devidamente arquivado no Cartório de Titulos e Documentos da Comarca _-.
de lbiporã PR, sob n.o 0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075, datado de 07/07/2000, sua
Primeira AlteraÇão Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca
de lbiporã PR, sob protocolo 0010529 e no 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a029,
oatada de 2410512001 em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná. sob
protocolo 011114973-6 e n.o 41204576273, em sessáo do dia 2810512001 e sua Quinta e
Ultima Alteração Contratual devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do
Paraná, sob n.o 20083273859, resolvem por este instrumento particular de SEXTA
ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOLIDADA, alterar seu Contrato Social e alteraçÕes
posteriores conforme cláusulas e condiçÕes a seguir:

DAS ALTERAÇÓCS:

CLAUSULA PRIMEIRA: Por este ato ingressa na sociedade MICHEL ROCHA DOS
SANTOS, brasileiro, Casado sob o regime de comunhão parcial oe bens, natuÍal de
lbiporá/PR, nascido em 20/06/1981, empresário, portador da cédula cje ldentidaoe RG n.o
6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.o 031.790.889-82, residente e ciomiciliado
na Rua Francisco Loures Salinet no 1766, Centro - lbiporã/PR - CEP 86200-000

CLAUSULA SEGUNDA: A sócia CLARIANA FERNANDES MUNIZ, que possui na
sociedade, inteiramente integralizadas 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$
1,00 (um real) cada, totalizando RS 5.000,00 (Cinco mil reais), por este ato, cede e
transíere a totalidade de suas cotas ao sócio ingressante MICHEL ROCHA DOS
SANTOS, totalmente subscritas e pagas, em moeda corrente do país, nesta data.

CLAUSULA TERCEIRA: O sócio JOSUE JORGE BUENO MUNIZ, que possui na
sociedade, inteiramente integralizadas 15.000 (Quinze mll) cotas de capital no valor de RS
1.00 (um real) cada. totalizando RS 15.000.00 (Quinze mil reais), por este ato. cede e
transfere 5.000 (Cinco mil) cotas de capital no valor de R$ 1,00 (um real) cada, tolalizando
RS 5.000,00 (Cinco mil reais) ao sócio ingressante MICHEL ROCHA DOS SANTOS,
totalmenie subscritas e pagas, em moeda corÍente do pais, nesta data

CLAUSULÁ, QUARTA: Os sócios JOSUE JORGE BUENO MUNIZ e CLARIANA
FERNANDES MUNIZ dão ao sócio MICHEL ROCHA DOS SANTOS, ptena, gerat, rasa e
irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuada, declarando estes conhecerem a
situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogado nos direitos e obrigaçôes
decorrentes do presente instrumento.

Folha 1 de 6
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ZLtMUNIZ & FERNANDES LTDA ME
cNPJ/MF 03.9í 9.932/0001 -20

s Ex'rA al-rr ReÇÃo coNIRATUAI- c ( it'.ts GLi Dr\DA

CLAUSULA QUll.lTA: Após a 1:resenie alteração rra distriburção das coios, rr c.ipital :ocial
subscrito e totalrnente integralizado em rnoeca corrente naclonal é de P.$ 20.000,00 (Virite
mil reais) nuÍr total de 20.000 (Vintc mil) cotas corn vaior nontinal de R$ 1,00 (um real)
cada, e passa a ter a seguinte distribuição:

Sócio Quotas Capital Social Percentual

JOSUÉ JORGE BUENO MUNIZ 10.000

10.000

20.000

R$

ns

5C,00

50,00

R§ 20.000,00 100,00%

10.000,00

1o.00o,oo

ParágraÍo Frirneiro: Os lucros acumulados e aqueles auferi,los r,c decorrer do exercÍcio
social poderãc, rníJdianie deliberação de sócios representantes da trraioria do capital
social, ser distribuidos de forma desproporcional à participação societária, ncls termos do
artigo 1.007 da Lei n.o 10.40612002.

Parágrafo Segundo: Havendo resultado negativo, serão estes ahsorviCos pelos lucros
acumulados; se inexistentes estes, serão compensados com lucros futuros; se inexistentes
estes, serão airsorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva reduçáo, através
da alteração contratual pertinente

CLÂiJ§UI-A tiEXTÀ: A administração da sociedade sei'á exercida polc;:;ócios.IOSUE
JORGE BU(:tlO l\tlUNlZ e IJIICHEL ROCHA DOS §ÂtlTOS aos ci;..is cornpeteÍn
individr:alnrr:rrte a representação atíva e passiva, judici:rl e ex'.rajudiciâl tia sociecla,ie,
sendo-lhes vedacios atuarem em operaçôes ou negócios estranhos ao úbjeto social, em
especiúl prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. E dispensad: a caução para
administração. PRO-LABORE: Pelos serviços que prestaÍenr à sociedade, per-ceberão os
sócios rernuneraçáo pró-labore mensal, este que terá seu valor fixado em cornum acordo.

ParágraÍo Úníco - Os administradores deverão prestar contas de sua administração,
devidamente justiÍicada, apresentando o inventário, o balanço patrimonial e o de resultado
econômico, ;lté o final do mês de abril de cada ano, devendo os sócics renranescentes
aprovai'cm ou não suas contas, formalnrente.

CLÁUSULA 9ETIMA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que não estãD
impedidos cie exercerem a adrninistração tla sociedade, ;:or lei especial, ou ern virtude de
conden;lção crinrinal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que tenrpor;:riamente, o acesso il cargos públicos; ou por crinre falirnentar, iJe
prevaricação, peita c,u suborno, concussiio, pecuit-rto, ou c,,rntra a econornia popular, contra
sistema Íinanceiro nacional, contra as norrnas cie defesa da concorrência, contra as
relaçÕes de consunrc, fe pública ou a propriedade.

CLÁUSULA OITÂVA: A razão social da empresa que êra "tlíUiltz & FERNANDES t.TtrA
ME", por este ato passa a ser: "llilUNlZ & ROCHA LTDA ME".

Êolha 2 de 6 ,'
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MUNIZ & FERNANDES LTDA ME

cNPJ/MF 03.91 9.932/0001 -20
SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL CONSOL IDÂDA

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e disposiçóes
Contrato Social e AlteraÇÕes anteriores que não colidam com o disposto na presente
alteração contratual. Sendo assim resolvem os sócios consolidar este instrumento de
SEXTA ALTERAÇAO CONTRATUAL CONSOLIDADA, como segue

JOSUÉ JORGE BUENO MUNlz, brasileiro, casado em regime de comunhão
universal de bens, natural de Rolândia, Estado do Paraná, nascido em 01/06/1960,
empresário. residente e domiciliado na cidade e comarca de lbiporã, Estado do Paraná, à
Rua Francisco Loures Salinet no 1766 - Centro - CEP 86200-000, portador da Carteira de
ldentidade Civll sob n.o 2.175.463-5SP-PR e do C.P.F. sob n o 366.804.609-30 e MICHEL
ROCHA DOS SANTOS, brasrleiro, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
natural de lbiporã/PR, nascido em 20/06/1981 , empresário, portadoÍ da cédula de
ldentidade RG n.o 6.431.768-7 SSP/PR, inscrito no CPF-MF sob n.o 031.790 889-82,
residente e domiciliado na Rua Francisco Loures Salinet no '1766. Centro - lbiporã/PR -
CEP 86200-000. únicos sócios componentes da sociedade empresána limitada que gira
sob a razão social de "MUNIZ & ROCHA LTDA ME", devidamente inscrita no CNPJ MF
sob n.o 03.9í 9 .93210001-20, com sede e foro na cidade e comarca de lbiporã, neste
Estado do Paraná, à Rua Antonio Casagrande no 2.850, sala B, esquina com Avenida dos
Estudantes, Vila Romana - CEP. 86200.000, com seu Contrato Social devidamente
arquivado no Cartório de Titulos e Documentos da Comarca de lbiporã PR. sob n.o
0000091, no livro A-002, Fls. 073 a 075. datado de 0710712000, sua Primeira Alteração
Contratual arquivada no Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de lbiporã PR, sob
pÍotocolo 0010529 e n.o 0000091/01, no livro A-003, Fls. 027 a029, datada de 2410512001
em conjunto com a Junta Comercial do Estado do Paraná, sob protocolo 01/'1 14973-6 e n.o
41204576273, em sessão do dia 2810512001 e sua Quinta e Ultima Alteração Contratual
devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob n.o 20083273859,
resolvem por este instrumeôto particular de SEXTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL
CONSOLIDADA, alterar seu Contrato Social e alterações posteriores conÍorme cláusulas e
condiçÕes a seguir:

DA DENOMTNAÇAO, SEDE, OBJETO E PRAZO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob a denominação social de MUNIZ &
ROCHA LTDA ME e terá sede e foro em lbiporã - PR, na Rua Antonio Casagrande no
2.850, sala B, esquina com Avenida dos Estudantes, Vila Romana - CEP: 86200.000.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade teÍá por obJeto a atividade de. Comércio de
material médico-cirurgico, material odontológico, laboratorial e hospitalar;
máquinas, aparelhos e equipamentos hospitalares, laboratoriais e odontológicos e
suas partes, produtos descartáveis, de higiene e limpeza.".

CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciarà suas atividades em 01 de Julho de 2000, e
seu prazo de duração é indeterminado.

DO CAPITAL SOCIAL E QUOTAS

CLAUSULA QUARTA: O capital social será de R$ 20.000,00 (Vinte mit reais). dividido em
20.000 (Vinte mil) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, inteiramente subscrito e
integÍalizado pelos sócios em moeda corrente do pais, Íicando distribuido nas seguintes
proporções:

Folha 3 de 6
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MUNIZ & FERNANDES LTDA ME
cNPJ/MF 03.91 9.932/0001 -20

S EXTA ALTERAÇAO GONTRA'I'UAL COl !SC'Li rrADA

a't-t'lLLI NA

Affiw
Sócio

JOSUE JORGE BUENO MUT'I!Z

MICHEL ROCHA DOS SANTOS

Total

Quotas

1o-00ó

Capital Social

R$ 10.c00,00

10.000,00

20.ooÓ,00

Percentual

50,00%

50,00%

1o0,oo%

10.000 R$

zoobo R$

Parágrafo Único - A responsabiiidade dos sócios é limitada à totalidade Co capital social,
nos termos do art. 1052 da Lei 10.406i2002, náo respondendo subsidiariamente pelas
obrigaçôes sociais.

Parágraíc Único - Havendo resultaclo negativo, serão estes absorvidcs pelos lucros
acttmulados; :;e inexistentes estes, serão ccmpensados com lucros futuros; se inexistenles
estes, serão absorvidos pelo capital social, procedendo-se à respectiva redução, através
da alteraçáo contratual pertinente.

CLÁUÍ;ULA SEXTA: As quotas são indivisiveis e não poderãc ser cedirlas r:u transferidars
a terceiros se,n o consentimento do outro sócio, a quem fica asseguracJc, enr igualdade dc
condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição:ie postaÍi á r,encla,
formalizandc, se realizada a cessáo delas, a alteraçáo corrtratual pertiner.,c.

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIED/\DE

CLÁUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade será exercida pelcs sócios JOSUÉ
JORGE BUENO tllUNlZ e MICHEL ROCHA DOS SANTOS aos quais competem
individualnrç.nte a representação ativa e passiva, judic!al e extrajudicial da sociedade,
sendo-lhes vedados atuarem em operaÇóes ou negócios estranhos ao objet(r social, em
especial prestar avais, endossos, fianças ou caução de favor. E dispensada a caução para
administraçãr;. PRÓ-LABORE: Pelos serviços qúe prestarem à sociedade, perceberão os
sócios renruneração pró-labore mensal, rrste quê lerá seu valor fixado eni cornrinr acordo.

ParágraÍo Único - Os adnr inistradores deverão prestar contas de sua adrri inistração,
devidamente justificada, apresentanco o inventário, o balanço patrimonial e o de resuitado
econôrnico, até o final do mês de abril de cada ano, deventio os sócios remanescentes
aprcvarem ou não suas contas, fonníllmente.

Foiha 4 de 6

CúUSULA QUINTA: A sociedade poder.i levantar balancetes mensais para apuração dos
resultados, e, havendo resultados positi.ros, por deliberação de rnaioria simples do capital
social, poderão estes ser atribuídos aos sócios de forrna desproporcional à participaçáo
societária, nos termos do artigo '1.007 da t-ei n.u 10.406/2002.
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MUNIZ & FERNANDES LTDA ME

cNPJ/MF 03.91 9.932/0001 -20
sExTA ALTERAçÃO CONTRÀTUAL CC,NS C'Li[,ADA

CLÁUSULA O|TAVA: Os aclministredores deciaram, sob as penas cla lei, que não es

CLÁUSULA DÉclMA: t) exercício social será encerrado no dia 31 de clezenrbro de cada
ano, quando serão levantados o Balanço Patrimonial, a Demonstração do llesultado do
Exercício, e clêmais demonstrações c relatórios exigidos pelas normas contábeis e pela
legislação, cabendo aos sócios na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.

DA TRANSFERÊNClA

CLÁUSULA rJÉclillA PRIMEIRA: A sociedade não se dissolverá pelo falecimento ou
:nterdiçác Jc urn dos sócios, mas continuará com os sócios remanescentas, sendo que o
nteeiro e os lterdeiros do sócio falecicio, ou representante do sócio que Í,-rr cieclarado
intetdilaCo sr)mente poderão ingressar na sociedade observarido-se i.: ciue dispÕe o
presente coliiíato em sua cláusula décima primeira sobre a substituiçio t: acinrissão de
novos socios.

C!áUSt-tl-r. OÉCltnA SEGUNDA: O sócio que desejar retirar-se da socieCade deverá
notificar por escrito aos demais sócios, com antecedência mínima de 30 (trirrta) dias, para
que estes exerçam o direito Ce preÍerência na aquisiçáo das quotas cic sócio retirante.

§ 1o - O valor das quotas do sócio retirante, ou excluido, ou que venlra a Íalecer, será
consi<lerada em relaçâo ao que eÍetivamente foi realizado, liquidando-se, suas cotas, com
base na situação patrirnonlal da scciedade, à data da resolução, verificac.la em balanço
especiaimer,tc levantado,

§ 20 - As cluctas liquidadas serão pagas cm dir'heiro, enr 24 (vinte t, lluatro) parcelas
iguais e mensais, a contar-se a primeira 30 (trinta) dias após a veriÍicação cto balanço
especialmente levantado.

