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MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N® 012/2014

EMPRESA; LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LIDA.

CNPJN®: 18.531.258/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL N": 90636893-59

ENDEREÇO: AV. BRASIL, N® 476.

CIDADE: CAPANEMA ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2014 e anexos

1,11 JIÍ JV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. 17 de abril de 2014

NOME: G La JLarJGG

RGN°: TSBC/ 56 3- Qj

ASSINATURA:

Tivrariaerm»eiawakopperltoa.-me'
CNPJ 18.S3126»0001-80

AV. BRASIU 476 - CENTRO
857604)00 - CAFANEMA-PR
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município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail; planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N"

051/2014, EDITAL CONVITE N" 01^2014, CELEBRADO ENTRE O
município de planalto e c. b. comércio de livros E
BRINQUEDOS BOFF LTDA.

Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e
quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Sr. MARLON FERNANDO KUHN e C. B. COMÉRCIO DE LIVROS E
BRINQUEDOS BOFF LTDA., neste ato representado por seu Administrador Sr.
CLOVIS BOFF, resolvem em comum acordo aditar o Contrato Administrativo n°
051/2014, firmado entre as partes em data de 08 de maio de 2014, cujo objeto é a
contratação de empresa visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos,
destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto, nos seguintes
termos:

W

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 1.080,00 (um mil e oitenta reais), conforme planilha
demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo n° 051/2014, celebrado
entre as partes em data de 08 de maio de 2014, tendo como importe o valor de R$
17.357,38 (dezessete mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos),
passando o objeto total contratado no valor de R$ 18.437,38 (dezoito mil.

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 03 UM Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x 31 x 48
cm

180,00 540,00

02 03 UN Gangorra individual Tigrão plástico rígido
med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm.

180,00 540,00

rOTAL 1.080,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica alterada a Cláusula Segunda (do Valor), em virtude
do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância de R$ 18.437,38 (dezoito mil, quatrocentos e trinta e
sete reais e trinta e oito centavos).

CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no instrumento de contrato original, e não alteradas por este
instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.



município de planalto

CNP/N^ 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

e-mail: planalto @rline,com,hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

MARL^N FERNANDO KUHN
'refeito Municipal

CLOVIS BOFF

C. B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda.

Testemunhas:

OLDECIR CAMPOS

C.I./RG rf 6.045,397-7/PR

iisu
LUIZ CARLOS BONI

C.I./RG n''p.895.670-l/PR
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'Prefeitura Munictpaf
cCe Cc^anema

DECRETOU'8.741/2014

StnhOTD DftARClA INEZ

CONSIOCRANDO O roqoerimenio prolocoiadc sob n* 63 031 do dts 17 de
funltc d# 2014

Rf?80LVE

Art. 1* • Esooernr. a perlKJo. a Senhora MARCIAINSZ STUELP HERPÍCH, do
carQo efetivo de Auiubor de Serviços Gerais, rwmesda pelo Decreto
4432^2009 do dia 09 de fevereeo de 2009. do Grupo Ocupsaonai 02 -
Adnéréstraçío.
Ari 2*- O presente Decreto entrart em vigor r>a data de eu* pubbceçAo.
revogadas as disposições em confino
Gabineto da Profolla Muniopal do Cepanoma, Estado do Paraná, aos 17 dias
do misde juntiode 2014.

ündsmir Maha de L&ni DemarcLm
Preleite Muoicipei

V^son Jose Borovrski
Secretário de AdraínistreçOo

prefeitura Municij^aC
(Ce Cajjanema

DECRETO N'.8.743aB14

LINOAMiR MARIA OE IARA DENAROIN. Preteda Munopsi de Copanema.
Estado do Paraná, no uso de suas elnbuiçSes legais.

CONSIDERANDO a aprovação do candidato ao Coocurso Público de que traia
o EdibI rfi 0i''3011. reelizodo no dsa 13 de março de 3011 ■
CONSIDERANDO que o mesmo preenche os requisitos exigidos no Arago
da Lai A* 6774'2001 de 18 de setamtMO de 3C0i.

ResQi.ye:

Art 1* - Nomear a Senhora TATIANA PERRARI, RG n*G.022 244*3. CPF rf
006 6S6 868-27. para •xereer o cargo efetivo de NutnoonOla. nive) 26. do
Grupo Ocupociona] 02 - Admmstreçfto. rtos termos do ctrtigo 19 da Lei n*
877.'2001

Art. 2* • O presenie Decreto entrará em vigor na data de sua publicaçAo.
revogadas as disposições em contrário
Gsonei# da Prefdts Muntcrpai ce cepanema. Estaoo do Parar^a. aos 23 das
do más da junho de 2014

Lindamir Maria de Lera Oernardin
Prafalta Municipal

Gelei Marfise Rcnner Casars
Secrstárta de Firtanças

Prefeitura MunicipaC
(Ce Ceipanema

prefeitura municipal de capanema
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

capanema - PR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Secretaria de Administracio do Munidpio de Capanema,
Estado do Parant, no uso de suas atribuicOes legais e em
cumprimento ao que determina a InstrucSo Normativa n» 71/2012.
do Tribunal de Contas do Paranj, convoca as pessoas abaixo
relacicnadas. aprovados no concurso público n° 0l/20t 1 para tomar
posse Junto ao Departamento de Recursos Humanos, no prazo de 10
(dez) da data da publicacHo. O nio comparecimento do mesmo,
neste prazo, implicará na perda dos direitos sobre a vaga em
guestio:

No Cargo de Enfermeira

VANESSA MIOTTO

Capanema, 25 de Junho de 2014.

Undsmv racna de Lara Oeniudtn
Prefolla Municipal

'Prefeitura MunicipaC
(& Cajjanema

PREFEITURA MUNICIPAL OE CAPANEMA
secretaria OE admnistraçAo

CAPANEMA-PR

EDITAL DE CONVOCAÇAO

A Secretana ca Acminisiração do MumclsM do Capanoma. Estado oo
Paraná, no uso do suas airbuições logais convoca os joverts abaixo
rotaoortsdos para ofebiar sua matricula no curto do AuxMtsr Admmisiraiivo.
|unu> 00 Dopartamonto da Racurtos Humanos, atõ o dia 10 da iviho do 2014

Vandrei Luciano Leíchtweít
Mateus Luiz L^hhvei»
Anandra da Sdva
Lucas Henõquo Schlosser Oicfc
Adnelo OiennQs
Gustavo José GnoaQo Rosa
Vinious Schiavo Nouar
Anna Cbra de Oiive^/a Cadíng
Ediane Atirai Sálvadori
Valéria Schuaier
Aline Duono
Diany átechado Knacht
Nayana Lauro Floros
KBbno Boathz Rodr^es
Alex Bruno Kunrath

Capanema. 25 de funho de 20i4

Lrndanxr Mario de Lara Oenardin
Prefeita Municipal

município D£ planalto
OfP/N* 76.4SOSi&í)OOl-l6

i^iifn Síu frandseo C Assis, I5í!3- Cn';Ss.7SO-flOI)
e-maik p1tntilto@rlwtxmiiJir

Foae Í04i) JiíS-inOO - fax; (46) 3}55SJ0f
PLANALTO - PARANÁ

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINMSTRATIVO N'
051121)14, EDITAL CONVOTE N° 012/2014, CELEBRADO ENTRE O
município de PLANALTO E C. B. COMÉROO DE UVROS E
BRINQUEDOS BOrFLTDA.

A(k tinir di,il do in£< dr junho do Jno dr dois mil c
qiulorTr o MUNICnPIO DE PLANAITO, noslr «to rrprMCntido pfk) «tti Prefeito,
Sr. MAIUON FERNANDO KUHN e C 0. (X)MtRaO DE UVROS E
DRINQUEDOS BOFF LTDA- twsle zin lepruenlido pix seu Adininitttjdin Sr.
CLOVIS BOFF. milrem em (iimuin anvdn zdiUi o Cieitrztii Admini>4rjli\'ii n"
tiSl./lOU, Ermido entre zs portes em doU de CB de maio de 20U, cvj» li^Ho é a
cinInUfÃ) de empieo tixondu o oqutsi(«i de bnn:|U((lin e material pcdagógei»,
din.liiudir> « Secrelaiia de Educa;3o dinle Municípiii de Plaiiallii, nii> «eguintes
Wimos:

OAUSULA FRIMQRA; Em riitude do mútuo acordo cnuc as paitcs, Eu acracida
o quantidodí ao item constaite na diiiAila PiimciiL (do Objeto contrato),
totalizando a impuilãnda dc RS IUSOXYI (um mil e oitenl.i tcaitj, axilutme plaiúlha
doiHnulTaliea abauco, petiinmli- ao Contraio .Adnúniittatiw n' 031/2014. cdcbmdo
entre a» paitm em dita de OB de maii< de 20U. Ieiuk> amui importe o vakir de RS
17.^3 idezihMrtK mil. IrezentiH e dnt|uenti e sele teai> e trinta e oito nnianid.
pasMndo o ubjeli total niitratadn no vilui de RS líi/)37,4R (de/isiu mil.
quilnvenUis e ttinla e selt reais e trinta e oi Io tenlavos).
TTFM OUAVT UNTD

(U (E

DISCRIVONAÇAO VAIjOR VAUIR
UNIT. TOTAl

(ja.''4gi'na irdiviilui] pülo en pUtliv UW.I)1
ripdo, tcmoteOunOieif ncd. S3s31s4i

U\ iuni^sra jxOttJua! Ii^lu pUv.
med. S)." s ?13'A>.>{m

>  IÃiJí:)

541W

fÕTÃÍ 1
CLAuSUIA St(>UNDA: Fie,i alterada a (3Ji).suia Sqjjunda (do Vúlorj. cm virtude
do .lerescimo «o item <on$lante na Clãii«iil.r rrimeira i.do objeto), pa.svuklo o valor
toLd contratado na ímpoitilncio de RS 14.437JS (dezoito iiúl, ijuaticceiitis c trinta c
sete tcab o Irinia e oitocentan»).

CLÁUSULA TERCEIRA: Cemuneeem inilln.idas as demik cliu.sul» e amdigVs
eslipuladas no insiiumrnin de cuntralii liriginal, e nio .rlteradas por este
initrumeolo.
E, p/ao validade doijue peLs portei toi pactuado, (itma-sc este insttumentocffl duas
vias de igual teor e foinm.

MARION FERN.\NnO KUIIN
Prefeito Municipal

MonÍLipiu(lt:PliiniJltu
Príça São Francisco dt Assis, 1581
8.5.750-000 - Planalto - Paianá

EXTRATO DE CONTRATO S' 106/2014
PREGÃO PRESENCIAL N' 04Z;20I4

DA 1A DA .ASSiN AIDRA: 20 de junho de 2014
CONTRATANTE: Monicipio de Planalto
CONTRATAD.A: Celinton Rodrigo Scbinmosid
OBJETO: Aquisição de peças, componentes e suprimentos de
infomática, destinados à necessidade de consumo do Município de
Planalto.
ITENS: 01.02,03.04,05.06.07,08.09,10,11.
V.ALOR TOTAL: RS 36 .524,.50 (trinta e sãs mil. ipiinhentos e vinte e
qiiaito reais e cinqüenta centavos).
PR.AZODC VIGÊNCIA: 3l/07;20!5

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de .Assis. 1583
85.750-()00 • Planalto • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N» I07,'20I4
PRtG.Ãa FRESLNCLAL FF Ü42/2ÜI4

D.ATA DA ASSIN.ATURA: 20 de junho de 2014
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTR,\TADiA; J K Telecomimicações Ltda.
OBJFTO: Aquisição de peças, componentes e gjprimentns de
intomiitica. destinados á necessidade de consumo do .Município dc
Planalto.
ITENS: 01.02.03,04.05.06.07.08,09,10.11.12.13,14,15.]6.I?.I8.I9,20,21.
VALOR TOT.AL: RS 30.2.33.00 (trinta mil e duzentos e trinta e trs
reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31.'07;2015

.MARLON FERNANDO KUHN
Piefeiiu .Municipal

Município de Planalto
Praçn São Francisco de Assis. 1SS3
85.750-000 - Planalto - Pataná

EXTRATO DE C0NTR.4T0 ÍT lOS.CUI J
PREGÃO PRESENCIAL N» 0421014

DATA DA A.SSrNATURA: 20 dc junho de 2014
COXTR.ATANTE: Município dc Planalto
CONTRATADA: Som c Informática Obaisbi lida,
OBJETO: .Aquisição dc peças, componentes c suprimentos dc
infomi,áiica. destinados à necessidade de consumo do Nfunicípio de
Planalto.
rrCNS; 01.02,03.04.05.06.07.08,09.10
VALOR TOTAL: RS 20.728.00 (vinte mil e setecemos « vime e oito
reais).
PR.AZO DE VIGÊNCIA; 31.''07/20I5

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

Município de Planalto
Praça SSo Francisco de .Assis, 15S3
85.750-000 - Planalto • Parana

EXTRATO DE CONTR.ATO hP lO-MO 14
PREGÃO PRESENCIALN»

DATA DA ASSINATURA; 20 dc junho dc 2014
CONTR AT ANTE: Miinidpio dc Planalto
CONTRATADA: Rosaum Icandro Baretta & Cia. T.tda.
OBJFTO; Aquisição dc poças, componentes c suprimentos dc
infbimática. destinados á necessidade de consumo do Vfnnicípio de
PLinalio.
ITENS: 01.02,03.04.05,06,07.08.09.10.11.
VALOR TOTAL; RS 21.641.00 (vánie e um mil e seiscenios e quarenta e
um reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/07/2015

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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MARLON FERNANDO KFHN
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CE COM. DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA

RUA AMAZONAS, 62 - CENTRO

CEP:89900-000 - SAO MIGUEL DO OESTE/SC - (49)3622-1689

DANFE

Documento Auxiliar da

Nota Fiscal Eletrônica

□
000.001.156

0 - ENTRADA
1 - SAlDA

CHAVE DE ACESSO

Série 001

Folha 1/1
NATUREZA DE OPERAÇAO

VENDA

lllllllllllllllllllllllllllllllllllll
42.14.06.01.66. 990.400/0160-SS-001.000.001-1S6-100. 001.150-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portai ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAcAo DE USO
342140060050040 - 23/06/2014 10:30:54

INSCRICAO ESTADUAL |
253407990 JjiNS. ESTADUAL DO SÜBST. TRIBUTÁRIO CNPJ '

01.669.984/0001-60

nome/razAo social

município de planalto
CNPJ/CPF

76.460.526/0001-16
DATA DA EMISSAO

23/06/2014

ENDEREÇO

Praça Sao Francisco de Assis 1583
BAIRRO/DISTRITO

Centro 8^5750000
DATA DA SAÍ DA/ENTRADA

MUNICÍPIO
PLANALTO 4935558100

UF

PR
INSCRICAO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

10:38:11

BASE DE CALCULO DO ICMS

0,00
VALOR DO ICMS

0,00
BASE CALC. DO ICMS SUBS.

0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00
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394,74
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
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UF

SC
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a
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RUA AMAZONAS, 62

f MUNICÍPIO1  SAO MIGUEL DO OESTE
UF

SC
inscricAo estadual

253407990

a QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA numeraçAo PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

CABOS DOS PRODOTOS B SBRVIÇOS

CÓDIGO descricAo dos produtos e serviços MCM CSOSN crop UND QUANTIDADE VALOR UMITARIO VALOR TOTAL VALOR

DESCONTO

BASE CALC
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VALOR ICMS VALOR XPl ALIQ
ICMS

ALIC
IPl
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CM

PROCt ■LICIJAÇ
(V ! Convita n 0 4-4^ Y
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município de planalto

CNPJN" 76A60.526/0001'16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: SS.JSO-OOO

e-maih planalto@rline,cont.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PAJRANÁ

Planalto-Pr., 11 de abril de 2014

DE: Cleusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação
PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição brinquedos e
material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste. Município de
Planalto. Conforme abaixo segue:
Item Objeto Quant. Unidade Preço

unitário

Preço

total

01 Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal com
paredes contendo aberturas que
funcionam como degraus, e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo

para passagem; 01 escorregador pequeno
1  escalada pequena; 1 rede para

instalação de piscina de bolinhas; 2
degraus; 2 arcos de segurança na parte
superior da rampa do escorregador e da
escalada; medindo: altura: l,30m; largura:
l,40m; comprimento: 2,90m

02 UN 3.410,00 6.820,00

02 Baby Play com balançinho balanço com
estrutura em plástico em formato de
cavalete e cadeira para 1 criança; cadeira
com barra de segurança, com encaixe
para as mãos; barra de segurança que se
levanta para facilitar o acesso da criança à
cadeira; cinto de segurança vertical, que
evita que a criança escorregue por baixo
da barra de segurança; assento com apoio
para as costas; peça em formato de timão
de navio que gira de verdade acoplada na
lateral da estrutura; escorregador
composto por 3 itens : 1 rampa, 1 escada,
1 tirante central; corrimão incorporado à
própria escada, sem saliências; topo da
escada com 2 laterais altas o suficiente

para dar segurança a crianças menores;
escada com 4 degraus, sendo que o
último degrau (mais alto) fica livre para
apoio dos pés e nivelado com o início da

02 UN 2.105,00 4.210,00
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PLANALTO - PAIíANÁ

rampa. totalmente desmontável;
medindo: altura: l,20m; largura: l,65m;
comprimento: l,52m

03 Gira pato para até 04 crianças. Temático
em forma de pato, seus oUios giram e
podem formar expressões. Med. 91 x 91 x
70 cm

02 UN 1.095,00 2.190,00

04 Linha de Movimentação Ativa Conjimto
confeccionado em madeira e arcos em

plástico, contendo 68 peças.

01 UN 382,00 382,00

05 Bandinha Rítmica com 20 instrumentos

sendo: 01 surdo gigante; 01 surdo mor; 01
tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01 pandeiro;
01 reco-reco; 01 par de prato; 01 chocalho;
02 castaiiholas; 01 par de clave de rumba;
01 flauta doce; 01 maracá; 01 pandeiro
pastoril; 02 platinelas; Black Black; 01
sino; 01 triângulo; 01 coco; 01
Campanella.

02 UN 382,00 764,00

06 Xadrez e dama em MDF e madeira,

impresso em silk screen, com peças em
plástico poHpropüeno e EVA, medindo
260x260x22mm.

15 UN 28,00 420,00

07 Sacolào criativo pingando idéias atóxico,
de alto brilho, com cores vivas, contendo

1000 peças com formatos para 3, 2 e 1
encaixes, encaixe em "V e encaixe em

curva.

01 UN 246,00 246,00

08 Sacolão Divertido atóxico, de alto brilho,

com cores \dvas, contendo 120 peças,
formando 08 tipos de brinquedos de
encaixe.

03 UN 146,00 438,00

09 Ábaco Aberto em madeira. Com base de
300x60x20mm e haste de 220xl0mm, com

50 argolas coloridas med. 35xl5mm,
representando unidade, décimo, dezena,
centena, mühar.

01 UN 33,50 33,50

10 Sólidos geométrico em madeira com 11
sólidos geométricos de tamanhos
variados, medindo aprox. 80x40mm

01 UN 39,50 39,50

11 Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de diâmetro,

em escala de 1:42.000.000, com arco de

sustentação em acrílico transparente
(régua de meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos cardeais

01 UN 133,00 133,00
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e as indicações de norte e sul; as divisões
geopolíticas, como continentes, países e
suas capitais, e fusos horários; pontos
cardeais; meridianos; trópicos; indicações
de correntes marítimas frias e quentes e
a profundidade dos oceanos.

12 Bola de Borracha nr. 3 30 UN 4,50 135,00

13 Bola de Borracha nr. 8 15 UN 13,50 202,50

14 Bola de Borracha nr. 10 15 UN 20,00 300,00

15 Gibiteka com 140 gibis editora Abril 01 UN 610,00 610,00

16 Dominó tradicional 28 peças de madeira 15 UN 13,50 202,50

17 Gangorra dupla Cavalinho , as crianças
vão entrar no embalo da diversão.

Indicado para uso com duas crianças, é
fabricado em plástico rígido . med. 106 x
39,5 X 49 cm

03 UN 246,00 738,00

18 Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x 31 x
48 cm

03 UN 200,00 600,00

19 Gangorra individual Tigrão plástico
rígido med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm

03 UN 200,00 600,00

20 Conjunto Minicar com 48 carrinhos
inquebráveis coloridos com engate med.
8x4x3 cm.

01 UN 92,00 92,00

TOTAL 19.156,00

O custo total estimado

aproximado de R$ 19.156,00 (dezenove mil e cento e
do objeto, importa no valor
cinqüenta e seis reais).

Prazo de Vigência do Contrato: 30/06/2014

Cordialmente,

étEUDA MAMACESS^NTI
Secretária de Educação
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Planalto-Pr., 14 de abril de 2014

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

W

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de empresa visando a aquisição de brinquedos pedagógicos, destinados
a Secretaria de Educação deste, Mimicípio de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da Hcitação/ contrato;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLCW FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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PLANALTO PARANÁ

Planalto-Pr., 15 de abril de 2014

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de brinquedos pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste.
Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 14/04/2014,
informamos a existência de previsão de recmsos orçamentários para assegiurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através da Dotação Orçamentária:

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

Cordialmente,

ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr., 16 de abril de 2014

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

w À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de brinquedos
pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
11/04/2014, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo dos objetos importa em R$ 19.156,00
(dezenove mil e cento e cinqüenta e seis reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destínação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

critério de julgamento de MENOR PREÇO
8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 c
disposições legais.

icitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
pOR ITEM, regida pela Lei Federal n.°
2 14 de dezembro de 2006, e demais

É o lí irecer.

PATRIQUE MA
OAB

DREY
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 17 de abril de 2014

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO POR ITEM, que tem por objeto contratação de empresa visando a
aquisição de brinquedos pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste
Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC
123/2006 de 14 de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2014.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal
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PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONVITE W® ,,.^2014

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2014, de
03/01/2014, de conformidade com o disposto na Lei n® S.seo, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n®

/  , do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na data de / / , às
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, locafizada na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação
deste Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

horas da data de / / na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das horas do dia

/  / Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes
em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na
mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos
licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal com
paredes contendo aberturas que
funcionam como degraus, e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo

para passagem; 01 escorregador
pequeno; 1 escalada pequena; 1 rede

02 UN 3.410,00 6.820,00
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07 Sacolão criativo plugando idéias atóxico,
de alto brilho, com cores vivas, contendo
1000 peças com formatos para 3, 2 e 1
encaixes, encaixe em "L" e encaixe em
curva.

01 UN 246,00 246,00

08 Sacoiâo Divertido atóxico, de alto brilho,
com cores vivas, contendo 120 peças,
formando 08 tipos de brinquedos de
encaixe.

03 UN 146,00 438,00

09 Ábaco Aberto em madeira. Com base de
30.0xJ60.x20m.m e hast^ de 220x1 Qmm,
com 50 argolas coloridas med.
35x15mm, representando unidade,
décimo, dezena, centena, milhar.

01 UN 33,50 33,50

10 Sólidos geométrico em madeira com 11
sólidos geométricos de tamanhos
variados, medindo aprox. 80x40mm

01 UN 39,50 39,50

11 Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de
diâmetro, em escala de 1:42.000.000,
com arco de sustentação em
acrílico transparente (régua de
meridiano) e base em plástico resistente.
Apresenta os pontos cardeais e as
indicações de norte e sul; as divisões
geopolíticas, como continentes, países e
suas capitais, e fusos horários; pontos
cardeais; meridianos;
trópicos; indicações de correntes
marítimas frias e quentes e
a profundidade dos oceanos.