§ 30 - Fica facultado, rnediante consenso entre o sócio e os herdeiros, outras condições de
pagamento, <1esde que não afetem a situação econômica da sociedade_

DAS DtSpOStÇÕrS CeRars E TRANSTTóRhS

cLÁusuLA DÉclMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou otrlra dependência, rnediarrte alteração contratual assinacla por toJos os sócios e
que seiarn estas itlentiÍicadas.

Fclha 5 de 6

^ffiflf3,ru,

NAIO

impedidos de exercerern a adrninistr3ção da sociedade, por lei especial, ou em virtude de
conderração criminal, ou por se er:contraÍem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra
sistema financeiro nacional, contra as ncrmas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fe pública ou a propriedade.

CLÁUSULA f.iONA: Os sócios declararn sob penas da lei que a empresa se enquadra na
condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complernentar no. 123 de 1411212006.

DO EXERCiCIO SOCIAL
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MUhIiZ ü FERNI\NDES LTDA ME

cNPi/túr- 03.91 9.932/0001 -20
s E)(TÀ ALTE RAÇÃO CO rI.rR.A'|UAL CC, F; §:C, L; rAD A

E, por estarent plenarnente certos e ajustados, lavram, data m e assrnam o
presente insh'umento em 03 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se ao fiel
cumprimento do mesmo.

lbiporã/PR, 13 de Fevereiro de 2014

Np\
JOSUE JORGE BUENO MUNIZ

hJrcHEL C}I,d DOS SANTOS

4
CLARIANA FERNANDES ITJIUNIZ

JUNTA CO

§II .a

4t12',1658-1,
015762? 3

2
1.

0/02/2a
E

sEBAsrÁo
SECRETARIO
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TIINlsTÉRlo DA FAZEI{DA
Secretaria da RecêÍta Fedêral do Bresil
Prccuradoria-Gêrel da Fa2ônda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS DÍVIDA ATIVA DA UNÉo

Nomê: tlUNlZ & ROCHA LTDA
CNPJ: 03.9í 9.932/0ü11 -20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscÍever queisquer dÍvidas dê
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicâdo que:

1. constam débiios administrados pele Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidede suspensa nos termos do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de í966 -
Codigo Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão iudicial que determina sua
desconsideraÉo para Íins de certificaÉo da regularidade fiscal, ou ainda náo vencidos; e

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

Conforme disposto nos ar6. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.

Esta certidâo é válida para o estebêlecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraÉo direta a ele vincuhdos. Refere-se à situaÉo do
sujêito pâssivo no âmbito da RFB e da PGFN ê abrange inclusive as contribuiçÕes sociais prêvistas
nas alíneas'a'a'd' do paÉgrafu único do art. 11 da Lei n" 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desb cêrtidão está condic'ronada à veriÍicaçáo de sua autênticidade na lntemet, nos
endereços <htts://rb.gov.bÊ ou <htF://vrww.pgfn.gov.bÊ.

Cêrtidão com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1.75'1, de2l10l2014.
Emitida 19/062020 <hora e data de BÍasÍlia>.
Válida
Código 8DC6.04C7.34FF.D898
Qualquer invalidãrá este documento.ra

I 212020.
10:14 do

controle

.'t'
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

No 022í27506-15

o. _-- I

/,{,L

Certidão fomêcida para o CNPJ/MF: ,9#í
Nome: MUNIZ & ROCHA LTDA /

9.932/(x)01-20

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 SecretaÍia de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do confibuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e referê.sê a débitos de
natureza tributária e náo tributária, bem mento dê obrigaçóes tributárias acêssórias

Válida 21t10t2020 - Gratuito

A autenücidade desta certidão deverá ser confrmâda via lntemet
www.fâzenda. pr.gov. bÍ

EDiffi via lnlÊ,ítêt Ptlt//rz (23tú6rÜ4 00:00:@)
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MUNICIPIO DE IBIPORA

SECRETARIA MUMCIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E
FrscALrzAÇÃo

CNPJ 7 6.244.961/0001 -03

CERTIDÃO NEGATIVA

N.4580/2020

IMFORTATITE:

I. FICA RESSALVADOODIREITODA
FA.ZENDA MLINICIPAL COBRÂR DÉBITOS
CONSTATADOS POSTERIORMENTE MESMO
REFERENTE AO PERíODO COMPREENDIDO
NESTA CERTIDÃO.

RASURÂS E NO ORIGINAL.
ENTE

12t0712u20,
2.
A

Ào rrM veuoeos

CERTITICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO EXISTEM DÉBITOS TRIBUT/IRIOS,
MOBILIÁRIOS OU IMOBILLIRIOS, Yf,NCIIX)S RELATIVO À EMPRDSÀ

DESCRITA ABAIXO.

cÓDIGo DE AUTENTICAÇÃ0:

gZTIVDOIJI'T'H9J2XX8S2UA

FINALIDADE: VERTTICAÇÃO

RAZÃOSOChL: MUNIZ&ROCHALTDA

INSCRIçÃO EMPRESA CNPJ/CPF çÁo ESTADU ALYARI





a: --.A/J
13031 03.919.9321000r -20 9023476743 234

Ibiporâ, 28 de Maio de 2020

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

RUA ANTONIO CASAGRANDE, 2850, 0 - SALA B - VILA ROMANA CEP: 86200000 Ibiporã - PR

ENDEREÇO

Comércio atacadista de instrümentos e materiais para uso médico, ciórgico, hospita.lar e de laboratórios,
Comércio âtacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto'médico-hospitalar; paÍtes e peças,

Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliaÍ, Comércio atâcadista de próteses e
aÍigos de ortopedia, Comercio atacadista de produtos odontológicos

CNAE/ATIYIDADES



L{*

Vollar lmprimir

C,.';íÃ
cÁrxA EcoNôMrcÂ FEoERÂL

CeÉiÍicado de Regularidade do
FGTS. CRF

Inscrigão:
Razão Social:
Endereço:

03.9r9.932/Ooo1-20
MUNIZ E ROCHA LÍDA ME

RUA ANTOT{IO CâSAGRÂNDE 2850 sALÁ B / VILA ROI'IANA / IBIPORA / PR /
86200-000

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

O presente Certificado não serviná de prova contra cobrançâ de quaisquer
débitos referentes a co
obrigações com o FGTS.

ntribuições e/ou e rgos devidos, decorrentes das

V alidadG, 721 03 / 2O2O a 09 / 07 I 2O2O

CcrtificaÉo Ilúmero: 202003 1205083235315599

Informação obtida em 3L/O3|2O2O LO:O2:54

A utilização deste Certificado paEr os fins previstos em Lei esta condicionada a
verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br





03.91 t.t!2t00or-20
ÁÍRE

DE rr{scRrçÂo E oE smJ^çÃo
CÂDASÍRAL

07/o?/2000

í{Ut{E E ROCHA LIDA

c. "''/, áJ

ü

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIUCA

TIrirLo oo EsrÁa€rlcrü€mo {r({É D€ FNrÀ9^)
CI,A TEDICâ PROO('TO§ TEDICOS I§SPiTÀLARÊS

/l6.4$1.0t - Cooaíclo ri.câdhn d. li.tÍüm.nto. ê m.LÍi.it p.r. uro madÉ., clúAko, h6prtlhr € d. Lbo..tórt6

coorco Ê DÊscRrçlo DÀs 
^nvDâDEs 

Ecoàôrrca§ sEct olÂt Ê
aô,4&l{3 . CoflaÍrlo .t c.dbt. d. pro.Ír!. odoírorógka
aô'.4{40 . Coíaíclo.trc€íÉt d. rúqslnr. .D.r!{ra..qulpr'l|iio. p.]. u.o o.toíto..n&lcclt6p[.hE p.ít ..
4a-aga-et - CofiÍcb atacrdah da o.úoa aq.Ip.ír.ít6 a raüCoa d. l.o p...oal a irornâfao nao.lr.Gifcrdo.

!8asl{2. Cdrar..lo.r.cd5h d. prúitã. rÉgÉ d. oírop.dL
at.lt-t{O. Cdna.cb.r.od.rr ó. tttír.do.L. sn í...( sn pãtrhrnch d..litl.ola oü d. lll.urE
t6/482. ColnarEb úcâÍãü r,. píoúro. d. nbbo. pdo.l
aô/]$..O! - Cqltóír.fo .üc& ô ,.ldirroa ô àig[Í|., flllp@r a co.r..ryaç5 dqnlc rt

cÔorco E D€saFrcÁo o^ MÍr.F6zÁ rniocÀ
20lr-2 - SocLdrd. Emprr.{aÉ Lnnh.ü

R AI{TOI'|IO CÀSAGRÂ|{O€ sÂLÂ B - ÊSO ÂV DOS ESÍUOÀr|1ES

IBIPORÂ

(4J) !1rt-l33a' {{3) 116}rll4

o^r D smJrçro cesÍRÀ
uvll,1006

D^ra o^ sÍTu^ÇÁo ÉsPEclÂ!

Aprpvâdo pêla lÍ}siuçáo tioÍrntüva RFB írc í.863, dê 27 de dêzêínàío ê m18.

Emiüdo no dia 28106rã20 às í3:iO:tO (data e hora de BíESl[a). Página: lrl

CE

2l!0

E6200-000 Pi
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JusTlÇA D TRÀBA-LHO

CERTIDÃO ITEGAT E DÉBITOS ÍRÀBÀIJHTSTÀS

Nome: MUNIZ & ROCHA IJTDA
(MÀTRIZ E FrrrÀrs) CNpJ: 03 .919.932/0001-20

PODER JUDICIÁRIO

Certidã
ExpediÇ
Val idad
de sua

on
1

43 202
ao 02/2 020 , a

0

s 1O:32:48
80 (cento e oitenta) dias, contados da data

certifi

09/o8/2o2o
dição .

e que líu§Iz &. RocEÀ LTDÀ
(XÀTRIZ E FII.,IÀIS) , inscrito (a) no CNP\, sob o n'

03.919 .932/00OL-2O, NÃo CO!ÍSTÀ do Banco Nacional, de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" ]-2.440, de 7 de julho de 2011, e
na ResoluÇão Admj.nistrativa n" ]-470/2O]-L do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 .

os dados consEanEes desta Certidão são de responsabi l idade dos
Tribunais do Trabalho e estsão at.ualizados aEé 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurÍdica, a Certidão atesta a empresa em relação
a Eodos os neus 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: / /www. tsE. jus.br) .

CerEidão emitida gratuitamenEe.

rlrFoRüÀçÃo rNPoRÍÀlfrB
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaiE e jurídicas
inadimplentes perante a .Iustj.Ça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas ern sent.ença condenatória t.ransitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhist.as, inclusive no concernent.e aos
recolhimentos previ denc i ários , a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos detserminados êm lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perantse o Ministsério Púb1j.co do
Trabalho ou Comissão de ConciliaÇão Prévia.
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Govemo do Estado do Paraná
Secretaria da Macro e Psquena Empresa
Junta Comercial do Estado do Paraná

Enrye*l»f,tuil fr

Sistema Na I de Registro de Empresas MeÍcantis - SINREM

âs ioÍoÍmaçõss abaixo constãm dos doolm€nto§ arquivâdo§

LEÂM)RO MÂRCG RAYSEL BISCÂIA
Sa.ÍetáÍio Garal

Estâ ceílidáo íoi êÍúüda snbrnali:srÉob gm 0&06rã120, às 08:5e39 (hoério de Brdsilaa).
S€ impÍ6ssâ, veÍificar s{ra autsíffiado no ht$rrrürw.amFtaaaacllrr,gpv.br, com o código 53€JOn 8

mililllltill
PRC2002559690

trdr|. Enp.r...Êl: ít NEt RocH Lm -IE
ll.tuEz. Jüídlê.: Sqr.ddo EnDíBàia Lhnada

l{lRE (Sêd.)
412U576273

CXPJ
03.9í 9.932/0001-20

Í,8t d€ Ato Conalttutirro
2AO5f2AO1

lnído d. Alhdd.d.
01/06/2001

Énd.trf,o Comple
Ru8 ANTONIO CÁSAGRÁNDÉ, t{o 2850. SAIÁ B, VlLA ROIúÂ!,IA - lbipoíá/PR - CEP 86200{00

Obr.b Socld
COMERCIO DE MATERAIAL MEDICO{IRURGICO, MATERIÂL OoONTOLoG|@, LABORA-TORIAL E HoSPrÍÀ-AR, [4AOJll,lAS, APARELHOS E
EOUTPATTENTOS HOSPITÂ|-ÂRES, IÁAORATOR|ÀS E OT ONTOLOGTCOS E SUAS PARTES, PROO9O§A(SCARTAVEIS. OE HTG|ENE E
LIMPEzA /-Á \

/ Po.t \(''*?Crpitrl Socid
R$ 20-000,00 (ünte mil rosis)
C.pltat húagÍdtrdo
R$ 20.000,00 (ünts Ítlil I€ai6)

Praro dô DoraÉo
lndeteÍminado

Dldos do Sócio
l{orrD
JOSUE JORGE SUENO
MUNIZ

omo
MICHEL ROC+{A DOS
SANTOS

TáÍrninô do mandato

S
Admlílrtrad$ Tórmlío do mandatoE9Écl6 dê sóclo

Sócb

CPFíCNPJ
366.80r.60$30

CPF'CNPJ
031.790.88S82

P.Íticlpagáo no c.pitâl
R$ 10.0m,m

P..tici9!çáo no capitrl
R§ 10.000,00

E póclod.sóclo Adnhirü.dor
Sódo S

Dldoa do Adnhbtu!.Íoí
l{ofle
JOSUE JORGE BUENO MUNIZ
l{omê
MICHEL ROCHA DOS SANTOS

CPF
366.60/r.809«)
CPF
03r.790.88e{a

ÍéÍmioo do mandato

TóÍrlllno do.nanddo

Abbít rt6
(m/(51 - coNsolrDAçro
coifR To/EsÍAn4í

/

Últmo lrqutvomnto
D!t8
2U02Í?o14

Númoro
m11121ffi1

3lhl.eo
AÍIVA
S1atu

COI{VERTIDA DE
SOCIEDADE CIVIL

'1 do1

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

hocoloi PRC200255969O
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RnpúsltcA. TEDERATIVA Do BRASIL
poDERJUDICTÁnro oo EsrADo oo pnuNÁ

Cartório do Distribuidor e Anexos Foro Regional de Ibiporã da Comarca da Regiâo

Metrop. de Londrina/ PR.

DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITU LAR
Rua Guilherme de Mello 275 - Vila Romana ll WILSON OSSAMU FUGIWARA

IBIPORAPR - 86200000 JURAMENTADOS
JAIME LEANDRO JACOBOWSKI

ALEXANDRE A. J. BUSINHANI

Para efeitos Civis

CERTIFICO que conforme Requerimento de parte interessada, revendo os Li-
vros e Arquivos sob minha guarda neste Cartório e NÃO CONSTA ENHUM PEDI-
DO DE FALÊNC|A, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDTCI U

EXTRAJ UDICIAL, proposto contra

MUNIZ & ROCHA LTDA

CNPJ 03.919.93210001-20, no perÍodo compreendido entre a presente data e os últi-
mos 20 anos que a antecedem.

FUNARPEN

Selo o&italCJ6Vn . KO2kK

lvwb2-64HE7 P5ZkR

hf,p://fu narpên.com-bí

IBIPORA/PR, 5 dê Junho de 202

ALEXA E BUSINHANI

Página 0001,/0001
GUILHERME DE MELLO 275 - IBIPORA, PR FONE 0433439-0857

Certidão Negativa

ililt I llll lt I lil | il til fl ril ! t]il r il [ilr ][+ffiil][Íl il ffi fi_-it[lffiilillfl | ll
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GNPJ O3.9í 9.932|OOO1 -2ÍJ

Piodúto3 Uédlcor llolpltalare3
e (,dontológleo3

Huniz & Roche Ltda tcMs 902.3476743

ANExo 04 - DEcl-ARAçÂo oe tDoNEtDADE

PREGÃo eletRôxrco tf 1t2o2o

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório,
sob a modalidade de Pregáo Eletrônico N.o 1712020, instaurado por este município, que não
êstamos impedidos de licitar ou contrataÍ com a AdministraÉo Pública, em qualguer de suas
esferas.

Por ser expressáo da verdadê, firmamos a presente.

lbiporã, em 09 de Julho de 2020.

fT3, gt 9.932rooo 1.2õ"1

L

R Ântônio Gasagrande, 285OB
Têl/Farc (.[3) 3í5&í334

MUNIZ & ROCHA LTDA.. ME

B. ANTôNlo CASAGRANDE, 2.85G9
JO. VILA ROMANA

cÊP 86.200-000 - rBrPoRÃ . PR -

Vala Româna
cêl! (4:l) 9982i21t742

I

CEP 86.2(xHrOO lbapoÍã - Parâná
E-mail: ciamedica@ahoo.com.bl

r t'-'z' aJ+-: ll I

E
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GNPJ O3.9í 9,9321 OOOI -20

R Antônio Casagrandê, 28508
Têl/Fax! (/B) 3í 58-í 334

Prodr..to3 êdlco8 HoapatalaÍêg
o Odontológico3

Uunlz & Rocha Ltde

Vlla Româna
cêh (43) 9çra224142

lcMs 902.3476743

CEP a6.2o(Hrq, lbipoÍã - Paraná
E.maal: ciemedlca@t/ahoo.com.br

ANExo 05 - DEcLAR çÃo oe rxexsrÊncte DE FATos ltpEDrrÍvos

pnecÃo eLernôxlco No lltzo2o

Muniz & Rocha Ltda, CNPJ/MF No 03.919.932/0001-20, sediadâ â rua Antônio Casagrande,
2850 B, declara, sob as penas da Lêi, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua
habilitaçáo no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar oconências posteriores.

lbiporã, em 09 de Julho de 2020.

RG: 6.431.768-7

[:.ete.et?]ooo1"?o 
i
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Ptodrrtos módlco. Ho3t,ltalares
e (,dontológicos

[uniz & Roche Ltda lcMs 902.347674i

ANEXO 06 - DECLARAçÂO DE INEXISTENCI,A DE EÍÚPREGADOS ilIENORES

PREGÃO ELETRÔNICO tf 17I2O2O

Muniz & Rocha Ltda, CNPJ/MF No 03.919.9320001-20, sediada a rua Antônio Casagrande,
2850 B, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e êm qualquer trabalho, menores de '16

(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatoze) anos, em observância à
Lei Federal no 9854, de 27.10.99, que altera a Lei no 8666/93.

lbiporá, em 09 de Julho de 2020

RG:6 't.768-7

lT:.ere.e3z/0001.zil

R Antônio Gasagrande, 285OB
TeUFarc (43) 3í58-í334

ir,!lr.? o, ÍrÂ-r... t16^ rrE

,r. ^., . v,.,\J r.;^ü:.ÀLi J:/ _-j,:75
, r, . ._-. :.!,r...:,.-

Vila Romana
Ge!: (4il) 99,0.2211142

l

GEP 86.200.000 lbiporã - Paraná
E.mail: ciamedica@ahoo.com.bÍ
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GNPJ O3.9í 9.932/OOOí -20

Produto3 úódleo3 llo3t,atalares
e Odontoaóglcos

Hsnlz & Rocha Ltda IGMS 902.34767.4í|

ANEXO 07 - OECLARAçÃO DE NÃO PARENTESCO

PREGÃO ELETRÔNrcO NO 17I2O2O

Muniz & Rocha Ltda, inscrita no CNPJ sob o No 03.919.9320001-20, , por intermédio de seu
represêntante legal o Sr. Mic}lel Rocha dos Santos, portador da Carteira de ldentidade no 6.431.76&
7 e do CPF no 031.790.88$.82, DECI-ARA, para efeito de participaÉo no pÍocesso licitatório
PREGÃO ELETRÔMCO t§ 1712020, da PreÍeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, que náo
mantém em seu quadro societário ou emprega cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau de servidores, quer sejam de cargo em confiança ou
estatúário, de direçáo e de assessoramento, de membros ou servidores vinculados ao
Departamento de Finanças, Compras e LicitaçÕes do Município de Prefeitura Municipal de Nova
Santa Bárbara.

lbiporã, em 09 de Julho de 2020.

Rocha
RG: .43í.768-7

lf3,9t 9,932ioooí.2il

MUNIZ & ROCHA LTDA.. ME

B. ANTôNto CASAGRANDE, 2.8s0-B
I JD. VILA ROMANAL cepaáibi,.ãüiãiãôãa.,* !

R Ântônio Gesâgrãnde' 28!iOB
Tel/Fax (/r:!) 3í 5&í334

Vala Romenâ
Cel: (4it) 99Aü2.o112

GEP 86.2qHrOO lblporâ - Paraná
E-maal: ciamêdlca@yahoo.com.bl

1-
t,G.ruEl*
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GNPJ O3.9í9.932y0001-20

R Antônao Gasagrande, 285O8
Tel/Fax: (43) 3í5&í334

PÍodutos ódlcoa Ho3pitalare3
e OdontolóOacos

unaz & Rocha Ltda

Vila Romana
Cel: (4i!) 99A22.o142

tc ts 902,34767-rü!

GEP E6.200-(XX! lbaporã - Paraná
E.tnail! ciamedlca@t/ahoo.corn.br

ANEXO 09 - DECLARAçÃO DE ENQUADRATENTO ET REGTHE DE TRIBUTAçÃO DE
NrcRO ETPRESA.

PREGÂO ELETRÔNICO NO 17I2O2O

Declaramos para os efeitos do disposto na Lei Complementer no 123, de 14 de dezembro
de 2006, que a Empresa Muniz & Rocha Ltda, CNPJ 03.919.93?J00o1-20, esta enquadrada na
categoria Microempresa, bem como não está incluída nas hipóteses do §4o do art. 30 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

lbiporã, em 09 de Julho de 2020.

l!-3. 
9 í 9. g32/o (} o í .2 õ-i Rocha

MUilIZ & NOCHA ITOA. ME

r' 1l'ulJl,!friffixff,,,*.lE LtP 86,20offi. ÍBtpOftÃ , pp

Sócio Farmacêuüco
RG:6.t81.768-7

CPF: 031.790.889{2

I

Santos
Reg. no o No PR{13705{O-0

.711.72937
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roENTtFtcAçÃo Do coNcoRRENTE

nlzÃo soctnt: L.A FERRETRA E souzl wÁeu rruns - vt
CNPJ: 14.693.114/0001-79 ttrtSCRtçÃO eSnOUAL: ns 9072711960

ENDEREÇO: Avenida Manoel Mendes de Camargo, ne 1.930, Campo Mourão - Pãraná.

TELEFON E: 144\ 3016-2644.

EMAIL: maqcentermaquinas@hotmail.com

oloos eaÍ{cÁRros DA EMPRESA:

coNre snNcÁRrA: cAtXA ECoNôMrcA FEDERAL eGÊNcra:0386 coNTA CoRRENTE: 3608-5 OermçÃO: OOI

REPRESENTANTE E CARGO

NOME: Lenir Aparecida Ferreira Souza

ENDEREçO: Avenida ManoelMendes de Camargo, ne 1.930

TELEFONE: (44) 3017 0504.

CEP: 87.303-115 Cidade: Campo Mourão UF: Paraná

CPF: 450.182.359-34 Cargo/Função: Administradorâ

RG:4.935.875-0 Órgão Expedido: SSP/PR

Naturalidade: Campo Mourão Nacionalidede: Brasileira

2. CONOTçÕESGERAtS

2.1. A p ropone nte d eclara con hece r os te rmos do instru me nto co nvocatório que rege a p rese nte licitação.

t..A FERRETRA E SOUZA IUAQUtNAS - 14E

iv,'nilt Mrrnoel Metdes dc ColtlÍü.q), 1.931)
(:t'ilto"CdDtpo 14out'tio - PII

l\»rt': (.14) 3.52.3-2644 / (44) 301(;-2614
(;N IJl. t 4.69i. u 4/ooo t -79 N1

CÀ?
lF|.-

)

ffiíw
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ANÊXO VIII
pRecÃo ELETRoNTco Ne Lt lzozo

CARTA PROPOSTA PARA FORNECIMENTO

Ao Município de Nova Santa Bárbara

Prezados Se nho res,

Rêf.: PREGÃo ELErnÔrutco Ne L7/2020 - carta-Proposta de Fornecimento

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos ltens abaixo discriminados, conforme Anexo 01, que integra o instrumento convocatório da

licitação em e pígrafe.

LA FERRE\RAESoUzA MÁeutNAs - ME
Avcnida Monoel Metltlct rl.' Contorylt), L930

Ccntt o'Canpo Mt)ttrtia I'tl
lont': (44) :152.:i-264,1 // (44) .l()1ó.2644

LNt',l l4 n9.:t lt4/t)(n)1.71)

Lote Item código do produto/serviço Especificação U nid Qntd Marca/Modelo Valor
Unit.

Valor
Total.

01 8629 TABLET Na cor preto com tela de 10
polegadas com tecnologia IPS HD.

Processador quad core 1.3 ghz.

Memória
interna de 32gb. Memória ram de
2gb.Conexão com a rede 39. Conexão
wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth 4. 1

e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera

traseira de 5 mp. Sistema operacional
android 9. Bateria 5000 mah de longa

duração. Entradas cartão sd, sim card,
micro usb e saída fone ouvido.
Carregador bivolr 127 /22O com saída

dc de 5v

Un. 20 Marca Multilaser;
Modelo: NB331

694,90 13.898,00

c\?
gú

07

ffi
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A proposta terá validad 60 (sessenta) dias, a partir da data dê abertura do pregão.

PROPOSTA 1"3. 00 mil oitocentos e noventd e oito reois

2.2 O preço proposto acima contempla todas as despesas necessárias ao pleno fornecimento, tais como os encargos (obrigações sociais,

im postos, taxas etc.), cotados se parados e incide ntes sob re o forne cime nto.

Campo Mourão, 09 de julho de 2020.

L.A FERREIRA roÁeutuas- wr
Lenír Aporecido Ferreira Souza

RG: 4.9i5.875-0
CPF: 450. L82.359-34

rT+ .ogg.l 1 4/ooo 1 -7s '
L A. FERREIRASOUZA

uÁWtttls't'tt
k. líhÍúd }t CrnarP' 1930' &ntÍo-

rêEõ;-'o'iórc''ro'gl
L.A FERREIRA E souze uÁquntts - ut
Avcniclo M onocl Metldes (le C etn et'!)o, 1.930

(:t'tttt'o-Cotit pa l4aurtio - l)R
ti)n(,. (4.t) :t52.].2644 / (44) .3016-2644

t:NI'I I1.t)t).J I t,l/tn)()l.7t) atl
c,(',

I
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ANEXO IX

PREGÃO ELETRONICO N9 1Z2O2O

DECLARAçAO DE ENQUADRAMENTO €M REGIME DE

TRIBUTAçÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Declaramos para os efeitos do dísposto na Lei Complementar ne 123, de 14 de dezembro de

2006, que a emp resa L.A FERREIRA E SOUZA MÁOUINAS - ME. inscrita no CNPJ /frl f n.o

14-693.114/0001-79 esta enquadrada na categoria MicÍoempÍese, be m como não está incluída

nas hipóteses do §4a do art. 3e da Le i Compleme ntar nq 123, de L4 de deze m bro de 2006.

Por expressão da ve rdade, f irmamos o presente

Campo Mou e ju lho de 2020

DE SOUZA JÚNIOR

@ r*lnqcENTER

T+.ogs.r4looot-7gt
L À FERRBRA SOLEA

MAqJTNAS. ME

.to ibÍEd lt ãnaÍ90, 1930, Cenbo
lge 87301fi. Caínpo t,tolíão _ m :

\t.

L,A FERREIRA E SOUZAMAQUINAS- ME
C N Pt : 74. 693. 7 74/ ü)07- 79

Le nir Aparecida Ferreira Souza

RG: 4.935.875-0
CP F: 450.182.359-34
Administradora

JOSEN

LA FERBETRA E souzA uÁqwnas - ue
Avenida Monoel Mendes de Camargo,1.930

Centro-C..Jt1po Mourão - PR
Fone: [,t4) 3523-2()44 / (44) 3016-2644

C N PJ : 14.69j.1 1 4/000 t -79

o-7
Contador

I
I

\
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ANEXO IV

PREGÃo ELETRoNTco Ne 1l2o2o

orcunaçÃo DE TDoNEtDADE

A e m presa t.A FERREIRA E SOUZA M AO UINAS- M E inscrita no CNPJ/MF n.s 14.693.114/0001-

79, sediada na avenida Manoel Mendes de Camargo, ne 1930, centro na cidade de Campo

Mou rão - Paraná, neste ato por sua represe ntante legal, a Sra. Lenir Aparecida Ferre ira Souza,

portadora da carteira de identidade ne 4.935.875-0 e do CPF ne 450.182.359-34 DECLARA para

os f ins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de

Pregão Eletrônico N.e 17l7O2O, instaurado por este município, que não está impedida de licitar

ou contratar com a Administração Pública, em qualquerde suas esferas.