01 UN 133,00 133,00

12 \À\S iif. %j 30 UN 4,50 loc nn
t  , ww

13 Bola de Borracha nr. 8 15 UN 13,50 202,50

14 Bola de Borracha nr. 10 15 UN 20,00 300,00

15 Gibiteka com 140 gibis editora Abril 01 UN 610,00 610,00

16 Dominó tradicional 28 peças de madeira 15 UN 13,50 202,50

17 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças
vão entrar no embalo da diversão.

Indicado para uso com duas crianças, é
fabricado em plástico rígido . med. 106 x
39,5 X 49 cm

03 UN 246,00 738,00

18 Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x 31 x
48 cm

03 UN 200,00 600,00

19 Gangorra individual Tigrão plástico rígido
med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm

03 UN 200,00 600,00

20 Conjunto Minicar com 48 carrinhos
inquebráveis coloridos com engate med.
8x4x3 cm

01 UN 92,00 92,00
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TOTAL 19.156,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMEiSiTARiA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos oriundos do FNDE - Resolução CD/FN.DE n® 29. Proveniente da seguinte

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidacias pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente ítdtação os interes-sados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos 111 e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modeío constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes í e íl, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N® /2014
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N® /2014
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE: ___
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão axamiriados pela Cam.issâo Permanente de Lidíação:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça doTrabalfio, mediante apresentação
de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7® da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do objeto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim
o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, mínima de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3-0 preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
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8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
6.3- Serão considerados IrtabHitados os proponefítes que não apresentafem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verifrcada a conformidade de cada pnDposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRiO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
ITEM, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificado o item da proposta de preços que ultrapassar os valores
máximos estipulados no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fî rá por
sua situação Jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total,
na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da
solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2014.
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11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos da presente licitação, o Município de
•Planalto convocará o adjtrdicatárfâ para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
11.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabeíecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n® 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em íicitação e de contratar com a administração peío
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos objetos, e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXÍÜ do A.rtígo 7® da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
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financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o ctífeito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Editai, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Munícipaí
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2014
CONVITE N° ..../2014

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n" 1583, inscrito no CNPJ n*^
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Mxuücipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à
N'' , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e  do CPF sob n.° residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRÍMEÍRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação
deste Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

02

QUANT

02

02

UNID

UN

UN

DISCRIMINAÇÃO

Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal
com paredes contendo aberturas
que funcionam como degraus, e
aberturas inferiores em formato

de semi-círculo para passagem;
01 escorregador pequeno ; 1
escalada pequena; 1 rede para
instalação de piscina de bolinhas;
2 degraus; 2 arcos de segurança
na parte superior da rampa do
escorregador e da escalada;
medindo: altura: 1.30m: largura:

l,40m; comprimento: 2,90m

Baby Play com balançinho

MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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03

w

04

05

06

02

01

02

15

UN

UN

UN

balanço com estrutura em
plástico em formato de cavalete e
cadeira para 1 criança; cadeira
com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de
seg:urança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à

cadeira; cinto de segurança
vertical, que evita que a criança
escorregue por baixo da barra de
segurança; assento com apoio

para as costas; peça em formato
de timão de navio que gira de
verdade acoplada na lateral da
estrutura; escorregador composio
por 3 itens : 1 rampa, 1 escada, 1
tirante central; corrimão

incorporado à própria escada,
sem saliências; topo da escada
com 2 laterais altas o suficiente

para dar segurança a crianças
menores; escada com 4 degraus,
sendo que o último degrau (mais
alto) fica livre para apoio dos pés
e nivelado com o início da rampa,
totalmente desmontável;

medindo: altura: l,2üm; largura:
l,65m; comprjmmto: l,52m
Gira pato para até 04 crianças.
Temático em forma de pato, seus
olhos giram e podem formar
expressões. Med. 91 x 91 x 70 cm

Linha de Movimentação Ativa
Conjunto confeccionado em
madeira e arcos em plástico,
contendo 68 peças.
Bandinha Rítmica com 20

instrumentos sendo: 01 surdo

gigante; 01 surdo mor; 01 tambor;
01 ganzá; 01 afoxé; 01 pandeiro;
01 reco-reco; 01 par de prato; 01
chocalho; 02 castanholas; 01 par
de clave de rumba; 01 flauta doce;
01 maracá; 01 pandeiro pastorü;
02 platinelas; Black Black; 01 sino;
01 triângulo; 01 coco; 01
CampaneUa.
Xadrez, e dauia em MDT e
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madeira, impresso em siUc
screen, com peças em plástico
polipropileRO ^ EVA, medindo
260x260x22mm.

07 01 UN Sacolão criativo plugando idéias
atóxico, de alto brilho, com cores

vivas, contendo 1000 peças com
formatos para 3, 2 e 1 encaixes,
encaixe em "L" e encaixe em

curva.

08 03 UN Sacolão Divertido atóxico, de alto

brilho, com cores vivas, contendo

120 peças, formando 08 tipos de
brinquedos de encaixe.

09 01 UN Abaco Aberto em madeira. Com

base de 300x60x20mm e haste de

220xl0mm, com 50 argolas
coloridas med. 35xl5mm,

representando unidade, décimo,
dezena, centena, milhar.

10 01 UN Sólidos geométrico em madeira
com 11 sóHdos geométricos de
tamanhos variados, medindo

aprox. 80x40mm

11 01 UN Globo Terrestre ABS de alta

xe&istêucía,.medindD BOOmm de

diâmetro, em escala

de 1:42.000.000, com arco de

sustentação em

acrílico transpa-Tente (régua. d.e
meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte e

sul; as dhtisões

geopolíticas, como continentes,
países e suas capitais, e
fusos horários; pontos cardeais;
meridianos; trópicos; indicações
de correntes marítimas frias e

quentes e a profundidade dos
oceanos.

12 30 UN Bola de Borracha nr. 3

13 15 UN Bola de Borracha nr. 8

14 15 UN Bola de Borracha nr. 10

15 01 UN Gibiteka com 140 gibis editora
Abril

16 15 UN Dominó tradicional 28 peças de
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madeira

17 03 UN Gangorra dupla Cavalinho , as
crianças vão entrar no embalo da

diversão. Indicado para uso com
duas crianças, é fabricado em
plástico rígido . med. 106 x 39,5 x
49 cm

18 03 UN Gangorra individual pluto em
plástico rígido, tem orelha
móveis med. 83 x 31 x48 cm

19 03 UN Gangorra individual Tigrão
plástico rígido med. 80,7 x 31,5 x
45,5 cm

20 01 UN Conjimto Minicar com 48
carrinhos inquebráveis coloridos
com engate med. 8x4x3 cm

TOTAL

Parágrafo Ünico - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2014, jimtamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada total, na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSUXA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição dos objetos
correrá por conta dos recxirsos oriundos do FNDE - Resolução CD/FNDE n° 29 do
Município de Planalto, através da seguinte dotação orçamentária:

Conta da despesa Funcional programátíca Destínação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

CLAUSULAtaUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajus-tado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obiigada a substituir, as suas expensas, os

objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habüitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que solicitado, dmante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução áo objete contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Mxmicípio de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabihtação perante o Município de Planalto.

CLÁUSUXA OITAVA
DA RESCISÃO
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O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CGNlílATADA reconhece os direitos da
CONTOATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cmnprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testem.unhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Fianaito-rr.... ae ae

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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PARECER:

Planalto-Pr., 17 de abril de 2014

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

w Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de brinquedos
pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei n° 8.666, de 21 de jimho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.
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CONVITE N° 012/2014

1 - PREÂMBULO

W

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2014, de
03/01/2014, de conformidade com o disposto na Lei n® 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n®
012/2014, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, na data de 30/04/2014, às 09:00
horas, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na
Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do
Paraná, tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação
deste Município de Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
09:00 horas da data de 30/04/2014, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 09:00 horas do dia
30/04/2014. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de

LOTE: 1

Item Objeto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

01 Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal com
paredes contendo aberturas que
funcionam como degraus, e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo

para passagem; 01 escorregador
pequeno; 1 escalada pequena; 1 rede

02 UN 3.410,00 6.820,00
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02

03

04

05

06

para instalação de piscina de bolinhas; 2
degraus; 2 arcos de segurança na parte
superior da rampa do escorregador e da
escalada; medindo; altura: 1,30m;
largura: 1,40m; comprimento: 2,90m

Baby Play com balançinho balanço com
estrutura em plástico em formato de
cavalete e cadeira para 1 criança;
cadeira com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de
segurança que se levanta para facilitar o
acesso da criança à cadeira; cinto de
segurança vertical, que evita que a
criança escorregue por baixo da barra de
segurança; assento com apoio para as
costas; peça em formato de timão de
navio que gira de verdade acoplada na
lateral da estrutura; escorregador
composto por 3 itens : 1 rampa, 1
escada, 1 tirante central; corrimãoi
incorporado à própria escada, sem
saliências; topo da escada com 2 laterais
altas o suficiente para dar segurança a
crianças menores; escada com 4
degraus, sendo que o último degrau
(mais alto) fica livre para apoio dos pés e
nivelado com o início da rampa,
totalmente desmontável; medindo: altura:
1,20m; largura: 1,65m; comprimento:
1,52m
*  ''

Gira pato para até 04 crianças. Temático
em forma de pato, seus olhos giram e
podem formar expressões. Med. 91 x 91
x70 cm

Linha de Movimentação Ativa Conjunto
confeccionado em madeira e arcos em

plástico, contendo 68 peças.
Bandinha Rítmica com 20 instrumentos

sendo: 01 surdo gigante; 01 surdo mor;
01 tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01
pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de prato;
01 chocalho; 02 castanholas; 01 par de
clave de rumba; 01 flauta doce; 01
maracá; 01 pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black Black; 01 sino; 01
triângulo; 01 coco; 01 Campanella.
Xadrez e dama em MDF e madeira,
impresso em silk screen, com peças em
plástico polipropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

02

02

01

02

15

UN

UN

UN

UN

UN

2.105,00

1.095,00

382,00

382,00

28,00

4.210,00

2.190,00

382,00

764,00

420,00
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07 Sacoiâo criativo piugando idéias atóxico,
de alto brilho, com cores vivas, contendo
1000 peças com formatos para 3, 2 e 1
encaixes, encaixe em "L" e encaixe em
curva.

01 UN 246,00 246,00

08 Sacolão Divertido atóxico, de alto brilho,
com cores vivas, contendo 120 peças,
formando 08 tipos de brinquedos de
encaixe.

03 UN 146,00 438,00

09 Ábaco Aberto em madeira. Com base de
300x60x20mm e haste de 220x1 Omm,
com 50 argolas coloridas med.
35x15mm, representando unidade,
décimo, dezena, centena, milhar.

01 UN 33,50 33,50

10 Sólidos geométrico em madeira com 11
sólidos geométricos de tamanhos
variados, medindo aprox. 80x40mm

01 UN 39,50 39,50

11 Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de
diâmetro, em escala de 1:42.000.000,
com arco de sustentação em
acrílico transparente (régua de
meridiano) e base em plástico resistente.
Apresenta os pontos cardeais e as
indicações de norte e sul; as divisões
geopolíticas, como continentes, países e
suas capitais, e fusos horários; pontos
cardeais; meridianos;
trópicos; indicações de correntes
marítimas frias e quentes e
a profundidade dos oceanos.

01 UN 133,00 133,00

12 Bola de Borracha nr. 3 30 UN 4,50 135,00

13 Bola de Borracha nr. 8 15 UN 13,50 202,50

14 Bola de Borracha nr. 10 15 UN 20,00 300,00

15 Gibiteka com 140 gibis editora Abril 01 UN 610,00 610,00

16 Dominó tradicional 28 peças de madeira 15 UN 13,50 202,50

17 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças
vâo entrar no embalo da diversão.

Indicado para uso com duas crianças, é
fabricado em plástico rígido . med. 106 x
39,5 X 49 cm

03 UN 246,00 738,00

18 Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x 31 x
48 cm

03 UN 200,00 600,00

19 Gangorra individual Tigráo plástico rígido
med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm

03 UN 200,00 600,00

20 Conjunto Minicar com 48 carrinhos
inquebráveis coloridos com engate med.
8x4x3 cm

01 UN 92,00

/

92,00
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TOTAL 19.156,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos oriundos do FNDE - Resolução CD/FNDE n° 29. Proveniente da seguinte

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 012/2014
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N® 012/2014
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação
de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo 111 deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do objeto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando assim
o  julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, mínima de 60 (sessenta) dias, que será
contado a partir da data da entrega da proposta. Na contagem do prazo
excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3-0 preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.

8 - DO PROCEDIMENTO

8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
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8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICÍTANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO POR
ITEM, respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do
objeto) deste edital.
9.2- Será desclassificado o item da proposta de preços que ultrapassar os valores
máximos estipulados no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total,
na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da
solicitação de entrega.
10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 30/06/2014.
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11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
11.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n« 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
w  12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa

temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos objetos, e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

^  15- DOS ANEXOS DO EDITAL
15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo 1 - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7® da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
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financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Editai, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 17 de abril de 2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO 11 ~ CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n'

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatórío, sob a modalidade de CONVITE N°

012/2014, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

tíSíiÃÍT?

w

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ W

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatórío, sob a modalidade de CONVITE N°

012/2014, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

w

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 012/2014, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n® 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no

inciso XXXlll do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 012/2014

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

W ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatórío sob a modalidade de CONVITE N° 012/2014,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO VI ~ TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N'

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 012/2014,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se ã abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:.

CNPJN°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 012/2014

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2014 e anexos

I,II,ni,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr de de

NOME:

RGN°

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ...V2014
CONVITE N° ..../2014

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n® 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n''643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente

inscrita no CNPJ sob n." com sede à

N*^ , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador (a) o Sr (a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e  do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação
deste Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

02

QUANT

02

02

UNID

UN

UN

DISCRIMINAÇÃO

Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal
com paredes contendo aberturas
que funcionam como degraus, e
aberturas inferiores em formato

de semi-círculo para passagem;
01 escorregador pequeno ; 1
escalada pequena; 1 rede para
instalação de piscina de boHnhas;
2 degraus; 2 arcos de segurança
na parte superior da rampa do
escorregador e da escalada;
medindo: altura: l,30m; largura:
l,40m; comprimento: 2,90m
Baby Play com balançinho

MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL
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balanço com estrutura em
plástico em formato de cavalete e
cadeira para 1 criança; cadeira
com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de
segurança que se levanta para
facilitar o acesso da criança à

cadeira; cinto de segurança
vertical, que evita que a criança
escorregue por baixo da barra de
segurança; assento com apoio
para as costas; peça em formato
de timão de navio que gira de
verdade acoplada na lateral da
estrutura; escorregador composto
por 3 itens : 1 rampa, 1 escada, 1
tirante central; corrimão

incorporado à própria escada,
sem saliências; topo da escada
com 2 laterais altas o suficiente

para dar segurança a crianças
menores; escada com 4 degraus,
sendo que o último degrau (mais
alto) fica livre para apoio dos pés
e nivelado com o início da rampa,
totalmente desmontável;

medindo: altura: l,20m; largura:
l,65m; comprimento: l,52m

Gira pato para até 04 crianças.
Temático em forma de pato, seus
olhos giram e podem formar
expressões. Med. 91 x 91 x 70 cm
T inVío Ho \yfr»TrÍTnonfarãr» AHxrLinha de Movimentação Ativa

03 02 UN

04 01 UN

Conjimto confeccionado em
madeira e arcos em plástico,
contendo 68 peças.

05 02 UN Bandinha Rítmica com 20

instrumentos sendo: 01 surdo

gigante; 01 surdo mor; 01 tambor;
01 ganzá; 01 afoxé; 01 pandeiro;
01 reco-reco; 01 par de prato; 01
chocalho; 02 castanholas; 01 par
de clave de rumba; 01 flauta doce;

01 maracá; 01 pandeiro pastoril;
02 platinelas; Black Black; 01 sino;
01 triângulo; 01 coco; 01
Campaneüa.

06 15 UN Xadrez e dama em MDF e
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madeira, impresso em silk
screen, com peças em plástico
polipropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

07 01 UN Sacolão criativo pingando idéias
atóxico, de alto brillio, com cores

vivas, contendo 1000 peças com
formatos para 3, 2 e 1 encaixes,
encaixe em "L" e encaixe em

cnrva.

08 03 UN Sacolão Divertido atóxico, de alto

brilho, com cores vivas, contendo

120 peças, formando 08 tipos de
brinquedos de encaixe.

09 01 UN Ábaco Aberto em madeira. Com

base de 300x60x20mm e haste de

220x1Omm, com 50 argolas
coloridas med. 35xl5mm,

representando unidade, décimo,
dezena, centena, milhar.

10 01 UN Sólidos geométrico em madeira
com 11 sólidos geométricos de
tamanhos variados, medindo

aprox. 80x40mm

11 01 UN Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de

diâmetro, em escala

de 1:42.000.000, com arco de

sustentação em

acrílico transparente (régua de
meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte e
sul; as divisões

geopolíticas, como continentes,
países e suas capitais, e
fusos horários; pontos cardeais;
meridianos; trópicos; indicações
de correntes marítimas frias e

quentes e a profundidade dos
oceanos.

12 30 UN Bola de Borracha nr. 3

13 15 UN Bola de Borracha nr. 8

14 15 UN Bola de Borracha nr. 10

15 01 UN Gibiteka com 140 gibis editora
Abril

16 15 UN Dominó tradicional 28 peças de



w

fWSÃiS?

município de planalto

CNP/N" 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

madeira

17 03 UN Gangorra dupla Cavalinho , as
crianças vão entrar no embalo da
diversão. Indicado para uso com
duas crianças, é fabricado em
plástico rígido . med. 106 x 39,5 x
49 cm

18 03 UN Gangorra individual pluto em
plástico rígido, tem orelha
móveis med. 83 x 31 x 48 cm

19 03 UN Gangorra individual Tigrão
plástico rígido med. 80,7 x 31,5 x
45,5 cm

20 01 UN Conjimto Minicar com 48
carrinhos inquebráveis coloridos
com engate med. 8x4x3 cm

TOTAL

Parágrafo Ünico - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° /2014, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ ( ),
daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada total, na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição dos objetos
correrá por conta dos recmsos oriimdos do FNDE - Resolução CD/FNDE n° 29 do

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

CLAUSULA(3U1NTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os

objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que sohcitado, dxirante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na hcitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO
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O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr.... de de

ONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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carla@glanato

De: <carla@planalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 17 de abril de 2014 10:24
Para: <livrariaaquarelacapanema@gniail.coni>
Anexar: ANEXO n.doc; ANEXO in.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.docx;

RECEBIMENTO.doc

Assunto: carta convite 012/2014

17/04/2014
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caria@pianaito.pr.gov.br

De: <carla@planalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 17 de abril de 2014 10:21
Para: <cblivros@yahoo.com.br>
Anexar: ANEXO ll.doc; ANEXO in.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.docx;

PropostaBOFF.esl; RECEBIMENTO.doc
Assunto: carta convite 012/2014

W

17/04/2014
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car|a@£|analta£i^^

De: <carla@planalto.pr.gov.br>
Data: quinta-feira, 17 de abril de 2014 08:28
Para: <americansul(^wln.com.br>
Anexar: ANEXO Il.doc; ANEXO m.doc; ANEXO IV.doc; ANEXO V.doc; ANEXO Vl.doc; EDITAL.docx;

RECEBIMENTO.doc

Assunto: carta convite 012/2014

17/04/2014
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N^ 012/2014

EMPRESA: GB COM. DE LIVROS E BRINQ. BOFF LTDA.

CNPJN°: 01.669.984/0001-60

INSCRIÇÃO ESTADUAL W: 253407990

ENDEREÇO: RUA AMAZONAS, N° 62.

CIDADE: SÃO MIGUEL DO OESTE ESTADO: SC

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2014 e anexos

1,11,111,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. 17 de abril de 2014.

NOME: CLOVIS BOFF

RGN°: 2.356.969

ASSINATURA:
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 012/2014

EMPRESA: Distribuidora de Materiais de Escritório Americansul Ltda

CNPJN°: 73.272.528/0001-93

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 32701321-10

ENDEREÇO: Rua Dom Pedro I, 394

CIDADE: Santo Antonio do Sudoeste ESTADO: PR

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 012/2014 e anexos

I,II,II1,1V,V,V1, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a
Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. ! í2Jj/y.

NOME: Darci da Costa

RGNM .236.501

ASSINATURA:

ESCRITÓRIQ

'73.272.528/0001-93^
KIA13 uc

A. oistríbuidcka de material de
ESCRiTÓRiO AMERICANSUL LTDA.-

Rua Dom Pedro I, 394

CEP 85.710-000

' Santo Ant. do Sudoeste >» PR. !
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CONVITE N° 012/2014

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: C.B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda - ME

CNPJ N°: 01.669.984/0001-60

ENDEREÇO: Rua Amazonas, 62 FONE: 49 3622 1689

MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste EST.: SC

Credenciamos o(a) Sr. (a) Clovis Boff, portador(a) da cédula

de identidade sob n° 13R 2.356.969 e CPF sob n° 681.928.789-53, A

participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

012/2014, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

São Miguel do Oeste / SC, 28 de Abril de 2014.

^1.669.984/0001-60^
_ ̂  D£ UVROS E
brinquedos boff ltda me

.  ''ua Amazonas, 62L^^^0(m-^UMIGUELDOOesTE-SCj
RG/CPF: 13R 2.356.969 / 681.928.789-53

CARGO: Sócio gerente
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i V

RÃZÃO SOCtÂL:

CNPJN"; 18.531.258/000180

ENDEREÇO: Ay; Brasil, 476 , ■ ; 'FONE: 46 9915 7283 '
-  ̂ ■' ' ' »;• ' • , ■*' " " • '

•' . V ^ . • ' Vx' •

MÜNICIHÒ:' Capanema' - . , • EST.: PR

■  .J

^  .^rédencitóòs 'o(a) "Sr^lá) paw-^
da Gédulá de M sob n° 7 sob n® 0Ó5.58 A ,
fjáEtibiípar dp ;prooe^ ) a baobãlidãdev d^j i
012^2014, itístaiii^ado' pelaM de I^ánalto^ ha^^ :<^ V - ';

■ ■ tiepreseát^ ]à^:^%à^r€sái- ç
Uelabbrdr á pimppstà, pfepecèr ;íá^ assinar atás,^dnterpor de íectir^; e- m ;

prátÍGar tpdod òsídpnidia atóé qüe ie íi:2érG|^^ ' ■ r f '

iPpr $éí a èxpréssâd da^vferdade;^ fi " ' lí - '

Capáneriía / ÍPR, 23 de A.brjl .de 2014. .

^ÍJ5wSÃÍSÍPE^

AV. BRASIt:. 478 - ÇÉMTfíO
tóTeO^DOO -CAR^EMA r PR

V.