Por ser ex pressão da verdade, firmamos a prese nte

Campo Mourão,09 de ju lho de 2020

F SOUZA MÁQUINAS- ME
Lenir Aparecida Fe rreira Souza

RG: 4.935.875-0

CPF:450.182.359-34
Administradora

rr 
+. oge. t I 4/ooo I -7õ'l
LÀ TMREIRASq.trA

,I{AQUIilAS. iE
.fv. í'Etod ltl. CaÍraÍgo, 19j0, CenEo
I iEP 8730m0 - Campo ihtrão - pRJ

LA FERREIRAESOUZA MAQUINAS - ME
Avenído Mqnoel Merldes de Cqnargo,1.930

Centro-Compo Mourdo - PR
Fone: (44) 3523-2644 / [44) 3016-2644

C N Pl : 14.69j.1 14/ 0001 -79

'/
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@ rranqcENTER

ANEXO VI
PREGÃo ELETRoNtco Ne 17l2ozo

orcunaçÃo or tNExtsrENctA DE EMpREGADoS MENoRES

A emp Íesã L.AFERREIRA E SOUZAMÁQUINAS- ME, inscrita no CNPJ/MF n.e 14.693.114/0001-

79, sediada na avenida Manoel Mendes de Camargo, ne 1930, centro na cidade de Campo

Mourão - Paraná, neste ato por sua representante legal, a Sra. Lenir Aparecida Ferreira Souza,

portadora da carteira de identldade ns 4.935.875-0 e do CPF ne 450.182.359-34 DECIARA, que

não possui, e m seu Quad ro de Pessoal, empregados me nores de 18 (dezoito) anos em trabalho

noturno, perlgoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 15 (dezesseis) anos, salvo

na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância à Lei Federal n0 9854,

de 27.10.99, que altera a Lei np 8666/93.

Por expressão da verdade, firmamos o prese nte.

Campo Mourão, 09 de julho de 2020.

L.A EI OUZA MAQUINAS. ME
CN Pt : 74. 693. 774/ Un7- 79

Le nir Aparecida Ferreira Souza

RG:4.935.875-0
CPF: 450.182.359-34

Administradora

[a.ogs.rí4loooí-70
L A FERREI&q Sq,,ZÂ

MÂqJrrtAS _ ríE

ffif.ffilffi%

LA FERREIRA EsouzA MÃeurNAs - ME
Av e nído M onoel M e tde s de Camarpo, 1.930

Centro-Compo Mourão - PR
Fone: (44) 3523-2644 / [u) 3016-2644

C NPI : 14.693.1 14/0001-79

4/^
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ANEXO V[
pRreÃo eLrrRorutco Ns 17lzo2o

DEcTARAçÃo DE ruÃo pnnrnresco

A emp resa L.A FERREIRA E SOUZA fUÁQUtrunS - fUe, inscrita no CN PJ/MF n.e 14.693.1L4/0001-

79, sediada na avenida Manoel Mendes de Camargo, ne 1.930, centro na cidade de Campo

Mourão - Paraná, neste ato por sua representante legal, a Sra. Lenir Aparecida Ferreira Souza,

portadora da carte ira de identidade ne 4.935.875-0 e do CPF ne 450.182.359- 34 DÉCIARA, par:

efeito de participação no processo licitatório PREGÃo ELETRÔNlco Ne 122020, da Prefeitura

Municipal de Nova Santa Bárbara, que não mantém em seu quadro societário ou emprega

cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro

grau de servidores, quer se.iam de cargo em confiança ou estatutário, de direção e de

assessorame nto, de me mbros ou se rvidores vinculados ao Departamentode Finanças, Compras

e Licitações do Município de Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara.

Por ex pressão da verdade, firmamos o presente.

Campo Mourão, 09 de julho de 2020

RA E SOUZA MÁQUINAS- ME
CN P! : 74.693. 174/ üfi7-E

Lenir Aparecida Ferreira Souza

RG: 4.935.875-0
CPF:45O.782.359-f4

Ad ministradora,? 
o.ea fi4m01_Td

'ffiffians
ÉffiHrtr"E

LA FERREIRAE souzA MÁQUtNAs - Ítll
Avenida Monoel Merdes de Cqmargo,1.930

Ce ttro-Caütlo M ou|âo' PR

Fone: (44) j52j-2644 / ('14) 3016'2644
CN Pl: 14.693.1 14,r0001'79

H,



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS
ATIVA DA T'Í.I/.

tós rnteuros FEDERATS E À DivrDA
rÃo

Nome: L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS
CNPJ: 1 4.693.1 1410001 -79

Ressalvado o direito de a Fazendã Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identiÍicado que vierem a ser âpuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Bras;l (RFB) e a inscrições em DÍvida Ativa da união (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. ReÍere-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 no 8-212, de 24 de julho de 1991 .

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na lnternet, nos
endereços < http://rfb. gov. br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emiti gratui ntê com base na Portaria conjunta RFB/PGFN no 1 .751 , de 2t1Ol2O14
Emitida 09:31r00 do 2210112020 <horâ e data de Brasília>
Válida at 20to7 t2020.
Código d conlrole o: 039D.53E'l.FBA5.83F5
Qualquer emenda invalidará esle documenlo



Consultâ Rêgularidade do Empregador
7,q'à

Câ'Xâ
aÀlX-Â ::ÕFiCl,1:lA FEDERÀL

Certilicado de Regularidadc
do FGTS - CRF

Inscrição: 74.693.1t4/ooot-?9
Razão Social]- A FEREIRA souzA MAQUTNAS ttE
EndereçO: AV MANOEL I.4ENDES DE CAMARGO 1930 SALA 02 / CENTRO / CAMPO

[4oURAO/PR/87303-000

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 Servico - FGÍS.

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

Validade:17l03 /2020 a 14/07/2020

Certificação Número: 2 0031 33s843682506

Informação obtida em L3/04/2020 !l:29:24

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

https://consulta-cí.câixa.gov.br/consultací/pages/impressao.jsÍ tl
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBA]-HISTÀS

Nome: L. A. EERREIRA SOUZA

CNPJ: 14 . 693 -LLA /0007-1 9

Certidão no:

MAQUINÀS (MATRI Z E FIL]AIS)

Expedição:
Vafidade:

8/A1 /2020,
3 / 01/.2021 oitenta) dias, contados da data

de sua exp Ção ,

certifica-se que L. À. FERRETRÀ souzÀ - ltÀQUrNÀs (MÀTRrz E FrLrÀrs),
irrscríto (a) no CNPJ sob o n" 14.693.114/0001-?9, NÀo coNsrÀ Co Banc:
NacíonaI de Devedores Traba lhistas .

Certidão emitida com base no art. 642-A da ConsolidaÇão das Leis d:
Traba.l-ho, acrescentado pela Lei n" L2.440, de 7 de lulho de 201L, e

na Resolucão Àdmlnistrativa n" L41 0/20L1 do Tribunal Superior do
TrabaJ-ho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabíIidacie dos
Tribunai-s do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dia-"
arceri ores à da La da sua expedição.
Nô caso de pessoa juridica, a Certidão atesta a empresa em relacão
a todos os seus e s tabe Iecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificaÇão de sua
aLrtenticidade no portal do Tribunal Superior Co Trabalho ::a
InLernet (htLp: / /www. IsL. jus,br)
Certi-dão emitida graluj-tamente.

I N FORIi{AÇÃO IMPORTÀI\TTE

Do Banco Nacionaf de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e juridicas
inadimplentes perante a.JustiÇa do Trabalho quanto às obrigaçÕes
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou en
acordos j udiciai s trabalhistas, inclus ive no c:ônce rnente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, 1

emcfumenLos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrênt-es
cle execução de acor§os firmados perante o Ministério PúbLico ic
Trabalho ou Comissão de Conciliação Previa.

0

1

20
s 09:11:02
8'0 ( cento e



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N.021876750-15

Zai

Certidão fornecida para o CNPJ/MF : 14.69l.llltOgtííS
Nome: L A FERREIRA SOUZA - UAOU|IAS --l

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

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

Válida até ornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via lnternet
wüw.fazenda.pr.gov.br

912020 -

Enit<rr via l.tehet Pit,cà lOttOg2OU 10:.É,frt)

./,---\
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ESTADO DE PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MOURÃO

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAçÀO
DEPARTAMENTO ARRECADAçAO

CERTIDAO NEGATIVA DE D BITOS

PÍotocolo:

Contribuinte: L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS - ME

CPF: 1 4.693.'l 14l000í -79

Endereço: AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO, n'í930
Bairro: CENTRO
Comolemento: SALA 02

Rr ierente:

Cód. Contrib.: 6107540

Ponto de Re

Vâlidad 0510812020

PARA FINS DIVERSOS

N. Certidão: 1881612020

RG: 905.79464.71

OBSERVA OES

vr^L
Declaramos que para a finalidade desta Certidão, não consta débitos vencidos no Cadaslro deste

ípio.

CAIÚPO MOURÃO/P 6 de julho de 202

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via internet
httDS:i/camoo rao.atende.net

Emilido Via Portal

Rua Brasil. 1487 - CAt\rpO MOURAb . PARANA - CAIXA POSTAL,42O. CEP 87301-140
TEL.: (44) 3518-1 144 - FAX: (44) 3518-1 104- CNPJ MF n. 7S904524/OOO1-06

Home-page: www.campomourâo.pr.gov.br E-mãil: prefeitura@campomouraô.pr.gov.br

I

I FINALIDADE I
I
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Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratrzaçáo, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unifrcado de Fornecedores - SICAF

Declaração
Declaramos para os fins pÍevistos na Íri na 8.6ó6, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a

situação do Í-ornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

Níveis cadastrados:
Iornciidor possuiã[n-" pclt,len.i, ,ro úÉã d. C"d""t'"r'lento indúd"- v..ifiqu. .rir úfo.-rça"" sobrc pendêocias

oas funcionelidades dc cousulte-

CNPJ:

Razão Social:

âme Fantasia:

Situação do .F-ornecedor

Ocorrências e Impedime ntos

14.693.114/OOOI-79

L. A. FERRETRÁ SOUZÂ - MÂQUINÂS

Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 25/02/2021

r8/to/2o2o
t4/07/2020
0s/10/2020

2t/os/2o2o
tt/os/2o2o

Ocorrência:

Impedinrento de Licitar:
Nada Consta

Nada Consta

I - Crcdenciamcnto (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica (Possui Pendência)

lll - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN Validade:

FGTS Validade:

Trabalhista (http.//*ww.tst.jus.by'certideo) Validade:

IV - Rcgularidade Fiscal Estadualr/Distrital e Municipal
Receita Estadua/Distrital Validade:

Receita Municipal Validade:

VI - Qralificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Sem Inlorm.rção

Esta decÍaração é uma simples consulta c não tem eÍiito legal

Emitido em: 09 /04/2020 07:10
CPF: 226.058.658-94 Nome: FABIO BASILIO BORGES
Ass:

1de I



I
I

'lwf5 o:avl: a33s
Y.LlO,l OítISV8f S._ -. _ j(:...cí: - ii..r:s t1r:r:rs

','-ÇUfi,vcznuze io 'e-zlzÊga/i r :oprolod
// t68rIi Ll i I i :OU3ulnN 8os
ÍiCZ /:.1, / çZ r.l3 ourse:u o ocurrugc

cYuno[ odr$v3 30 'IvNotoltu vtSr{39v
vllvuvd oo 'rvt3à.l 09 vtNnt

vo oÀsnl3x= osn vEYa

{

8fLz9l98'! :9Ü .
prql_aE4l_?g9l__

.193^tnouv 
3 3s-lnDt'taíld'ociaSifc

.iã

i:')1' X' X X'X'X' X'X' Y', X'X'X' X'X'X' X' X'X'X'X'X' (SrVã}] 11i,i ÍJNrA)

:: s -.::. Edl

I

!

i

I

i
I

c0 / 6-t9Lb

0c'000'02
aê T'rx,?5oc

o9wr{v3 Eo s5cNlh i3or{Yr{ ',ivi
, * * -r, *nco'...:"r,1

o9!teqsL

d mq{ed 1.3 0

o ô\
oYÔrEJSNrl 08C oYalrilsNr

:?uerea op leoreuoc Elunf P rsnbãJ e opgsâJd!ú3 :

sp o4s!63r o4no lnssod oeu ênb 'gugsardura apepurile ra axa ap oprpsdülieise o9u '!3! ep seusd se gos 'eJepêp i

!: Cã'Títr I

I oeer OoU{NVo EO SUONST{ IãONVI{ YOINãr\VI
(e É ú - os.o'à.ori ^"*",""".t

(-Ja , É o: 4* - o+é@ re EbJr àod oOye:

xr Dr

VZOOS VuIEUdSJ VOIf,SEVAV UINE'I
(§,1.lr4 t6qd@, caÊfàdh-: 06 ;;!oa

TgTO:"d oBr.lundroJ
r"e*, *r s:e ao +|.:t

c's!_^c'r c- NaÍ ê-ud 'tc saÊÍ)u:§ri,ç7 siHvsSudu{-l la.! cri:=rulH=nD3H
qEú?uroC op orls6âà âp teirooeN olúâuÊyeoêC

oçanpord ep opâur loÂüêsêO op eueÉl1ês
$uau: oqieluo3 ã ãJlsip'rl ',oluãrul^to,\uêsêo cp orjsts.rr'!\

_"1

i3§ca&j

l]l{.!1......,1t1!6rÜx€@

lVSiISZI,iôOl
I TVIIUãr{Cf, 'MIiISOONI SVàa,l,SO3 SC S-!-NICÕ!i\i AC VlSillliY^ CIa}iãfióf, -l'l

I

I

I

I



me0ue

E
A

q
R
ã

:t

AU
Certirico que ai
repíod

que dou íé.

u Cânoc t ijurÀo
(PR}

ANTONIO C. PACHECO Fe. Ttàl,ro
VINiCIUS OL NAPoLl. Escrrvente
VALEÍ|M CARLOS ULTANA. r;!.riào Suàr lulo

NE 0A S. F. MÂRMONTEL. Er.ír"enr!

0
3

5
6

UJo
NI

Ttc

docu

I
T!
a-

.;
.l

Td.aoít.b ê itoE
E.lEtío Ea

ÀIrri:rÉo ô Cóp&t

P

originà,

"Môr ,l_{ llÀr
.Padremts

FSilAg77Í,



411071478*4
DE IOENÍIFI

BRASILEIRA

r,llRE DÀ FIUÂI (p@ncher smênté sr ãro l€í.rêí!e a flÉl)

LE}JiR APARECIDA FERREIRA SÔUZA

ESÍAOOClVrt

CASADL]

saxa

i{ x
REGTME OE BENS (* 6ado)
COMUNHAO PARCIAL

BERNARDINO FERREIRA ALZIRA FERREIRA

NÂSCIOO EM (dátá de nascimênlo)

2Bl05/1958 49358750 SÉSP PR 450.182.359-34

EMANOPÂr,O POR (Ío@ dê êmãncipâçào soru e N ce de n€ôôr)

NÚMERO

1930
OOMICILIAOO NA (LOGRÁOOURO M, av, e!c.l

AVENIDA MANOEL MENDES DE CAMARGO

COMPLEMENÍO

FUNDOS CENTRO

aa2
oEscRlÇÀo Do Âro
ALTERACAO ALTERACÂO DE DADOS (EXCETO NO}IE EMPRESARIAL)421

lÉscR DO EJENTO

DÊSCR|ÇÃO OO EVÊNÍO oc avaN io

L. A. FERREIRA SOUZA. - MÁOUINAS. ME

LOGRÁúOURO (M. -, êlc.i

AVENIDA MANOEL MENDES OE CAMARGO
NUMERC

1930:

SALA: 02; 87303000CENTRC

CAMPC MOURAO SRASIL,
CORRÉIO ÉLÊÍRôNICO (E MÁIL]

shidene-êsquêma@hotmail.conr

VÀLOR OO CAPITÂ!. R§

60.000,00
vaLoR oo caP[aL (por êíen§o)
SESSENÍA MIL REAIS

COMERCIO VAREJISTA DE MAOUINAS DE COSÍURAS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMESTiCA: COMERCIO VAREJISTA
ESPECIALIZADO EM PEÇAS E ACESSORIOS PARA MAQUINAS DE CCSTURÁS INDUSTRIAL, COMERCIAL E DOMÊSTICA;
REPARAÇAO E MANUTENçAO DE PEçAS E IúAOUINAS DE COSÍURAS; COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE
ARMARINHOS, LINHAS, BOTOES, ZPERÉS E OUTROS ÀVIAMENTOS PARA COSTURA; OUTROS SERVIÇOS DE
ACABAMENTO EM FIOS. TECIDOS, ARIEFATOS TEXTEIS E PEÇAS DO

a\ ll

tÇo
CURSO DE CORTE E COSTURA

rhTÁ DE INiCiO DAS ÁTIVIOAOES

30111nO11
NúúERo oE rNscRtÇÂo i!! cNP.r
14.693_ Í í41000í -79

TRÁNSFERÉNCIA DE SEDE OU DE FILIAL DE OÚTRA ÚF uso oa JIJ§TÂ couÊÊclÁ!
1-StM
2. NÀO

\SS PELO lo represeôrânrê/ã$ sieôlê/gereôie J

14í02t2014

PARA EXCLUSTVO

---:l--J 
- -

ER L

fl: ,rúrú,
CERTIFICO O REGISTRO ÉM: 24 / O
soB NúMERo: 2at4rAal a32

2 / 201,4

PÍotocolo: 14/1 4078&2, DE 21 10212

DEFERIDO

SEaASTIÂo Mo.I-IA
SECREIARIO GERAL

Elnpre

ÍE

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DÊ CAMPO MOURÁOP u B Lro u E_sE:Aoyly5_sE

iane ívete Caríoso" RG: 1.8ÍÍ5Zr+R

(': -.)á4ô
Sêéml.nã da Miêro ê Pêqúênô Ehprcsàdà Pcsidéncaâ dâ Repúbtic.
Sêêetar;â de _ _náliaçáo. Sahplú.asão
Oêp.rL,ré.r' .egiírô EôCês.ial e lntegÉçaô

REQUERIMENTO DE EMPRESARIO 111

CAI\íPO MOURAO

declarâ, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de empresário, e
requer â Junta Comercial do Estadô do Pâraná;

OE
ECONÔMICÀ

4753900

4757100
9521500
859969!t
í 340599
4755502

MóDULo TNTEGRADoR: pR'r20140002560e lll llil lÍlilllillilllllililllllllllllll

,rbatáo

i

TZEF-
loz:o:ooo
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

IIÍULO OO ESÍABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA]

ME

NÚMERo oE INScRIÇÃo

r4.693.1í4i000í-79
MAÍRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAçÃO
DASTRAL

OÂÍA OE ÀAÉRTURA

25111120't1

NOIúE EMPRESARiAL

L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

ENÍE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

S]ÍUAÇÃO CA

ATIVA

cóDIGo E DE OA AÍ]VIOADE

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrqdoméslicos e equipamentos dê áudio ê vídeo

S:CUN
47.57-'1-00 - Comércio vareiista espêcializado de peçás e acessórios para apaÍêlhos elêtroeletrônicos para uso
doméstico. exceto infoÍmática e comunicação
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pêssoal e doméslico
85.99{-99 - OutÍas atividades de ensino nâo especificadâs anteriormente
13.40-5-99. Outros seÍviços de acabamenlo em fios, tecidos, anefatos têxteis ê peças do vestuário
47.55-5-02. Comeício vareiista de anigos de armarinho
14.13-4{2 - ConÍecção, §ob medida, de roupâb proÍissionais
47.52-1-00 - Comércio varejista êspeciallzado de equipamentos de telefoniâ e comunicação
95.1'l-8-00 - Rêparação e manutenção de computadores e de equipamentos peÍiféricos
47.636{2 - Comércio varêiista de artigos esportivos
47.55-5{1 - Comércio va.eiista de tecidos
47.324{0 . Comércio vareiista de lubriÍicantes
47.44{{5 - Comércio varejista de matêriais dê construçáo nâo especiÍicados anteriormente
46.42.7.02 . Comércio atacadisla de roupas e acessórlos para uso proíissional ê de sêgurança do trabalho
47.61-0{3 - Comércio vaÍeiista de artigos dê papelaria
47.54-7{2 . Comércio varejista de aÉigos de colchoaria
47.43.1-00 . Comércio varejista de vidros
47.55-5-03 . Comêrcio varejista de âÍtigos de cama, mésa e banho
47.42.3-00 . CornérÇio vareiista de materlal elélrico
47.í 2-1-00 - Comércio vaaejistâ de mercadoriâs em geral, com predominância de produtos alimenticios - minimercados,
merceârias e armazéns
47.44-0-0í . Comércio varejista de ferÍagens e ferÍamentas

CÔD GO E DESCRIÇÂO DÂ NATUREZA JURIOICA

213-5 - Empresário (lndividual)

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO
NÚMÊRO

1930
COMPLEMENTO

SALA 02

BAIRRO/OISÍRITO

CENTRO
MUNICiPIO

CAMPO MOURAO PR87.303{00

o TELEFON'
(44) 3s23-6565

DAÍA DA SIIUAÇÃO CADASÍRAL

25t1112011

oAfA oÂ stÍuAÇÂo EsPEcraL

Aprovado pela lnstrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018

Emitido no dia 08/01/2020 às 15:47:54 (dâta e hoia de Brasília). Página:112
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08/01/2020

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NUMERO DE TNSCRtÇÀO

14.693.'l'l iUo001.79
MATRIZ

COMPROVANTE OE INSCRIçÃO E DE SITUAçÂO
CADASTRAL zst't1t2011

Zi,J

@

SIÍUÀÇÀO ESPECLAL

L. A. FERREIRA SOUZA . MAOUINAS

CÔOIGO E OESCRIÇÁO DA NAÍUREZÁ,]URíDICA

213.5 - EmpÍesário (lndividual)

NÚIúERO

1930
CO]\IPLEMENTO

SALA 02

CEP

87.303{00 CENTRO
MUNtCTPTO

CAMPO MOURAO PR

AV MANOEL MENDES DE CAMARGO

(44)3523.6565

a . DESC s
- Comércio vaÍejista de bíinquedos e artigos recreativos
- Comêrcio varejista de artigos do vestuário e acêssórios
- Comércio a varejo de pneumálicos e câmarasde-ar
- Comércio varejista de artigos de tãpeçariâ, cortinas e persianas
' Coméício vaÍerista de pÍodulos sâneanlês domissaniláÍios
- Comércio vaÍe.iista de tintas e materiais para pintura
. Comércio varejista de equipamentos para escritório
- Comércio varejista de cosméticos, pÍodutos de perfumaria e de higiene pessoal
- Comércio vaÍêjista de móveis
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

47.63-6-01
47.E1-4-00
45.30-7-05
47.59-8-01
47.89-0-05
47.4t-5-00
47.89-0-07
47.72-s-00
47 ,54-7 -01
47 .51-2-01

ÉNTE FEDERÂTIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÀO CADASÍRAL
AÍIVA

MOÍ|VO OE STTUAÇÀO CAOASÍRAI

DAÍA OA SITUAÇÃO ESPECIAI

Aprovado pela lnstrução NoÍmativa RFB n" 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/01/2020 às 15:47:54 (data e hora de Brasília). Pág'na: ?12

22

ft Ff Drrr-rr-Ã=iinãõfu tÃDAs-ii-------.]
l zsu'uzo'r'r 

I



ã

Emissão do CICAD

lnscrição CNPJ

14.693.11410001-79

PARANA tE,

L3*

RECEITA ESTADUAL

lnscrição no CAD/ICMS

90s79464-7í

Tipo

CPF

lnscnÇão

450.í82.359-34

1340-5i99 -

1413402 .

1752-ltOO -
Atividade(s) Econômica(s)

Secundária(s) do Estabelecimento 476í.0/03 "

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ARMARINHO

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO OE PECAS E
ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS PARA
USO DOMESTICO, EXCETO INFORMATICA E COMUNICAC

OUTROS SERVICOS DE ACABAMENTO EM FIOS, TECIOOS,
ARTEFATOS TEXTÊIS E PECAS DO VESTUARIO

CONFECCAO, SOB MEDIDA, DE ROUPAS PROFISSIONAIS

COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZAOO DE EQUIPAMENTOS DE
TELEFONIÂ E COMUNICACAO

COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS OE PAPELARIA

QualiÍicação

EMPRESÁRIO

Estado do Paraná
Secretariô de Estado da Fazenda

Receita Estadual do Paraná

caD/IcMs No 90s79464-71

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

. Empresa / Eslabelecimênto

Nome Empresarial L A FERREIRA SOUZA - MAQUINAS

Titulo do Estabelecimento

Endereço do Êstabelecimento aV MANOEL MENDES DE CAMARGO, '1930, SALA 02 - CENTRO - CEP 87303-000
FoNE: (44) 3523-6565

Município de lnstalaçáo CAiTPO MOURAO. PR, OESOE 1'l/201í

( Estabêlecimento Matrlz )

Qualificação

= ". , ATIVO - SIMPLES NACIONAL / SIMPLES NACIONAL . DIA 03 DO MES+2, DESOE
5IUâçAo Alrâr 

06/2020

Narurezâ Juridica 2í3-5 - EMPRESÁR|O (INDIVIDUAL)

AtNidade Econômicâ Principal do 4753.9/00 - COMERCIO VAREJISÍA ESPECIALIZAOO DE ELEÍRODOMESTICOS
Estabelecimento E EOUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO

4755.5102.

47 57 -1lOO -

4712.11OO - COMERCIO VAREJISTÂ DE MERCADORIAS EM GERAL, COM
PREDOMINANCIA OE PROOUTOS ALIMENTICIOS -
MINIMERCAOOS, MERCEARIAS E ARMAZENS

4763.6/01 - COMERCIO VAREJISTA DE BRINAUEOOS E ARTIGOS
RECREATIVOS

4789.0/05 - COMERCIO VAREJISTA DE PROOUTOS SANEANTES

. DOMISSANITARIOS

4754.7tO1 - COMERCTO VAREJTSTA DE MOVETS

Quadro Societário

Nome Completo / Nome Empíesarial

LENIR APARECIOA FERREIRA SOUZÂ

Este CICAD tem validade até 021O812020.

Os dados cadastrais deste eslabelecimento poderão ser confirmados via
tnremer 9O4tLEZ9!dÀp!9q!L[

Emitrdo Eletronicimente vra Internet
03 I 07 I 2O2O 14t24ts8

Dados transmitidos de íoÍma segura
Íecnologia CELEPAR

hnpsJ/u 
^/w-arinternet.pr.gov.br/cádicms/-cê_CIFS'11D.asp?elncludeLinkFacil:S&êCadicms=9057946471&eUser=SW7P6BNg 1t1

lnício das Atividades

't't t201'l

a



{JJ

Governo do Estado do Paraná
Secretaria da Micro e Pequena Empresa
Júilta Comercial do Estado do Paraná

Emgre*>lQocit §,

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

ná dala dá suâ expêdiçáo

LExrR 
^FÀRECloÁ 

rÊâiÉriÀ souzr

ll ll I I ll il lll ll lllil lL llilllll tl ]Llllllr ll
PRC20023723'10

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Sêcretáíio Gêral

Nomo E,nÊiêsâriâl: L. Á- FERREIRÂ SOUZÂ - tlAoutltÀ§ - UE

^'quivmíodo^bd.h.dçlÔ

r,ÀRcÔ, M 1rI o2:' cENrÂoer

( )

1de1
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PODER JUDIGIÁRIO
E STÃ.DO DO PÀ.R.ã.a\ÍÉ.

Comarca de Carnpo Mourão - Paraná

CARTORIO DISTRIBUIDOR PÚBLICO E ANEXOS,
ContadoÍ. Partidor. Depositário e Avaliador Judicial

Gerson Guimâráes do Vale
iitular

GERTIDÃO
lliltItillIllillllilIIfffl

CERTIFICO que, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em cartório a meu

caÍgo, os livros de registro e distribuiçâo de feitos, deles constatei NÃO haver sido distribuíCo

a qualquer cartório CíVEL desta Comarca, ação alguma de:

FALÊNCIA. CONCORDATA OU REC UPERAÇAO DE CREDITC
JUDICIAL ou EXTRAJUDICIAL contra

L.Â FERRETRA souza MÁoutNAs MÉ

cPF i CNPJ - 14.693.í í41000í-79
RG/INSC.EST.N/C

O referrdo e verdade e dou fê

Camoo Mouráo - Pr 15106120't

Cartório Oistribuiclor Público e anexos
- ÍitularGeÍson Guimâràes do Vale

Leandao Guim3rães C.clc Valê
Cíistiano Robêrto Carraro
Femanda Pinheiro Nâscimento
Elaine Betlini

- Funcionário Julamentado
. Funcionário Jt,raÍnentado
- Füícionária Juíamêntada
- Funcionáía Jurâmêntâdâ

t

A! Jcsé Custca,o de Oi,,errâ. n" 2065 - CenÍo

I

I

I

C.fi9o Mõürâr '
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA
NOVA SANTA BÁRBARA.PR .