NOME; Elairíè: IVlarist : • V:
RG/ ÇPK: 7:6:3C363^
GÁl^GOt "Gererí^. ; - ; ; .,;

I-' '
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PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento particular de mandato, a empresa LIVRARIA E
PAPELARIA KOPPER LTDA, estabelecida na Cidade de Capanema, estado do
Paraná, sito a Av. Brasil, 476, Centro, inscrita no CNPJ 18531.258/0001-80, neste ato
representada pelo seu Sócio Administrador o Sr. MARCELO KOPPER, brasileiro,
solteiro, empresário, residente e domiciliada na Cidade de Capanema, Estado do Paraná,
sito a Rua Principal, s/n. Linha Gaúcha, portador do CPF 000.361.289-96, e Carteira de
Identidade RG n® 5.312.863-7 SSP/PR, nomeia e constitui sua bastante procuradora a
Sra. ELAINE MARIA LANGE, brasileira, solteira, empresária, residente e
domiciliada na Cidade de Capanema, Estado do Paraná, sito a Rua Principal, s/n®. Linha
Gaúcha, portadora do CPF n® 005.680.099-16, e do Documento de Identidade RG n®
7.634.363-2 SSP/PR, ao qual confere poderes para representar a Outorgante em
qualquer repartição Publica, seja Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas
Publicas ou de Economia Mista, e qualquer outra instituição Publica ou Privada,
Conselhos Regionais e Federais, Sindicatos e demais Associações de Classe, podendo
para tanto, fazer inscrições, proceder alterações contratuais, assinar petições e
requerimentos, verificar andamentos de processos, representar e atender exigências
fiscais, juntar documentos, assinar, receber, dar quitação e emitir recibos, autorizar
protestos de títulos, admitir e demitir empregados, ser e nomear preposto, inclusive
perante a Justiça do Trabalho, assinar pedidos de compra, assinar livros, formulários,
contas e balancetes contábeis, assinar contratos e termos aditivos, emitir faturas e outros
títulos de credito, abrir contas em Bancos, emitir, endossar e aceitar cheques, assinar
requisição de cheques, requisitar saldos, solicitar extratos, endossar cheques para
recebimentos, autorizar transferências, autorizar débitos em conta, efetuar retiradas,
passar recibo e dar quitação, representar a outorgante perante as instituições financeiras
Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Cooperativa de Créditos Sicredi, agencias
de Capanema/Pr, podendo ainda o referido Outorgante autorizar a movimentação das
contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço — FGTS perante os bancos
depositários, enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem necessários para o fiel
e integral cumprimento do presente mandato, não podendo ser substabelecido, sendo-
Ihe vedada, contudo, a^oncessão de aval, fiança ou qualquer outra garantia em favor de
terceiros, e demats--at(5s^ue se fizerem necessários para o fiel e integral cumprimento do
presente mandato, que terá validade por tempo indeterminado.

TABEliuNATO de NOTAt.
CAPANEMA - PARANA

AUTEN^CrAÇAOA presen^fotocópla confere
com sofj ortglnaJ. Dou fé.

ABR/20H

Adeijar Miguel Pezzini
leoado Designado

MARCELO KOPP

Administrador

SELO
RINAÉ

j:

NI
EZR18669

Capanema/Pr 24 de Julho de 2013.
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte

(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: C.B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda - ME

CNPJ N°: 01.669.984/0001-60

ENDEREÇO: Rua Amazonas, 62 FONE: 49 3622 1689

MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste EST.: SC

O representante legal da empresa C.B. Comércio de Livros e

Brinquedos Boff Ltda - ME , na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 012/2014, instaurado pelo

Município de Planalto, declara para todos os fins de direito que estou(amos)

sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do

disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste / SC, 28 de Abril de 2014.

^1.669.984/0001-6?
CB. COM. DE LIVROS E

RINQUEDOS BOFF LTDA ME

/á\ j ̂ /í^yl/// Rua Amazonas, 62
^/Vy ̂ ^Í^|8990(M)()0-SAOMH3UELD^|8990(M)00 - SAO MH3UEL DO OESTE • SCJ
ME: Clovis B(^f '

RG/CPF: 13R 2.356.969 / 681.928.789-53

CARGO: Sócio Gerente
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CONVITE Ir 012/^

ANEXO y - Declaração de eriquàdranien.tò ení ré^^
tributação de Micro Émpresa òu Empresa de
(na hipótese do liçitante ser iiiha 1^

RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA ^

ÇNPJ N°:-18.53I^ • . i

Eil^DEREÇQrÃv:^^^^^ / ^ FONE: "46 99157283 •

MUNICIPIÓ: C^àrieniá; : ' EST;: PR :■ ■
V.

: O representante legal da empresa LIVRARIA E "PAPELARIA KpP]'^ER
LTDA; , ria qualidade de Proponente dq procediniento licitatório sob à .
modálidadé de CONVITE N° 0Í:272P14, instaurado, pélp Mimicípio de^^^ ^^ ,
Rlánaíto, declara'pafà todos, os fins de direito çjue estou(amo's) sob b regime ^ ?
de microémpresa ou ernpresá de piéquéno porte, pára efeito do disposto na. ^
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro dê 2006. • v - ' "

Por ser a expressão da verdade, firmamos' a présente,. ' '

. Çapanemá / PR, ' 2'3 de Abril de 2014.

ÇNPJ 18.531.258W001-80
•; AV.BRASIL,476.ÇÉNTRO_ ;;
85760-000-CAIW>gMA '

-Z

NOME: Elaine Marià Lange . •

RG/CPF: 7.634.363/" aO5;68O.099-16
CARGÒ: • Gerente 7 / .
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça sâo Francisco de Assis, Í5d3
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE 012/2014

DATA: 30/04/2014

L

L

EMPRESA= CB - COMERCIO DE LIVROS E

BRINQUEDOS BOFF LTDA.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 19/10/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 06/05/2014;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 09/06/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 07/10/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 09/06/2014;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 18/10/2014;

-Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de idoneidade (anexo íll);

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo T da

Constituição Federal (anexo IVT
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES
previdenciArias e As de terceiros

N° 125442014-88888984
Nome: CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA
ME

CNPJ: 01.669.984/0001-60

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima
identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida
Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas
filiais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às
contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em
DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as
demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n®
8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de
sociedade sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo
art.931 da Lei n® 10.406. de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual
foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no

W endereço <http://wvw.receita.fazenda.gov.br>

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 01, de
20 de janeiro de 2010.

Emitida em 22/04/2014.
Válida até 19/10/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

http://www010.dataprev.gov.br/C WS/BIN/cws_mv2.asp?C0MS_BIN/SI W_Contexto 22/.0.4Z2014.....
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w

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: oi669984/oooi-60
Razão Social:CB comercio de livros e brinquedos ltda me
Endereço: RUA amazonas 62 sala 02 / centro / sao miguel d'oeste /

SC / 89900-000

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

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

Validade: 07/04/2014 a 06/05/2014

Certificação Número: 2014040703584042780728

Informação obtida em 22/04/2014, às 17:58:12.

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

https://www.sifge.caixa.gov,br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPes... 22/04/2014
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ESTADO DE SANTA CATARINA

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social):

CNP3/CPF:

C B COM DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF
LTDA

01.669.984/0001-60

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar
as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não
constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte
acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais
débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:

Número da certidão:

Data Emissão:

Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158,
modificado pelo artigo 18 da Lei n
15.510/11."):

Lei 0° 3938/66, Art. 154

140140048941775

10-04-2014 10:33:40

09-06-2014 10:33:40

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de
Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

https://tributario.sef.sc.gov.br/tax.Net/tax.net.ctacte/CND_Resultado.aspx?numCND= 10/04/2014
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Receita Federal
^ERtlDÂÓMiONJÜNT^

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradorla-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME

CNPJ: 01.669.984/0001-60

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n^ 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:35:25 do dia 10/04/2014 <hora e data de Brasília>.

Válida até 07/10/2014.

Código de controle da certidão: E36B.29C4.31E2.A734

W

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Nova Consulta
Prtparir pigln4
pm lmpr*iuâ>

http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ATSPO/certidao/CndconjuntaInter/Emit... 10/04/2014
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NÚMERO

Município de São Miguei do Oeste

Prefeitura Municipal

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

DATA EMISSÃO DATA VALIDADE

1723 10/04/2014 09/06/2014

NOME / RAZÃO SOCIAL

CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA -ME - CNPJ 01.669.984/0001-60

W
AVISO

SEM DÉBITOS PENDENTES ATÉ A PRESENTE DATA

COMPROVAÇÃO JUNTO A FINALIDADE

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTAM DÉBITOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A(S) INSCRIÇÃO
(ÕES) ABAIXO CARACTERIZADA(S). ^

4996 Í01.02.105 .0031 S/N /
5810 [Comércio varejista de produtos
alimentícios em geral ou especializado em
produtos alimentícios não especificados
anteriormente]

Rua - AMAZONAS 62 /

7259 Rua-AMAZONAS 62 /
202794 [LIVRARIA] S/N /

w/

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

DAA10H5SR7CS4491

Esta certidão pode ser validada por meio do site da Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste no
endereço:

httD://www.saomiauel.sc.aov.br

RUA MARCiLIO DIAS. 1199 - Bairro CENTRO

São Miguel do Oeste - SC CEP 89.900-000 - Tel 4936312000 - Fax 4936312056

https://e-gov.betha.com.br/cidadaoweb/sistema/tributos4/cidadao/procDocumentosCo... 10/04/2014
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS)

CNPJ: 01.669.984/0001-60

Certidão n®: 46945824/2014

Expedição: 22/04/2014, às 17:59:25

Validade: 18/10/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que cb-comercio de livros e brinquedos boff ltda - me

(MATRIZ E FILIAIS), inscritO (a) no CNPJ sob o n° 01.669.984/0001-60,

NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do

Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e

na Resolução Administrativa n® 1470/2011 do Tribunal Superior do

Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos

Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias

anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na

Internet (http://www.tst.jus.br).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

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

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



MfeTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE
POR COTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

VIDE INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO □

QUALIFICAÇÃO DOS SÓCIOS, PARTICIPAÇÃO- NO CAPITAL E GERÊNCIA

CIOVIS BOiT
Nome do Sócín Ipor extenso) Data de Nascimento

Brasileiro casado coTnfyrcio
Nacionalidade Es'tado Civil Profissão

681 -q3fl-7aQ-.'i3 iínft tangQTiftH nC 6P,Omn-fcm, SBn Mlgiiaf TI/%
J13H/2.356<969 SSI- -Sa

C.T. Or^âo ExjT UF

ECPF ndereço Completo

.89§00-ooo
N.° de Cotas

Capital a Integralizar (CzS)

3  tura do

Cap?ar^c9#(Pz? cãpitãTi^J^^^
_  moeda corre yi-fe» rtn «.4:^ dft

Forma e Prazo dq IntegralizaçSo

presente inffrfrnimentOi
«o Clovis dflmente

Gerãncia e Uso do Nome Comercial

TiTCftBKTR.TIALPlAS BOFF
^ Q N(()£|e do Sócio (poi extenso)

Profissão
Q Brasileira caMiâa— Comercio^^'"^aCUjnalidade Estado Civil

cC/ 5?fi.493.5o9-Po

.2,500

Endereço Comple

N Capital

21)afa*??iJls§iSn,.

to

." de Cotas

Capital a Integralizar iCzS)

'X

Forma e Prazo da ínte^alTzição

Capita

tura do presente Inotrumontoi

Nome do Sócio (por extenso)

-trag:

Gerência e Uso do Nome Comercial

tíat^ dé l>lascimentÍi)''

-nirr^SóTxifNacionalidade

CPF

.? de Cotas

Estado Civil Profissão TT

Endereço Completo

CEP

Capital Subscrito (CzS) ' '(iapital integrilIzaiJSTÍÍ?^"

Capital a Integralizar (CzSI Forma e Prazo da Integralização

Nome do Sócio Ipor extenso)

Nacionalidade

JjmiülHUUWIJIg— ,1 ji. ■ »
Gerência e Uso do Nome Comercial

iTffiiiwrtBBeiuüuii

Estado Civil Profissão

endereço Lompiétí^

Data de Nascimento

a. "Orgão áx -nr

CEP

N." de Cotas Capital Subscrito (CzS)

Lxuiu .7 ■.eiyr
Forma e Prazo da integralização

Capital Integralizado (CzS)

Capital a integralizar (CzS)

Formulário aprovado pela IN/DNRC N.° 22 de 5/10/19B7

Gerência e Uso do Nome Comercial

Impressora Ipiranga S'.A. - C.G.C. 84.691.419fOOOl-27 • Joinville • SC



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
Departamento Nacional de Registro do Comércio

Sistema Nacional de Registro do Comércio

Para uso do Fegistro de Comércio

CLÁUSULA l.a - Nomé Comercial, Sede e Foro

CB-COMEiSCIO m LlVIiOS E BHBÍQIIEDOS BOEP I/CDA
Nome Comercial

itoa AmEiyfflnaa Í62«Sa3a o2«Cceatro«^b líaigUBl Do Oeste
Sede (Cndereço completo . Rua, Praça, Av., Bairro n.* e complemento,Município)

^  89900-OOO
UP CEP

São
Foro (Município - UF)

CLÁUSULA 2.« — Capitai Social

„5.!t.QQQ.
N.* de Cotas Valor Unit&rlo/Cota (R$) Capital integralizado (R$)

5.f.QpOt.oo Cçinço...?tóyi
Capitai a integralizar (R$) Total do Capital (R$} Capital total por extenso

5».Q0Q^âj0t
Em moedá Em Bens Móveis (R$) Em Bens Imóveis (R$) uutros (R$)

IíB...$86i6te..jCsttr5C®Rte„.n6fiismfli^
Fcmna e Prazo da IntesralizaçSo

2Qento4i.

CLÁUSULA 3.3 — Prazo de Duração da Sociedade e Término do Exercício Social

•—«rSê Ina.t.rmln.do
sn: / / 12 >

Indeterminado v Determinado até , .
Término do Exercício Social

De cada
ano

CLÁUSULA 4.9 — Responsabilidade dos Sócios

A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade está limitada ao
total do capital social.

CLÁUSULA 5.3 - Objeto Social

Coiaercio varejista de bri2iíi},tieâoB,llv3ros e jogos educativos»

'H' f ,ui , ri ' i, i , in n iriti i in t ' i,i, ss

Form. aprovado pelo IN/DNRC n.* 22 de 05/10/1287 PAPYRUS - Fone (f498) 22-3281 - SMOeste - SC



MINISTÉRIO DA INDUSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO
d]

CLAUSULA 6f - GERENCIA E USO DO NOME COMERCIAL

A gerência da sociedade e o uso do nome comerciai serão exercidos pelo(s) sóciols) indicado(s) na forma
deste instrumento, vedado o uso do nome comercial em assuntos alheios aos interesses da sociedade.

CLÁUSULA 7.® - RETIRADA "PRO-LABORE"

Os sócios poderão, de comum acordo e a qualquer tempo, fixar uma retirada mensal pelo exercício da gerên
cia, a título de "pro-labore", respeitadas as limitações legais vigentes.

CLÁUSULA 8." - LUCROS E/OU PREJUÍZOS

Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término do exercício social serão reparti
dos entre os sócios, proporcionalmente às cotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia,
optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou compensar os prejuízos em exercícios futuros.

CLÁUSULA 9.® - DELIBERAÇÕES SOCIAIS

As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio. Serão tomadas pelos sócios
cotistas que detenham a maioria do capital social.

CLÁUSULA 10 - FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS

A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no país ou fora dele, por ato
de sua gerência ou por deliberação dos sócios.

CLÁUSULA 11 - DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

O falecimento, a interdição, a inabilitação e qualquer outra situação que implique em dissolução da socieda
de permitirão ao(s) sócio(s) remanescente(s) admitiríem) novo(s) sóciols) para a continuidade da empresa,
na forma abaixo:

SlSjEni de faleciiDento de um dos socios a sociedade a utomatlca
mente se dissolvera*

Formulário aprovado pela IN/DNRC N." 27 de 5/10/t387 Impressora Ipiranga S'.A. • C.Q.C. 84.691.419/0001-27 • Joinville • SC



MINISTÉRIO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO
SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO

PARA USO DO REGISTRO DE COMÉRCIO
0

Os sócios declaram, sob as penas da Lei, que não estão incursos em quaisquer dos crimes previstos em Lei ou nas
restrições legais que possam impedi-los de exercer atividades mercantis.
E, estando os sócios justos e contratados assinam este instrumento em o3 ̂ Izres ) vias, de igual
teor e para o mesmo efeito, na presença das testemunhas abaixo;

SC
CIDADEUF

23 janftim.de^

ASSINATURAS/NOMES DOS SÓCIOS

Ass.: iL
Nome:

Clovis Boff

Ass.:

Nome:

Ilizabtote Balpias Boff

3

•t-sL

Ir,

Ass.; _
Nome;

Ass.: _
Nome;

O
"t
o
<
O

■■ i**

- '

• w

o
o
SC

TESTEMUNHAS:

Ass.:

Valmor/Snoni Idcirt.l3H/212884 Eaqp.SST/a3.

Ass.:,
N.m.: Aanotti^iaent.l3H/3a3512 Eií>.SSI/SC.
Formulário aprov/do pela IN/DNRC N.° €2 do S/10/1987 Impressora lpiraítgaS;A.-0.6.0.84.691.419/0001-27-Joinville-SC
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1° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA FIR^^-- . -
GB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOf"? LTDÂ:-- ME

CNPJ N.° 01.669.984/0001-60 '
CB COMEROO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME, Pessoa
jurídica, inscrito no CNPJ sob n ® 01.669.984/0001-60, estabelecido na Rua Amazonas
62, sala 02, em São Miguel Do Oeste, SC., com seu contrato social registrado na
Junta Comercial do estado sob n.® 42202284080, em data de, 15.02.1997, com seus
sócios CLOVIS BOFF, Brasileiro, casado, comerciante, CPF 681.928.789-53, carteira
de identidade 13R/2.356.969, expedida pelo SSI/SC., residente e domiciliado na Rua
Amazonas 62, em São Miguel Do Oeste, SC., L.1ZABETE DALPIAS BOFF,
Brasileira, casada, comerciante, CPF 526.493.509-20, carteira de identidade
13R/1.617.357, expedida pelo SSP/SC., residente e domiciliada na Rua Amazonas 62,
em São Nfiguel Do Oeste, SC., resolvem de comum acordo alterar o seu contrato
social, sob as seguintes condições e cláusulas:

a) Alterar o objeto social.

^  b) Com a presente alteração contratual a sociedade tem como objeto social: Comercio ambulante de
livros e carimbos e comercio atacadista de brinquedos.

c) Consequentemente fica alterado o seguinte artigo de seu contrato social, que fica assim redigido.

Art. 5®: A sociedade tem como objeto social: COMERCIO AMBULANTE DE LIVROS E
CARIMBOS E COMERCIO ATACADISTA DE BRINQUEDOS.

d) As demais cláusulas de seu contrato social permanecem inalteradas.

E, pôr assim estarem justos e acertados entre si, datam e assinam o presente instrumento, juntamente
com as testemunhas Valmor Annoni, CPF 065384019-53, carteira de identidade 13R/212484,
expedida pelo SSI/SC., e Milto Annoni, CPF 386473979-91, carteira de identidade 13R/313512,
expedida pelo SSI/SC., ambos residentes e domiciliados em São Miguel Do Oeste, SC., de 1°
alteração contratual em três (3) vias de igual teor e forma, obrigando-se pôr si e seus herdeiros a

'  fielmente cumprir todos os seus termos.
São Miguel Do Oeste, SC., 29 de junho de 2002.

CLOVIS BOFF

Testemunhas:

LIZABETE DALPIAS BOFF

Amiuiii

R/212484 exp. p/SSI/SC.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 04/07/2002

SSOON»: 20021170207

Protocolo: 02/117020-7
Empresa;4?. 2 0226408 O

C B C(»1ERCT0 DE LIVROS E BRINQUEDOS

BÜFF LTDA ME
MAX JOSEF REUSS STRENZEL

SECRETARIO GERAL

Ito Annom

.1. 13R/3135124xp.p)sSI/SC



2° ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCffiDADE
GB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME

CLOVIS BOFF, Brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de
bens, nascido em 22.12,1968 na cidade de Guaraciaba, SC., comerciante, CPF
681.928.789-53, carteira de identidade 13R/2.356.969 expedida pelo SSI/SC.,
residente e domiciliado na Rua Amazonas 62,centro, CEP 89900-000, São
Miguel Do Oeste, SC., LIZABETE DALPIAS BOFF, Brasileira, casada pelo
regime de comunhão universal de bens, nascida em 24.04.1965, na cidade de
Guaraciaba, SC., comerciante, CPF 526.493.509-20, carteira de identidade
13R/1.617.357 expedida pelo SSP/SC., residente e domiciliada na Rua
Amazonas 62, centro, CEP 89900-000, São Miguel Do Oeste, SC., Únicos
sócios da sociedade CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF
LTDA - ME, Com sede na Rua Amazonas n.° 62, sala 02, centro, CEP 89900-
000, São Miguel Do Oeste, SC., registrada na Junta Comercial de Santa
Catarina sob o NIRE 42202284080, e inscrito no CNPJ sob n.°
01.669.984/0001-60, resolvem, alterar o contrato social, mediante as seguintes
cláusulas:

a) Face ao que determina o Art. 2.031 da lei n.° 10.406/2002, os sócios
resolvem, pôr este instrumento, atualizar e consqlito o coi^atp social,
tomando assim sem efeito, a partir desta data, asa cláusulas e condições
contidas no contrato primitivo que, adequado as disposições da referida lei,
aplicáveis a este tipo societário passa a ter a seguinte redação:

CLAUSULA 1°: A sociedade tem o nome empresarial de: CB COMERCIO
DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA - ME.
§ 1°: A SOCIEDADE TEM SUA SEDE SOCIAL NA Rua Amazonas n.° 62,
sala 02, centro, CEP 89900-000, São Miguel Do Oeste, SC.
CLAUSULA 2°: O capital social no valor de R$ 5.000,00, (cinco mil reais),
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional no ato da
constituição da sociedade e alteração contratual posterior, sendo distribitído
aos sócios da seguinte forma:
a) CLOVIS BOFF , Com 2.500 (duas mil e quinhentas) quotas, no valor de
R$ 2.500,00 (dois mü e quinhentos reais).

b) LIZABETE DALPIAS BOFF, Com 2,500 (duas mil e quinhentas) quotas,
no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

CLAUSULA 3°: A sociedade tem como objeto social: COMERCIO
AMBULANTE DE LIVROS E CARIMBOS E COMERCIO ATACADISTA

DE BRINQUEDOS.
CLAUSULA 4°: A sociedade iniciou suas atividades em 01.02.1997, e seu
prazo de duração é indeterminado.



CLAUSULA 5°: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferencia para a
sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a
alteração contratual pertinente.
CLAUSULA 6°: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital
social.

CLAUSULA T: A administração da sociedade cabe ao sócio Clovis Boff, que
assinara isoladamente pela sociedade, Com poderes e atribuições de
administrar os negócios sociais, vedado, no entanto, o uso do nome
empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA 8°: Ao termino de cada exercício social, 31 de dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou
perdas apurados.
CLAUSULA 9°: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social,
os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o
caso.

CLAUSULA 10®: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial
ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada pôr todos os
sócios.

CLAUSULA 11®: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada
mensal, a titulo de Pro-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA 12®: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades Com os herdeiros e sucessores e o incapaz. Não
sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o
valor de seus haveres será apurado e liquidado Com base na situação
patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço
especialmente levantado.
§ Único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA 13®: O administrador Clovis Boff, declara, sob as penas da lei,
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos



públicos, ou pôr crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé publica, ou a propriedade.
CLAUSULA 14°: Fica eleito o foro de São Miguel Do Oeste, SC., para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.
E, pôr estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em
três (3) vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas.
São Miguel Do oeste, SC., 04 de novembro de 2003.

SBOFF

LIZABCTÉ^DÀLPIAS BOFF

Testem

om

R/21248 ysc.