VENCEDORES DO PROCESSO . FINAL

PREGÃO ELETRÔNICO NO 17IaO2O
Processo Administrativo N' 33/2020

- Tipo: AOUISIÇAO
PREGOEIRO: MÔNICA MARIA PROENÇA MARTINS DA CONCEIÇÃO

Data de Publicaçáo: 2410612020 08:39:1 I

TOTAL DO PROCESSO: 19.207,20

LETTECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA ME

13.258.1,14/000'l -94 1.164,9'l

LÀTE 1 Quant.:'l Num: 043 96,99 Total: 484,95

Item: 1 Unidade: Unidadê Marca: INTELBRAS Modelo: TS2510

DescriÇão: APARELHO DE TELEFONE SEM FIO com display iluminado e têclado luminoso; registro de chamadas
atendidas ê não atendidas; com identificâdor de chamada: opçõês de volume e toque; com Íreqüência mínima dê 1,9
GHz

Quanlidade: 5 Valor Unit.: 96,99 Total ltêm: 484,95

LOTE 2 Quant.:1 Num: 039 169,99 Total: 679,96

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: PLATMOVEIS Modelo: PLA070

Descrição: ARMÁR|O 02 PORTAS PARA ESCRITÔR|O Armário Baixo para EscritóÍio 2 Portas. Armário com tampo
encabeçado de 40mm de espessura com acabamenlos em fita ABS 1mm. Com 02 portas e gabinete em MDP 1smm
tendo 1 prateleira fixa. Altura:70,30. Largura:8o cm. ProÍundidade:40 cm . Porta mdÍ com chave Tipo de
dobradiça/conediça da porta alumínio .Tipo de puxador da porta: externo. Cor: cinza claro ou verde. Largura: 80 cm .

Profundidade:40 cm

Quantidade: 4 Valor Unit.: '169,99 Total ltem: 679,96

MUNIZ & ROCHA LTDA 03.919.932/000't -20 1.444,29

LOTE 3 Quanl.:'l Num:025 589,79 Total:589,79

It. .: 'l Unidade: Unidade Marca: Balmak Modelo: ELP2SBB

Descrição: BALANÇA DIGITAL PEDIATRICA de medição exclusiva para crianças alé 2 anos de idadê. Capacidade de
pesagem de, no mínimo, 15 Kg. GraduaÇão (precisão) de pesagem de, no máximo, 10 g. Mostrador (display) digital
com indicadores de peso com no mínimo 5 dígitos. Função de tecla Tara (zero) no painel frontal. Construída em
material resistente e de Íácil limpeza. Bandeja no formato de concha anatômica e fabricada em ' material rêsistênte, de
metal, acrílico, plástlco ABS, polipropileno, etc. Pés rêguláveis, revestidos de matêrial anliderrapantê (borracha
sintéticâ, silicone, etc.) Chave seletora de tensão de 1101220V. Aferida e cêrtificada pelo IPEM/INMETRO. Garantia
mÍnima de 01 (um) ano. Ammpanha manual de instrução de uso em idioma português. Assistência Técnica do
equipamento deverá ser no Estado do Paraná, se não houver, â empresa vencedora deverá comprometer-se a realizar
gratuitâmente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica.

Quantidade: I Valor Unit.: 589,79 Total ltêm: 589,79

LOTE 6 Ouant.: 1 Num: 040 85,45 Total: 854,50

Gerado em: 2110712020 14:09:59

Marca: Premium lvlodelo:

1de2

Item: 1 Unidade: Unidade
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PREFEITURA MUNIcIPAL DE NovA SANTA BÁRBARA
NovA SANTA eÁRelnl-pn

Descrição: ESFIGMOMANÔMETRO ANERÓlDE pORtÁftl AOUITO. Manômetro aneróide - montado em armação de
material plástico, envolta por amortecedor emborrachado para maior rêsistência a quedas. Deverá ser resistente a
desregulagemfreqüente, com graduação de 00 a300 mm Hg. Possibilitar giro de 3600 sobre seu eixo para facilitar
visualização. Braçadêira - confeccionada em nylon siliconizado, de 1á qualidade, antialérgico, resistente, extremidade
flexível, impermeável. Fecho com velcro resistênte. Deverá conter a marca do Íabricante, indicação do tamanho da
circunferência do braço, com o comprimento total de 68 centímelros, largura de 15 centímetros, indicado para
verificação adequada da pressão arteriâl em adullos obesos e conter indicaÉo do ponto correto de posicionamento
sobre a artéria. Válvula - peça em metal leve, de mecanismos nas operaÇões de retenÇão e esvaziamento do ar
comprimido. Manguito: adulto, ambidestro, antialérgico, livre de látex; Bolsa e pêra - confeccionadas em borracha
especial de comprovada vedação e resistência, livre de látex. Deverá possuir identificação da marca e fabricante do
produto na braçadeira e no manômetro.Embalagem - deverá ser embalado indivldualmente em bolsa plástica, courvim
ou outro material resislente. Comprovar assistência técnica no Estado do Paraná. Garanlia mÍnima de calibração de 05
anos, comprovada através de carta do Íornecedor. Os aparelhos quando entregues deverão vir acompanhados do
laudo técnico do IPEM certificando sua aferição individualmente, bêm como também o Íegistro no Ministério da Saúde.

ntidade: l0 Valor Unit.: 85,45 Total ltem: 854,50

K-RS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI EPP 21.971.041/0001 {3 2.700,00

LOTE 4 Quant.: 1 Num: 062 900,00 Total:2.700,00

Item: 'l Unidade: Unidâdê Marca: LIDER Modelo: P200C

Descrição: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
capacidade para 200 kg, com divisões de Registro no IPEM E Adulta pelo menos 1009, pesagem imediata dispensando
pré-aquecimento., Acabamento em tinta eletrostática. Tapêtê/piso em borracha antiderrapante. Pés reguláveis em
borracha sintética ê com selêtor de voltagêm de 1'10 ê 220 v. Afêrido pelo INMETRO. Garantia mÍnima de INMETRO 01
(um) ano. Garantia mínima de 01 (um) ano. Acompanha manual de instrução de uso êm idioma português. Assistência

Técnica do equipamênto deverá ser nô Estado do Paraná, se não houver, a êmprêsa vencedora deverá comprometer-
se a realizar gratuitamente o translado dos equipamentos até o local da Assistência Técnica
lnf. detal.: BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL ADULTA, com régua antropométrica acoplada, visor em LCD digital, com
câpacidade paía 200 kg, com divisões dê Rêgistro no IPEM. Adulta pelo menos 1009, pesagem imediata dispênsando
pré-aquêcimento TUDO CONFORME EDITAL. MARCA: LIDER MODELO: P200C PROCEDENCIA NACIONAL PRAZO
DE VALIDADE DA PROPOSTA 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sêssão pública do Pregão. ENTREGA
'10 (dez) dias úteis, contados a partir da emissão dâ autoÍização de fornecimento. Pagamento 30 (trinta) dias após a
entrega, mediante apresentação da nota fiscal. GARANTIA'12 meses. Declaramos que cumprimos plenamente os
requisitos dê habilitação e que nossa proposta êslá em confoÍmidade com as exigências do instrumento convocalório.
De-claramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributaÇão de Empresa de Pequeno Porte, conforme
e lelece o artigo 3o da Lei ComplementaÍ 123, de 14 de dezembro de 2006.

Quantidade: 3 Valor Unit.: 900,00 Total ltem: 2.700,00

L.A FERREIRA SOUZA MAQUINAS ME í4.693.'t 14/0001-79 13.898,00

LOTE 7 Quant.: 1 Num: 085 694,90 Total: 13.898,00

Item: 1 Unidade: Unidade Marca: [ilultilesar Modelo: NB331

Descrição: TABLET Na cor preto com tela de 10 polegadas com tecnologia IPS HD. Processador quad core 'l .3 ghz.
Memória interna de 329b. Memória ram de 2gb.Conexão com a rede 39. Conexão wireless padrão a/b/g/n. Bluetooth
4.1 e gps. Câmera frontal de 2 mp. Câmera traseira de 5 mp. Sistema operacional android 9. Bateria 5000 mah de
fonga duraÇão. Enlradas cartão sd, sim card, micro usb e saída fone ouvido. Canegador bivoll1271220 com saída dc de
5v

Quantidade: 20 Valor Unit.: 694,90 Total ltem: 13.898,00

PREGOEIRO: N4

r§

Gerado em: 2110712020 14:09:59

NICA MARIA PROENÇA MAR S DA CONCE o

2de2
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESI'ADO DO PARANA

RESULTADO DE LICITAÇÃo
pneoÃO ELETRÔNrcO No 1712020

A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara, Estado

do Paraná, comunica que no dia Ogl07l2O20, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de

Nova Santa Bárbara, por meio de Sistema de Pregão Eletrônico (licitaçóes) da Bolsa dê

Licitações e Leilões do Brasil, www.bll.org.br, realizou-se o julgamento das propostas

apresentadas no Pregão Eletrônico n" 1712020, que tem por objeto a aquisição de

equipamentos hospitalares, de inÍormática e outros, para a Secretaria Municipal de Saúde.

Credenciaram-se para o pregão '14 (quatorze) empresas. Após a etapa de

lances e reduçâo do valor inicial o pregoeiro declarou como vencedoras as empresas: K.C.R.S.

COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl, CNPJ n" 21.971.04110001-03, num valor de R$

2.700,00 (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRA SOUZA - MAOUINAS, CNPJ n"

14.693- 1 1410001-79, num valor de R$ í3.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais),

LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA., CNPJ

n' 13.258.14410001-94, num valor de R$ 1.í64,9í (um mil, cento e sessenta e quatro reais e

noventa e um centavos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n' 03.919.932/0001-20, num valor de

R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos), conÍorme

ata anexa.

As empresas vencedoras enviaram os documentos relativos à habilitação via

Correios, atendendo assim ao edital convocatório, sendo, portanto declaradas habilitadas.

lnformo que, este Departamento consultou os sites do TCE Paraná e do

Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas (CEIS), no sentido de verificar se as

empresas habilitadas não estáo declaradas inidôneas para participarem de certames licitatórios,

conÍorme comprovantes anêxos.

Resolve-se encaminhar ao Departamento Jurídico para obter o parecer, e após

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

Nova Santa Bárbara, 2110712020-

Mônica Maria Proença Martins
Pregoeira

Conceição

Rua Walfredo Binencourt de Moraes n" 222, Centro, t 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.pov.br - www.nsb.pr.gov.br

-;

Portaria n' 00512020
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TCEPR

[onsulta de Impedidos de licitar

Pesqui.â !rpêdidos .le U.itar

' Nümero dEumento 1o(xlr03'Tipo doclmento CNPJ

Nome

PeÍiodo publi(3Éo : de

Data de Ioício ImpediÍftento: de

Data de Fiín tmpedimento: de

até

até

até

N.. ,dt'l lTitt1 INI()NTRA[}0 PARÂ 0 [NPJ: 21971041000103!

https://servicos.tce.pr.govbr/tcepr/municipaUaiYConsultarimpedidosweb.aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS:

cPF / CNPJ: 2'1 .971 .041/0001 .03

Data da consulta: 2110712O2O 13:25:17
Data da úftima atualizaçâo: 18107 /2020 18.45:15

(NPJ/CPF D0 SANC|0NA00DTTATHAR

Detalhamento das Sançóes Vigentes - Cadastro ds Empíesas lnidôôeas e Suspensas - CEIS - Portal da tÍansparência

) )

LIMPAR

NOME DO SANCIONADO UT DO SANCIONADO
óRGÃo/ENTTDADT

SANTIONADORA
TIPO DA SANçÃO

DATA DI PUBTICAçAO DA

SANçÃO
QUANTIDADI

Nenhum registro encontrado
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 14.69f .114IOOO1-7 9

Data da consulta: 211O712020 13:27:24
Data da última atualização: 1810712020 18:45:15

Detalhamento das SançÕes Vigentes - CadastÍo de Empíesas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da tÍansparência

)

LIMPAR

)

T----',-
DITAIHAR CNPj/CPÍ D0 §ÀNC|oNADo

Nenhum registro encontrado

N0!/tt D0 sAN(l0NA00 UF DO SANCIONADO
óRGÃo/tNTtDADE

SANCIONADORA
TrPO DA sAN(iO

DATA DE PUBU(AçAO DÂ

sÀN(Io QUANTIDADI
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40Jt TCEPR

(onsulta de lmpedidos de Licitar

Pêsqul3a lmpedldos dê U.itãr

Tipo docuÍnêôto CNPJ NúÍnem documento 9.{

Nome

Período pbl-rcação I de

Datà de Início tmpedlmento: de

Data de Flm Impêdiín€nto: de

até

até

até

N. J}4 lTtl4 tNtoNTRÂtX) PARA 0 [NPJ: 132581440001941

httpsi//servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipaUail/ConsultanmpedidosWeb.aspx 1t1
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FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 13.258.144/ O0O1 -94

Data da consultã: 2110712020 13:29:54
Data da última atualização: 18/0712020 18.45:15

Detalhamenlo das Sanções Vigentes - Cadaslro dê Empresas lnidôneas e Suspensas - CEIS - Portal da transparência

,

LIMPAR

óRGÂo/rNÍrDADr
SANCIONAOORA

)

DETALHAR cNPr/cPt D0 sANctoNADo NoME D0 SANC|oNADo Ur 00 SANC|oNADo TIPO DÀ SANçÂO
DAÍA Dt PUBImçAO OÂ

SANçÃO
QUANTIDADT

Nenhum registro encontràdo
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FILTROS APLICADOS:

cPF/ CNPJ: 03.919.932/0001-20

Data da consulta: 211O7 /2O2O 13.35:39

Data da última atualização: 1810712020 18:45:15

Detalhamento das Sançôes Vigentes - Cadastro de EmpÍesas lnidôneas e Suspeôsas - CEIS - Portal da transparência

)

LIMPAR

óRGÃo/rNÍroAor
SANCIOI'IADORA

)

I

D[ÍAtHAR (NPr/CPt D0 5AN(|oNADo NoMt 00 SÂNC|oNADo Ut D0 SANC|oI{ADo T|PO OÂ SAt't(AO
DATA DE PU8r.r(AçÃO DA

sÂr{çA0
QUANÍIDAOE

Nenhum registro encontrado
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

PROCESSO ADMINISTRATIVO NS 33/2020

PREGÃO ELETRÔNICO N9 01,7/2020

Assunto: Aquisição de equipamentos hospitalares, de

outros, para Secretaria Municipal de Saúde.

informática e

Trata-se o presente expediente de solicitação do Setor de Licitação,

visando manifestação desta Procuradoria Jurídica, quanto a conclusão do

processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico ns 01712020 para

aquisição de equipamentos hospitalares, de informática e outros,

conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

O pregão é regido pela Lei ns LO.52O/2002, o Decreto ne 5.450, e,

subsidiariamente, a Lei ns 8.666/93.

Os requisitos a serem observados na fase preparatóría da licitação foram

estabelecidos no art. 3e da Lei ne 70.520/2002, e devidamente cumpridos

no momento oportuno.

Constou a devida justificativa da autoridade competente quanto a

necessidade de contratação e definição do objeto do certame, foram

juntadas as cotações de preço do item pretendido, como forma de fixar o

preço médio a ser licitado.

O edital convocatório previu as exigências de habilitação, os critérios de

aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as cláusulas do

PARECER JURíOICO NS 06612020
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NOVA SANTA BARBARA

contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento do objeto a

ser contratado.

Consta no processo, a designação dentre os servidores do quadro próprio,

do pregoeiro e respectiva equipe de apoio, cuja atribuição inclui, dentre

outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua

aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação

do objeto do certame ao licitante vencedor.

A minuta do edital e do futuro contrato, passou pela prévia aprovação da

procuradoria jurídica do Município.

Após a manifestação jurídica, a comissão de licitação deu início à fase

externa do certame e providenciou a publicação do Edital, convocando os

interessados a apresentarem suas propostas. Saliente-se que entre a

publicação e a abertura das propostas fora observado o prazo mínimo de

08 (oito) dias úteis (Art. 4s, V da Lei ns 10.520102 e 17 do Decreto na

s.4s0l200s).

Na data prevista em edital, obedeceu-se o trâmite legal do Art. 22. Do

Decreto ne 5.450/2005: A partir do horário previsto no edital, a sessão

pública na internet será aberta por comando do pregoeiro com a

utilização de sua chave de acesso e senha.

No total, 14 (quatorze) empresas se credenciaram para disputa por lances,

através de sistema eletrônico, junto ao sistema www.bll.org.br. Ato

contínuo iniciou-se a fase de lances das empresas que apresentaram as

menores propostas dentro do percentual legal exigido.

. PREFEITURA MUNICIPAL
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* NOVA SANTA BARBARA

Encerrada a fase de lances, o pregoeiro partiu para negociação direta com

as empresas classificadas, visando obtenção da proposta mais vantajosa.

Finalizada esta etapa e encerrada a fase de negociação das propostas, não

houve manifestação de interesse de interposição de recursos, abrindo-se

prazo para envio da documentação de habilitação da empresa

participante e devidamente classificada, estando habilitada, lavrou-se

mapa final de classificação da empresa vencedora, juntou-se consulta no

cadastro de inadimplentes ou impedidos de licitar do Tribunal de Contas

do Estado do Paraná e do Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e

Suspensas - CEIS.

Transcorrido o prazo legal, nenhuma das empresas apresentou recurso

quanto as fases do processo licitatório Pregão Eletrônico ns O77l2O2O,

tendo vindo desta forma descrita acima instruído o processo para análise

final desta procuradoria jurídica.

Assim, tendo em vista a obediência aos dispositivos legais vigentes,

estando o processo devidamente instruído, não se observa ilegalidade ou

irregularidade no procedimento, estando apto para encaminhamento a

autoridade superior para continuidade da contratação pretendida.

Registro, por fim, que a análise consignada neste parecer se ateve às

questões jurídicas observadas na instrução processual e no edital

convocatório, com seus anexos, nos termos, da Lei ne tO.52Ol2OO2 e

Decreto ns 5.450/2005, c/c a Lei ne 8.666/93.

Não se incluem no âmbito de análise da Procuradoria os elementos

técnicos pertinentes ao certame, como aqueles de ordem financeira ou

orçamentária, cuja exatidão deverá ser verificada pelos setores
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NOVA SANTA BARBARA

responsáveis e autoridade competente pela Administração Direta

Municipal.

É o parecer.

Atenciosa mente.

Nova Santa Bárbara, 24 de julho de 2020.

Carmen Cortez W ilcken

Procu radoria Ju rídica
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

Exmo. Sr.
ERIC KONDO
Prefeito Municipai

Diante do Parecer do Departamento Jurídico, encaminhamos a Vossa Excelência

o Processo de Licitaçâo na modalidade "PREGÃo ELETRÔNICO' n." 17l2O2O,

para que se manifeste sobre à HOMOLOGAçÃO ou náo deste processo

licitatório.

Nova Santa Bárbara, ll /08l2O2O.

Mônica Maria Proe nçe nceição
Pregoeira - Portaria n" OOS I2O2O

Rua Walfiedo Binencourt de Moraes no 222, Centro, I 43. 3266.8100, E - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.br - wrvw-nsb,plggy.br
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REFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

TERMO DE HOMOLOGAçÃO E ADJUDTCAçÃO
PREGÃO ELETROI{ICO N" L7 I2O2O

Aos 11 (onze) dias do mês de agosto (08) do ano de dois mil e

vinte (2020), em meu Gabinete, eu Erlc Kondo, Prefeito Municipal, no uso de

minhas atribuiçôes legais, HOMOLOGO o procedimento da Licitação Pregão

Eletrônico n." 17 l2O2O, destinado à aquisição de equipamentos hospitalares,

de informática e outros, para a Secretariâ Municipal de Saúde, a favor das

empresas que apresentararn menores preços, sendo elas: K.C.R.S. COMERCIO

DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n' 21.971.04710001-03, num valor de R$

2.7OO,OO (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS,

CNPJ n' 14.693.114lOOOl-79, num valor de R$ 13.898,OO (treze mil,

oitocentos e noventa e oito reais), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE

TQUIPÂMENTOS DE INÍ'ORMATICA LTDA., CNPJ n' 13.258.14410001-94,

num va-lor de R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e quâtro reais e noventa e

um centavos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n" 03.919.93210001-20, num

valor de R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e vinte e

nove centavos), para que a adjudicação nele procedida produza seus jurídicos e

Iegais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescrições

legais pertinentes.

Kondo
Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n' 222. Centro, S 43. 3266.8100, X - 86.250-000 - Nova Santa BárbarÀ
Paraná - El - E-mails licitacao@nsb.pr.eov.br - wwrv.nsb.or.sov.br
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Poder
Executivo

Ano Vll

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

| - Atos do Poder Executivo
E ADJUDICA

PREGÃO ELET Ntco No 17/2020

Aos 11 (onze) dias do mês (08) do ano de doas mil e
vinte (2020), em meu Gabinete, eu EÍic Kondo, PÍeíeito Municipal, no uso
de minhas akibuiÉes legais, HoMOLOGO o procedimento da Licilaçâo
Pregão Eletrônico n.o '1712020, destinado à aquisiÉo de equipamentos

[\pitalare5. de informática e outros, para a SecÍetaria Municipal de
. Je, a favor das empresas que apresenlaram menores pÍeços, sendo
elas: K.C.R.S. CoMERCIo DE EQUIPÂi,|ENToS ElRELl, CNPJ n"
21.97i .041/0001-03, num valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos
reais), L. A. FERREIRA SoUZA. MAQUINAS, CNPJ n" 14.ô93.114/0001-
79, num valor de R$ 13.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito
reais), LETTECH INDUSTRIA E COMERCIo DE EQUIPAMENTOS DE
INFORMATICA LTDA., CNPJ n' 13-258.'14410001-94, num valor de R$
í.í64,9'l (um mil, cento e sessenta e quatro Íeais e novenla e um
cêntavos) e MUNIZ & RoCHA LÍDA, CNPJ n' 03.919.93?000'1-20, num
valor de R§ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e
vinte e nove centavos), para que a adjudicaçáo nele procedida produza

seus juridicos e legais efeitos.

Dar ciência aos interessados, observados as prescÍiçoês legais
pertinentes.

Eric Kondo
Prefeito Munlcipal

EXTRÂTO 1" TERMO DE ADITIVO

RefeÍente ao Conlrâto n" 3/Y2020.

REF.: Pregáo Presencial n.o 16n020

PARTES: Municíplo de Nova Santa Bárbara, pessoa jurídica de direilo
publico intema, inscrita no CNPJ sob o n0 95.56'l .080i0001{0, com sede

administrativa na Rua Walfredo Bittencoúrt de MoÍaes,222, nesle ato
reprêsentâdo pelo SenhoÍ PreÍeito Municipâl Eric Kondo, e a empresa

BRUNETTI E RoDRIGUES LTDA, inscíila no CNPJ sob n'
26.'101.143/0001.83, com sede na Rua Joáo WycliÍ, 111 Sala 2508 - CEP:

86050450 - Baino: Gleba Palhano, Londrina/PR.

oBJETo: Contratação de empresa espêcializada para aplicação de
aditivo êstabilizador dê solo, em diversas ruas do tlunicípio de l,lova
Santa BárbaÍa - PR.

VALoR DO ADITIVO: R$ 28.675,00 (vinte ê oito mil, seiscentos e setenta
e cinco reais).

SECRETARIA: SecÍetaria de Obras, do Trabalho e GeÍaçâo de Empregos

RECURSoS: Secretaria de obras, do Trabalho e Geração de EmpÍegos.

RESPoNSÁVEL JURíolcO: caÍmen Cortêz wilcken, oAB/PR n" 22.932.

DATA DE ASSINATURA D0 TERI\.4o DE ADITIVO: 11/08/2020.

PUBLICAÇ ÍRIMÉSTRAL DO EXTRATO DA ATA DE REGI§TRO DE PRECO }.IJ 9í2019 fÀ!!§E:
REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" 36i2019 - PMNSB

oBJETO - Rêgistro de pregos para eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroelêtÍônicos, equipamentos de informática,
inr/'{mêntos musicais e outros.

VALIDADE DA ATA: De 21h012019 a 20h012020.
BENEFICIARIA DA ATA: E TODAO GONCALVES EIRELI
CNPJ sob no. 30.747.960/0001{0
Avenida Gelúlio Vargas,5225 - CEP:87502020 - Bairro:Zona 3, UmuaÍama/PR
RESPoNSAVEL JURIDICo: Carmen Cortez Wilcken, oAB/PR no 22.932.

ITENS

Item Codigo do
pÍoduto/serviço

oes€Íição do produtdseÍviço Marca do
produto

unidade dê

medida
Quantidade

uniláÍio
total

8,00 93,00 744,00LOTE:001 -

Lote 001

1 49M Apârelho DVD com funçâo de kaÍaokê, Enlrada USB, Filmes:

DVD, DVD+R/RW, DVD-RiRW,VCD e SVCD.I.Iúsica : CD,CD-

R/RW e CD-MP3.Fotos CD üpeg). Desempênho de Vídeo,

Progressive Scan, DecodiÍcador de Vídeo: MPEG-2, MPEG-
l.Foímato do Vídeo:4:3 / 16:9, sistemâ de video:PAUNTSC,

mnveÍsoí A de video: 12 bits / 108 MHz. Dêsempenho de Àudio,

mnversor DA de Áudio:24 bits / 96 kHz. Funções de foto CD&

MP3 CD, Íeproduz íotos, uma a uma, automalicamente.Zoom na

imagem, permite girar a imagem, inverler a imagem.

AlimentâÉo:l2o - 240 v , 50 / 60 Hz ( BIVOLT). Acompanha

cabos, manualde inslrução e garantia de 1 ano

Power Pack

K225
UN

LOTE:029 - 1 8682 ENCADERNADORA ELETRICA ESPIRAL SEMI-INDUTRIAL 4.150,00

ESPECIF ÃO DO oBJETO E PR OS REGISTRADOS
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REFEITURA MUNICIPAL

Prefe

ESTADO DO PARANA

oRDEM oe cortnaraçÃo

Pela presente ordem, AUTORIZO a contrataÇão das empresas:

K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ n" 21.971.O41 IOOOI-

03, num valor de Rl$ 2.7OO,OO (dois mil e setecentos reais), L. A. FERREIRÂ

SOUZA - MAQUII{AS, CNPJ n' 14.693.11410001-79, num valor de R$

13.898,OO (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais), LETTECH INDUSTRIA

E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÂTICA LTDA., CNPJ n"

13.258.14410001-94, num valor de R$ 1.164,91 (um mil, cento e sessenta e

quatro reais e noventa e um centâvos) e MUNIZ & ROCHA LTDA, CNPJ n"

03.919.932/0001-20, num valor de R$ 1.444,29 (um mil, quatrocentos e

quarenta e quatro reais e vinte e nove centavos). Tudo de conformidade com a

presente Licitaçáo na modalidade Pregão Eletrônico n." 17 l2O2O.

Nova Santa Bárbara 13l08l2O2O.

Kondo
Municipal

Rua WalÊedo Bittencoun de Moraes no 222, Centro, t 43. 3266.8100, l!í - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - nsb br - rvrvw.nsb-pr.qov-br

i\



it PREFEITURA I!'IUNlCl PAL I t
NOVA SANTA BARBARA
ESÍPDÔ DO PARANÀ

Contrato no 35/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E

A EMPRESA K.C.R.S, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, TENDO POR

oBJETO A AQU|S|çÃO DE EQUTPAMENTOS HOSPTTALARES, DE INFORMÁTICA

E OUTROS.

0 MUNICÍP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua Walfredo Bittencourt de Moraes,222, centro, Nova Santa Bárbara,

Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n" 5.943.184-ô

SESP/PR, inscrito no CPF sob. o no 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa

K.C.R.S, COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ElRELl, pessoa juÍídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob

n0.21.971.04'l/0001{3, com endereço à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes,88, Sala A - CEP:

16075-370 - Bairro: Parque lndustrial, Araçatuba/SP, neste ato representada pela Sra. Karen Cristiane
Ribeiro Stanicheski, inscrita no CPF sob n".277.277.558-50, RG n'27.601.293-8, a seguir denominado

CONTRATADA, celebram entre si o presente contrato, decorrente do processo de licitação Pregáo Eletrônim
N0 1712020, aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos conkatos, as disposiçoes de direito
privado e cláusulas estipuladas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA. DO OBJETO

A CONTRATADA obriga-se a fornecer à C0NTRATANTE equipamentos hospitalares, de informática e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de Aplicaçáo Resolução

SESA n' 30112017, tudo coníorme especificado no edital convocalório e proposta apresentada no Pregão

Eletrônico n.o 1712020 e especiÍicado abaixo.