13512 SSI/SC.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
f CERTIFICO O REGISTRO EM; 17/11/2003
frSOB N°: 20032404476

Profocolo: 03/240447-6

Enç>re8a:42 2 0228408 O
C B COMERCIO DE DIVROS E BRINQUEDOS J
BOFF LTDA ME FABIANA EVERLING DE FREITAS

SECRETÁRIA GERAL



3" ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA jSOCISnABE.
GB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS: gQgF.bltoA - ME

w

CLOVIS BOFF, Brasileiro, casado pelo regime de comunhão universal de
bens, nascido em 22.12.1968 na cidade de Guaraciaba, SC., comerciante, CPF
681.928.789-53, carteira de identidade 13R/2.356.969 expedida pelo SSI/SC.,
residente e domiciliado na Rua Amazonas 62, centro, CEP 89900-000, São
Miguel Do Oeste, SC., LIZABETE DALPIAS BOFF, Brasileira, casada pelo
regime de comunhão universal de bens, nascida em 24.04.1965 na cidade de
Guaraciaba, SC., comerciante, CPF 526.493.509-20, carteira de identidade
13R/1.617.357, expedida pelo SSP/SC., residente e domiciliada na Rua
Amazonas 62, centro, CEP 89900-000, São Miguel Do Oeste, SC., Únicos
sócios da sociedade CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS
BOFF LTDA - ME, Com sede na Rua Amazonas n.° 62, sala 02, centro,
CEP 89900-000, são Miguel Do Oeste, SC., registrada na Junta Comercial de
Santa catarina sob o NIRE 42202284080 e inscrito no CNPJ sob n.°
01.669.984/0001-60, resolvem, alterar o contrato social, mediante as seguintes
cláusulas:

a) Alterar o ramo de atividade da sociedade para Comercio ambulante de
livros e carimbos, comercio atacadista de brinquedos, moveis e eletro
domésticos, moveis escolares, bebedouros, retro projetores, telas para
projeção, artigos esportivos, materiais escolares, papeis, estantes de aço,
mimeógrafos, fitas de vídeos, equipamentos e material de informática

b) Consequentemente fica alterado a clausula 3®, que passa a ter a seguinte
redação:

CLAUSULA 3®: A sociedade tem como objeto social: Comercio ambulante de
livros e carimbos, comercio atacadista de brinquedos, moveis e
eletrodomésticos, moveis escolares, bebedouros, retro projetores, telas para
projeção, artigos esportivos, materiais escolares, papeis, estantes de aço,
mimeógrafos, fitas de vídeos, equipamentos e material de informática.

c) As demais cláusulas de seu contrato social e alterações contratuais
posteriores, permanecem inalteradas.



E, pôr assim estoem justos e contratados assinanr c prcs^üce-«^^mento em
três (3) vias de igual teor e forma, na presença de:duâs iestêmiH^as.-
São Miguel Do Oeste, SC., 05 de janeiro de 2004.

CLOVIS BOFF

LIZABETE DALPIAS BOFF

Testemunhas:

mnom

C.I. 14R/212484 SSi;SC.

[ílto AnnonL
:.I. 13R/312Í512 SSI/SC.

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ICERTIFICO O REGISTRO EM: 11/03/2004
teOBN»; 20040378179

'protocolo: 04/037817-9
Empresa;42 2 0228406 O
C B COffiRCIO DE LIVROS B BRINQUEDOS -
BOPF LTDA HEFABIANA EVERUNG DE FREITAS

SECRETÁRIA GERAL



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral Página 1 de 1

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastrai

Contribuinte,

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

m
REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO
01.669.984/0001-60

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇAO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

15/02/1997

NOME EMPRESARIAL

CB-COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LIDA - ME

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

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Não Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATURE2A JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

R AMAZONAS
NUMERO

62
COMPLEMENTO

SALA 2

CEP

89.900-000
BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICÍPIO

SAO MIGUEL DO OESTE
UF

SC

SITUAÇAO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
04/06/2005

MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
********

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 24/02/2014 às 10:02:40 ídata e hora de BrasíliaL

Voltar j
Páaina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique aqui.
Atualize sua página

http://vvww.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/cnpj/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovan.,. 24/02/2014



10/04/2014

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA

Comarca de São Miguel do Oeste

1510681

CERTIDÃO

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CERTIDÃO N°: 1277532 FOLHA: 1/1

À vista dos registros cíveis constantes nos sistemas de informática do Poder Judiciário do Estado de
Santa Catarina da Comarca de São Miguel do Oeste, com distribuição anterior à data de 10/04/2014,
verificou-se NADA CONSTAR em nome de:

C.B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA- ME, portador do CNPJ: 01.669.984/0001-60. ***'

OBSERVAÇÕES:

a) para a emissão desta certidão, foram considerados os normativos do Conselho Nacional de Justiça;

b) os dados informados são de responsabilidade do solicitante e devem ser conferidos pelo interessado e/ou
destinatário;

c) a autenticidade deste documento poderá ser confirmada no endereço eletrônico http://www.tjsc.jus.br/portal,
opção Certidões/Conferência de Certidão; e

d) para a Comarca da Capital, a pesquisa abrange os feitos em andamento do Foro Central, Eduardo Luz, Norte
da Ilha e Distrital do Continente.

Certifico finalmente que esta certidão é isenta de custas.

Esta certidão foi emitida pela Internet e sua validade é de 60 dias.

São Miguel do Oeste, quinta-feira, 10 de abril de 2014.

PEDIDO N°:
1510681



CONVITE N° 012/2014

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: C.B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda - ME

CNPJ N°: 01.669.984/0001-60

ENDEREÇO: Rua Amazonas, 62 FONE: 49 3622 1689

MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste EST.: SC

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

012/2014, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste / SC, 28 de Abril de 2014.

^1.669.984/0001-60'
CB. COM. DE LIVROS E

BRINQUEDOS BOFF LTDA ME

Rua Amazonas, 62

ÍToMErdovis / U"®" SAOMIQUCL0006STE.SCJ
RG/CPF: 13R 2.355.959 / 581.928.789-53

CARGO: Sócio gerente
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO
DISPOSTO DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7® DA

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIAL: C.B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda - ME

CNPJ N°: 01.669.984/0001-60

ENDEREÇO: Rua Amazonas, 62 FONE: 49 3622 1689

MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste EST.: SC

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 012/2014, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste / SC, 28 de Abril de 2014.

'01.669.984/0001-60^
J^B.COII.DEUVIíOSE

beinquedos boff ltda me
RuaAmazonas 6?

[_8990(M)00-SÃO MIGUEL DO OCSTC. c,;. ,
NOME: Clovis Boff / —J

RG/CPF: 13R 2.356.969 / 681.928.789-53

CARGO: Sócio Gerente
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i
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO

CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça sâo Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Faxr 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE 012/2014

DATA: 30/04/2014

EMPRESA= LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA

ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 09/08/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 22/05/2014;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 11/10/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 21/08/2014;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 28/06/2014;

■  - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 19/10/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



Certidão Negativa, 4e',pebito Página 1 do 1

WIlhíISTÉRÍO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA
uc UCDI I OS RELATIVOS ÂS CONjl.

.  , PREVIDENCIÂRIAS E ÀS DE TERCEIROS

'  N'>^35812014-88888258 • • •' '
■  Nome: LIVRARIA.E PAPELARIA KGPPERLTDA-ME

ÇNPJ: 18.53Í258/ÒQ01-80^,^^ ;^^; . : V " ■ ; . ^ ■

^  'V. 'V... -
Réssálvado ó direito de a. Fazenda Nacional , cobrar e^ inscrever
quaisquèr dívidas de responsabilidade do sujeito passivo .acima.; .

'  identificado que vierem a ser aptiradas, d certificado que nâo constami
.. pendências êm seu nome relativas ar contribuições administl-adas pqla ''  Secrètaria da Receita Federal.dó Brasil (RFB) e a inscrições èm Dívida

,  ■ Ativa da União (DAL))/ . ̂  . r

Esta certidão/emitida em nbmè da'matriz e válida para tódás as suas . ; • • . . - •
^ filiafe, refere-sè exclusivamente.: às contribuições prévidei^iáriás e à^/ y i . r ;
V  contribuições dévidaSiPPr isi.. 3 .tsrceiros^ iriçlusive às inscritas em . ^ .

DAÜ não ábrangendo os demais tributos administrados.ppjà Çf ■ ® / O"'demais inscrições em DAU; Administradas pela Rfòcuradona-Geral da
.  1- Kl-;-.:-.—í/0/^CM\ AKÍQtr» rló nbrtiHãn nnnilinta PGFN/RFB. ■ ■

Esta certidão é valida para as^nalidades previstas no àrt. 4T Áà Lei, n° /
8,212 de'24 de julho de í 991. exceto para: ;y .

r averbaçâo de Obra de construção pivil no Registro de Irnóyeis;
4 Tedução de capital social, trãhsferência de controle .de cotas de ;
sbciédâde limitàda e cisão parcial, ou transformação, de éntldàde oü de

wi I IJ./I ii-í w>i ■ .

- baixa dé firma individual Ou de. empresàrio, conformeidefinido. pelo
0rt.93i da Lei ri*? 10.406. be 10 de Janeiro de 20Ò2 - Código Givil,.. .. .. . ... simples. '

na a qual.' ' '
ClOdlCIVCi^ VJ^OVCI VIVIW«W ww» — — --- 7 - - * •

foi êmjtida e à verificação .dé sua autenticidade na Internet, no. •

:CertidãO emitida com base n'a Portatia Conjunta PGFN/RFB n® pi, de
20déjáneifode2010. ■ •/ • , .

Emitida ém.10/02/2014. y-.
Válida até 09/081/2014, .y ' .. /

Certidão emitida gratuitamente: . ; .v : W-

Àtenção:qüalquer rasura ou emenda invalidará este documento..

)  '

I

.htíp://wwwÒ10.dataprev!gov.Í)r/CWS/BlN/cws^mv2.asp?COMá_BlN/SIW_Contexto... 23/04/2014
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CAIXA econômica FEDERAL

Certificado d« Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: ' • i853i258/oooi-80'
Razão. Social: livraria e papeuria kopper ltdá ME
Nome Fantasia:liVrariá AQUARELA
Endereço:

A Caixa Econômica Fedéral, no uso^da atribuição que lhe confere^o
Art. 7, da Lei 8.036, de It dé nqaio de 1990, çeftifíca qjje, nesta
data, á empresa acima identífiGadã encontra-sé em situãção regular
perante b Fundo dè^Garaptia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado pão servira de prova contra cobrança de
quaisquer .débitos referentes ^ ' contr^uições efóM encargos
devidQs, decorrentes das obrigações com d FGTS. ■,:

Validade: 23/04/2014 a 22/05/2014

Certificação Númerp:-20140423Q95828939427bci ,

Informação obtida eni 23/04/2014, às 09:58:28. !

Utilização deste Certificado para 'os ,fms previstos em Lei está
condicionada ,à verificação de autenticidade no^ site da Caixa:
wwW.caixaÉgòv.br ,

.r ^

htt|)s://www.sifge.cáixa:gov.23/04/2014
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Emissãb de 2® via de Certidão
Pãgina 1 de i

Réçertal^êralCERTIDMiiimfNJIJNm

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradòria-Geral da Fazenda Nacional
Secretaria dà Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGÁTIVA ̂

V ' de DÉBltÕSRÉLATIVÒS AOS TRIBUTOS. FEDERAIS E A DÍVIDA ativa DA UNIÃO
Nome: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA - ME
CNPJ: l8>531.258/ÒÒ01-80 ,

Fazenda Nacional (PGFN), . , >

Esta, certidão, emitida
exclusivamente é situação do . yjjg. nor lei 'a terceiros inclusive as inscritas em

, A aceitação desta'certidão astâ condicionada â'■verificação de sua ãuteritfedâde na Internet, nOs eij,^ereços<http://vvvw.reCelta.tazenda.gov.br>-ou <http://vvww.pgfn.fazend^gov, r>.
Certidão emitida com base na Portaria ConjuhtePGFN/RF3 na 3, de 02/^^^^ • , ' Emitida às 10:03:27 do dia 14/04/2014 <hora 8 data de Brasiiia>. , r .
Válida até^ 11/10/2014/ ' ; • ^ ' ' •
bõdigo de controle da certidão: D6E0.DB85.3E99.5AAF ^ • .