ITENS

Lote llem Código
do
prod uto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade
de

medida

Quantidade Preço

unitário

Preqo

total

Lote

004

1 7623 BALANÇA ELETRÔNrCe Or0rRl
ADULTA mm régua

antropométrica acoplada, visor em

LCD digital, com capacidade para

200 kg, mm divisões de Registro

no IPEM E Adulta pelo menos
1009, pesagem imediata

dispensando pré-aquecimento.,

Acabamento em tinta eletrostática.

Tapete/piso em bonacha

antiderrapante. Pés reguláveis em

borracha sintética e com seletor de

voltagem de 1 10 e 220 v. Aferido
pelo INMETRO. Garantia mínima

de INMETRO 01 (um) ano.

LIDER P2OOC UN 3,00 900,00 2.700,00

Q - E-mail licrucaoía nsb.nr.sov.br - rv\l'w.nst, nr.go\.br
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Rua Walfredo Bittencoun de Moraes n" 222, CentÍo, I 43. 1266.f1100, iÃ - t16.250-u00 Nova Santa Bárbara, Paraná

Referente ao Pregão Eletrônico n.o 1712020
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Garantia mínima de 01 (um) ano.
Acompanha manual de instrução
de uso em idioma português.

Assistência Técnica do

equipamento deverá ser no Estado
do Paraná, se não houver, a
empresa vencedora deverá

comprometer-se a realizar
gratuitamente o translado dos
equipamentos até o local da

Assistência Técnica

TOTAL 2.700,00

CúUSULA SEGUNDA- Do PRAzo DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo 10 (dez) dias úteis, mntados a partir da autorização de fornecimentoá emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-Íeira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades.

CLAUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte inlegrante deste contrato os seguintes documenlos
a) Pregão Eletrônico No 1712020 - e seus anexos;

b) Proposta da CONTRATADA, datada de 09 de julho de 2020.

Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, seráo considerados suflcientes para, em conjunto com este contrato, deÍinirem seu objelo e a sua
perfeita execuÇâ0.

-... Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e estê contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste mntrato, a ele passam a se vincular lodas as atas de

reuniões e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alteraçoes de qualquer

condição conlratual, desde que devidamenle assinados pelos representantes legais das partes.

cúusuLA QUARTA - Do PREço
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

CLAUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento oconerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mêdiante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjunlamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referenle a todos os créditos tributários federais e à

Divida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuições

sociais previstas nas alíneas "a','b" e "c'do parágrafo único do aíigo 11 da Lei Federal n.o 8.212l199'1, às

contribuiçoes instituidas a título de substituição, e às contribui@es devidas, por lei, a terceiros e Certificado

de Regularidade de Situa@o.lunto ao FGTS.

2
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Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor
correspondente ao ajustado na Cláusula Quarta.

CLÁUSULA SEXTA - Do PRAzo DE VIGÊNC|A.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, entrando em vigor logo após a assinatura do conkato,
podendo o mesmo ser prorrogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA- DAS GARANTIAS
A garantia dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o periodo de garantia, respeitando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicação do defeito, para a conclusão dos reparos, sem
qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.

CúUSULA oITAvA. DA RESc§Âo CoNTRATUAL
A rescisão contratual poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos

.-r enumerados nos incisos I a Xll e XVll do art.78 da Lei Federal n" 8.666/93, e amigável, por acordo entre as
partes, mediante autorização êscrita e fundamentada das autoridades competentes, reduzida a teÍmo no

processo licitatório, desde de que haja conveniência da Administração.

Parágrafo Único - Quando a empresa vencedora der causa a rescisão do contrato, além de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor total do contrato e demais penalidades previstas, Íica sujeita a uma das

seguintes sanções:

a) Advertência;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração pelo

prazo de até 02 (dois) anos.
c) Declaração de lnidoneidade para licitar ou conhatar com a Administraçáo Pública enquanlo perdurem os

motivos delerminantes da punição ou, até que seja promovida a reabilitação perante a própria autondade que

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o proponente ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes, após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no contido na letra "b".

CúUSULA NoNA. DA FRAUDE E DA coRRUPÇÃo

O mntratado deve observar e Íazer observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admilida

submntratação, o mais alto padrâo de ética durante todo o processo de licitação, de contratação e de

execução do objeto contratual. Para os propósitos desta cláusula, deÍinem-se as seguintes práticas:

a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem

com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitaçáo ou na execução de

contrato;

b) 'prática fraudulenta": a falsificação ou omissâo dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo

de licitação ou de execuçáo de contrato;

c) "prática colusiva'; esquematizar ou estabelecer um acordo entrê dois ou mais licitantes, com ou sem

o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em

níveis artiÍiciais e não{ompetitivos;

d) "prática coercitiva': causar dano ou ameâçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou

sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execuçáo

do contrato;

3
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍÁDO DÔ PARÂNÁ

e) "prática obstrutiva': (i) destruir, falsiÍicar, alterar ou ocultar provas em inspeçÕes ou fazer

declaraçoes falsas aos representantes do organismo Íinanceiro multilateral, com o objetivo de impedir

materialmente a apuraÉo de alegaçoes de prática prevista, deste Edital; (ii) atos cuja inlenção seja

impedir materialmente o exercÍcio do direito de o organismo Íinanceiro multilateral promover

inspeçã0.

Parágrafo Primeiro - Na hipótese de financiamento, parcial ou integral, por organismo Íinanceiro multilateral,

mediante adiantamento ou reembolso, este organismo imporá sanção sobre uma empresa ou pessoa Íísica,

inclusive declarando-a inelegível, indefinidamente ou por prazo determinado, para a oulorga de contratos

financiados pelo organismo se, em qualquer momento, conslatar o envolvimento da empresa, diretamente ou

por meio de um agente, em prálicas corruptas, fraudulentas, colusivas, coercitivas ou obslrutivas ao participar

da licitaçao ou da execuçâo um contrato Íinanciado pelo organismo.

Parágrafo Segundo - Considerando os propósitos das cláusulas acima, o licitante vencedor, como condição

para a contratação, deverá concordar e autorizar que, na hipótese de o contrato vir a ser financiado, em parte

ou integralmente, por organismo financeiro multilateral, mediante adiantamento ou reembolso, permitirá que o

organismo Íinanceiro e/ou pessoas por ele formalmente indicadas possam inspecionar o local de execução do

conlralo e todos os documenlos, contas e registros relacionados à licitação e à execução do contralo.

cúusuLA DÉcrMA - DAs SANçôES
Em ocorrendo inexecução e/ou descumprimento das obrigaçóes assumidas neste contrato motivado pela

CONTRATADA, responde esta, nos termos da lei civil por indenizaçáo integral. Sem prejuízo das disposições

anteriores, responde ainda, a tÍtulo de cláusula penal, pelo valor de 20% (vinte por cento) da avença.

cúusuLA DÉcrMA pRrME|RA. DA DoÍAçÂo oRçAMENTARTA
As des sas deconentes deste contralo correrão por conta da dota 0r mentária havida la conta no

{ft xonuo

Prefeito Municiial - Conhatante

í,ó1

4

DOTAÇÓES

Conta da
despesa

Funcional programática iFonte de

l.r.r,.o
Natureza da despesa rupo da fonte

2925 08.002.10.301.0350.2028 lqet 4.4.90.52.00.00

Rua Waltedo Bittencourt de Moraes n" 222, Centm, t 43- 3266.8100, E - 86.250-000 Nova Sanra Bárbara, Paraná
E - E-mail licitacaoaÍdnsb.pr.gov.br- wrvrv.nsb-or.Bov.hr

CúUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Do FoRo
Fica eleito o Foro da Comarca São Jerônimo da Serra - Paraná, para a solução das questões oriundas do
presente conÍato, com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justos e acertados, Íirma o presente contrato, em 03 (três) vias de igual teor, na presençâ de
duas testemunhas. 

I

II i Nova Santa Bárbara,1310812020.
,l

I,,
L\ rl .

lDo Exercício



PREFEITURA IVIUNICI PÁL :ó2
NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

KAREN CRISTIANE RIETIRO

STANICHESKI:27727755850

Àínàdr, dê Í()lm dig'làl pd
{ANCN CRISIIANE NBÊNO
sT^ÀÉHasx[27727755A90
oàd4: 2020.0a.1I t a:031 2 {3 m'

Karen Cristiane Ribeiro Stanicheski

K.C.R.S. Comercio de Equipamentos Eireli - Contratada

L.J
Michelç §oares de Jesus

Secretária Municipal de Saúde - FiscaYresponúvel pelo acompanhamento do contrato

5
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NOVA SANTA BARBARA
ESÍADO DO FARANA

Contrato no 36/2020

CONTRATO QUE ENTRE SI FAZEIí O MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA E

A EMPRESA L. A. FERREIRA SOUZA . MAQUINAS, TENDO POR OBJETO A

AOUTSTçÃO DE EQUTPAMENTOS HOSPTTALARES, DE TNFORMÁT|CA E OUTROS.

Referente ao Pregão Elekônico n.o 1712020

O MUNICíP|O DE NOVA SANTA BÁRBARA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.o

95.561.080/0001-60, com endereço a Rua WalÍredo Biftencourt de Moraes,222, cenho, Nova Santa Bárbara,
Paraná , representado por seu Prefeito Municipal Sr. Eric Kondo, brasileiro, casado, RG n' 5.943.1M-6
SESP/PR, inscrito no CPF sob. o n0 018.008.959-50, a seguir denominado CONTRATANTE, e a empresa L.

A. FERREIRA SOUZA - MAQUINAS, pessoa jurídica de direito. privado, inscrita no CNPJ sob no.

14.693.114/0001-79, com endereço à AV MANOEL MENDES DE CAMARGO, 0 1930 - CEP: 873031'15 -I BAIRRO: CENTRO, Campo Mouráo/PR, neste ato representada pelo Sr. LENIR APARECIDA FERREIRA
SOUZA, inscrito no CPF sob n".450.182.359-34, RG n" 4.935.875{, a seguir denominado CONTRATADA,
celebram entre si o pÍesente contrato, decorrente do processo de licitação Pregão Eletrônim No 1712020,

aplicando-se supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos, as disposições de direito privado e
cláusulas estipuladas a seguir:

CúUSULA PRIMEIRA. Do OBJETo
A CONTRATADA obriga-se a Íornecer à CONTRATANTE equipamentos hospitalares, de informática e outros,
para a Secretaria Municipal de Saúde, que serão adquiridos com recursos do Plano de Aplicação Resolução

SESA n" 30112017, tudo mnÍorme especificado no edital convocatório e proposta apresentada no Pregão

Elehônico n.' 1712020 e especificado abaixo.

ITENS

Lote Item Código
do
produto/

serviço

Descrição do produto/serviço Marca do
produto

Unidade

medida

Quantidade Preço
unitário

Preço total

Lote

007

1 8629 TABLET Nâ cor preto com tela de

10 polegadas com tecnologia IPS

HD. Processador quad core I.3
ghz. Memória interna de 329b.

Memória ram de 2gb.Conexáo com

a rede 39. Conexáo wireless
padrão a/b/g/n. Bluetooth 4.1 e
gps. Câmera frontal de 2 mp.

Câmera kaseira de 5 mp. Sistema
operacional android 9. Bateria

5000 mah de longa duraçã0.

Entradas cartão sd, sim card,

micro usb e saída fone ouvido.

Canegador bivolt 1271220 com
saída dc de 5v

lVultilesar

N8331

20,00 694,90 13.898,00

TOTAL 13.898,00

1
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CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE ENTREGA
O prazo de entrega será de no máximo í0 (dez) dias úteis, contados a partir da autorização de fornecimenlo
emitido pela Prefeitura.

CúUSULA TERCEIRA - Do LocAL DE ENTREGA
Os produtos deverão ser enkegue na SecretaÍia Municipal de Saúde, sito a Rua Antônio Joaquim Rodrigues,

S/N, Nova Santa Bárbara - PR, em horário comercial de segunda a sexta-feira, com seguro, frete, carga e
descarga inclusos no valor da mercadoria, Íicando o Município de Nova Santa Bárbara isento de quaisquer

responsabilidades

CLÁUSULA TERCEIRA. DOS ANEXOS CONTRATUAIS
Fazem parte integrante deste conkato os seguintes documentos
a) Pregão Elehônico No 17/2020 - e seus anexos;
b) Proposta da CONTRATADA, datada de 09 de julho de 2020.

r Parágrafo Primeiro - As partes declaram ter pleno conhecimento que os documentos mencionados nesta

cláusula, serão considerados suficientes para, em conjunto com este conkato, deÍinirem seu objelo e a sua
perfeita execuÉ0.
Parágrafo Segundo - Em havendo dúvidas ou divergências entre os anexos e esle contrato, vale o contrato.

Parágrafo Terceiro - A partir da assinatura deste conlrato, a ele passam a se vincular todas as atas de

reunióes e/ou termos aditivos que vierem a ser realizados e que importem em alterações de qualquer

condição contratual, desde que devidamente assinados pelos representantes legais das partes.

CLAUSULA QUARTA - DO PREçO
Para a entrega dos produtos descritos na Cláusula Primeira, a CONTRATANTE se obriga a pagar à

CONTRATADA o valor total de R$ 13.898,00 (treze mil, oitocentos e noventa e oito reais).

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até o 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, mediante apresentação da nota

Íiscal acompanhada da certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)

e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à
Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos tributários relativos às contribuiçÕes

sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do parágrafo único do artigo 11 da Lei Federal n.0 8.2'12l1991, às
conhibuiçoes instituídas a título de substituição, e às contribuiçoes devidas, por lei, a lerceiros e Certificado

de Regularidade de Situação junto ao FGTS.

Parágrafo Único - A CONTRATADA se compromete a emitir a respectiva Nota Fiscal no valor

conespondente ao ajustado nâ Cláusula Quarta.

CúUSULA sExTA - Do PRAzo DE VrcÊNclA.
O contrato terá vigência por 90 (noventa) dias, enhando em vigor logo apôs a assinatura do conlrato,
podendo o mesmo ser prorÍogado por igual período e/ou de acordo com as partes.

CLAUSULA SETIMA - DAS GARANTIAS
A garantía dos produtos será de, no mínimo, 12 (doze) meses, a contar da data da Nota Fiscal. A
CONTRATADA deverá prestar assistência técnica, durante o período de garantia, respeitando o prazo

máximo de 3 (três) dias, contados a partir da comunicaçáo do defeito, para a conclusáo dos reparos, sem
qualquer ônus adicional a Prefeitura Municipal.
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