Certidão emitida gratuitamente.. . r . ^:

AtençãoVqualquerYasura ou enrienda invalidará este documento.^
' - Nová Consulta'

,Prap<rar piglni
iparilfApriéfP

" »

. /

http://vvvvw,.receita.fazenaa.gov.23/04/2014
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Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Atívá Estadual
Página 1 de 1

Estado do Paraná

PÃ^NÁ Coordenação da Receita do Estado GÕVÍBHOOO€^tAOO

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual , ,

; N° 11728643-82

Certidão fòrneclda para O CNPJ/MF: 18.531.258/0001-8tí
Nome: uyRÁRlÁ E PAPELARIA KOPRÉR LTPA . \

Roccaivpdn o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever .e cobrar débitos ainda nãòYegi^rados
ou qu^venha^l ser aSs'certifica™ da Fazenda, constatamos não existir pendências.em nome do requerente, nesta data.

nhc- PQtfl Certidão enoloba todos os estabelecimeiitos da empresa 0-débjto^
nátureza tributária e nâo. Iributária; bem" corno, ao désçumprirflentò de pbngaçoes tribután
acessórias. " ^ ;

Finalidade: livraria e papelaria Kopper- ^ .

www.fazéndá.pr.áòv.br

Esta Certidão tem validade até. 21/08/2P14 - Fornecimento Gratuito

f Estado do Paranã '. Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estada

Certidão 1728643-82

€mitida Eielronicamente via Internet
o 23/04/2014-10:05:50.

. Dados transmitidos de forrna segura
Tècnoiogia CELEPÀR

https://www.arint6rnet.pr.gbv.br/outi;os/_d_negativa2.ásp?6Üsei^&eCPF &eGNPJ í.... 23/04/2014
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^ l&PAtíETtè

Município de Capanema
SECRETARIA MUNICIPAL DE nNANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

IMPORTANTE:

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATÉ
28/06/2014, SEM RASURAS ENO ORIGINAL.

REVENDO OS ARQUIVOS E REGISTROS, CERTinCAMOS QUE: O CONTRIBUINTE NADA DEVE À
FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL RELATIVO A EMPRESA MENCIONADA ABAIXO.

NEGATIVA N°: 6971/2014 CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO:
9ZTMH282QE552444XRR2

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA - ME

Inscrição Municipal CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL

38008 18.531.258/0001-80

ENDEREÇO

ALVARÁ

203

AV BRASIL, 476 - CENTRO CEPi 85760000 Capanema - PR

CNAE/ATIVIDADES
Comércio varejista de artigos de papelaria. Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

Certidão emitida no dia Capanema, 29 ̂  Abril de 2014.
CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO: 9ZTMH282QE552444XRR2
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' ■ ■ ' ■■ PODER.JUDICIÁRIO;.^ ' . V '
: •; /JUSTIÇA bo-TRABALHO ' ; - , ' ' ■ - ■

• CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS'

Nome: LIVRARIA E PAPELARIA KOPRÉR.LTPA - ME::(I^TRIZ E FILIAIS) .
CÍSíPJt " 18.531.258/Ó0G1-80 . • ' / / • '
Certidão n®: 4^61960/2014 , - _ ; :• ^
ÇXpediçãõ: .23/0472014>- às 10:09:;S^^ r 7/ . 7. ■ ^7^ -o
Validade:-^19/1^ 180 (cento e oitenta)/d;Las^
de. sua ejcpódição. : , - . • . " j * ^

certificasse qüe LIVRARIA E EAPEI^RIA KOPPER .LÍDA - me (matriz e
EILIAIS) Ínscrit:ò (a) no CNPJ; sób GONST^.
do Banco Nacionàl de Deyedores trãbalhista.s ^ r . ,
eértidáo emitida.com base;nó -ârt. 642-A dá;Çonsplidaçãp^ -Trabalho, acresdentado pela Lei;. n° 12.440, de 7 de jü o ^e

:na Resolu^ãd Admihistrátiyávil»; 1470,/2011 .do Tribunal; Superior do Trabalho, .de 24 :de agosto de 2011., \ , • v • j' j ■
• Os ' dadós' constantes desta . Certid&o são- de ■■responsabilidade^^^
Tribunèls do Trab.alho;- e estão atualizados., até" 2. (dôis) ' dias

• anteriores à data da sua expédrçao.. ° ^
NO :càso.-de pessoa jurídicâ,_ a 'certidãp atesta;,a,:empre^a, em' relaçap
a todós' os seus éstabelecimèntos, agências^ oú; filiais. .■ A aceitação desta, bertidâò ícondiciona-se a, verificação; \de sua
autènticidade /nò pQrtalrdo/;Trib,unal Superior • do/ Trabalho na
Internet (http :/Vwww. tst. j.us • br) . t * /
Certidão-emitidá'gratuitamente/ / 7 / . - -

INFORMAÇÃO IMPORTANTE : , , ' _ ,-
Do Banco Nacional dè . Devedores _TrabaXhist:as copstam; ps ^dados;
'necessários à ideritificação, .das pessoas naturais e jurídicas

■ inadimplentes 'perante a.Justiça.do Trabalho^ quanto às obrigaçqes
estabelecidas em, sentença- condenatória transitada em ;.julgado qu em .;.acotdos judiciais /trabalhistásv . inclusive^ n^ /conc^ernén
recolhimentos, prévidenciár iOs/. / a honorários , a custas .a
emolumentos ou á. recolhimentos determinados; em/lei r ou .decorrentes
de execução de acordos firmados peráhtè . o Ministério pubii^^
Trabalho ou ComisSão de Conciliação píéyia. ; . . , ' ■ '

.■ ^ ■ i

...

Dvwidaste sugestões: cndtftst•jus.br .
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tabelicnato de notas
CAPANEMA - ■ PARANÁ

CAÇÃO
ópia confere
nal. Oou fé.

AUTE
A presente
com seu

ei Pezzini
ò Designado

JUNTAVCOMERCIAI,

DO RARANÃ

W

w

LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

1.
d^EWA

2.

MARCELO KOPPER, brasileiro, natural de Capanema, Estado do Paraná,
solteiro, nascido em 19/10/1974, empresário, inscrito no CPF n° 000.361.289-
96, portador do Documento de Identidade RG n° 5.312.863-7 - SSP/PR,
residente e domiciliado à Rua Principal, s/n°. Linha Gaúcha, Capanema, Estado
do Paraná, CEP 85760-000;
ELAINE MARIA LANGE, brasileira, natural de Capanema, Estado do Paraná,
solteira, nascida em 11/11/1980, empresária, inscrita no CPF n° 005.680.099-16,
portadora do Documento de Identidade RG n° 7.634.363-2 - SSP/PR, residente e
domiciliada à Rua Principal, s/n°. Linha Gaúcha, Capanema, Estado do Paraná,
CEP 85760-000, constituem uma sociedade limitada, mediante as seguintes
cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de LIVRARIA E
PAPELARIA KOPPER LTDA.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade terá sede e domicílio na Avenida Brasil, n® 476,
Centro, Capanema, Estado do Paraná, CEP 85760-000.
CLÁUSULA TERCEIRA: O capital será de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) dividido em
30.000 (trinta mil) quotas de valor nominal de R$ 1,QQ. (um real) cada uma, totalmente

SÓCIOS PART.% QUOTAS VALORES EM R$
MARCELO KOPPER 50% 15.000 15.000.00
ELAINE MARIA LANGE 50% 15.000 15.0Ò0.00
TOTAL
/~»T í ¥ Tnr TT A .-VT TAni-n. « ..

100®/o 30.000 30.000.00
vy ocia 'f/oi/u-uj; ̂ ^omercio varejista de Artigos

de Papelaria e (CNAE 4789/0-99) Comércio Varejista de outros produtos não especificados
anteriormente.

CLAUSULA QUINTA: A sociedade iniciará suas atividades a partir da data de registro da
Jucepar e seu prazo de duração é indeterminado.
CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas
a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de
condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda,
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de çada sócio é restrita ao valor de suas quotas,

solidariamente pela integralização do capital social.
CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ap sócio MARCELO
KOPPER, com poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse sòcial ou assumir
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou
alienar bens imóveis da sociedade sem autorização da outra sócia.

-
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DE NOTAS
P

SEU>.
füHÍ^ e! Pezzini

ARANÁ

A Í^J:' ^ 'Ü-J 'CAÇÃOA presento^ocópla confere
com seo onginal. Oou fé.

M

JUNTAVCOMERCIAL

%rmgue\ Pezzini
Bgaao Designado-

LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA
COlsISlTl UlÇÂU Dh SOCIEDADE LIMITADA

DO PARANÁ

Parágrafo Único - Fica facultado ao administrador nomear procurador, para um
período determinado que nunca poderá exceder a um ano, devendo o instrumento de
procuração especificar os atos a serem praticados pelo procurador assim nomeado.
CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em, 31 de Dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração dp
Inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.-
CLÁUSULA DÉCIMÁ PRIMEIRA: As deliberações relativas a todos os assuntos
relevantes para a sociedade serão definidas na reunião de sócios.

Parágrafo Único - Quando as deliberações dos sócios forem formalizadas em
alteração contratual, quando tomadas por todos os sócios e por esses assinada, fica
dispensada neste caso, a reunião de sócios conforme artigo 1.072 do Novo Código Civil.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os sócios poderio, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a título de "pró-labore", observa^às as disposições regulamentares
pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade
continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou
inexistindo interesse destes ou do outro socio remanescente, o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data de resolução,
verificada em balanço especialmente levantado.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Cabe ao sócio que desejar ceder suas quotas ou retirar-se
da sociedade comunicar ao remanescente, por escrito, com prazo mínimo de 60 (sessenta)
dias, garantindo a este o direito de preferência na aquisição das mesmas.

Parágrafo Único - Se o sócio remanescente não usar do direito de preferência, no
prazo máximo de 60 (sessenta) dias após o recebimento do aviso de que trata este artigo,

cedente à liberdade de transferir as suas quotas à terceiro.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: O administrador declara, sob as penas da Lei, que não está
impedido de exercer a administração da sociedade, por Lei especial, ou em virtude de
condenação criminal, ou por se encontrar sob òs efeitos dela, a pena que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de
consumo, fé pública, ou a propriedade. •
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: As omissões ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre
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LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA
CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA

o presente contrato serão supridas ou resolvidas com base na Lei n° 10.406, de 10 de
Janeiro dé 2002, e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis. Ainda
permanecendo dúvidas reger-se-á pelas normas da sociedade anônima.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito q foro da cidade de Capanema, Paraná, para o
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias.

Capanema - PR, 12 de Julho de 2013.

Elaine Maria Lange

O ÜE NO"l A<-
capanema "«= I a..

_PARANA

autenticação"
conferecom seu rfrialftal. Dni. fA

DO RARANÃuelPezzini
Delegado Designado
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Compfbyaiíté de Inscrição'e .de Situação Cadastral

(ibrhpróyáríté de 1 nscrição e de Sitiiação Cadastral

Çontribuintei

- Confira os dá

RFB a sua atualização tíadástt^al.

se

/ Pá^óa 1 dé 1

/

NUMERO DE INSCRIÇÃO
18.531.258/000i-80
MATRIZ'^

GÀbAStRAL

NOME empresarial ^ •- '■ . '
LIVRARIA.E PAPÉLARIA KOPPER LTDA - ME
TITULO" DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
LIVRARIA AQUARELA

47.61 b-03 - Coníérçio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 r SÒCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

DATA DE ABERTURA
17/07/2013

LOGRADOURO
AV BRASIL

NUMERO '
476

COMPl-EMENTO

CEP "
85.760-000

BAIRRO/DISTRitO-
CENTRO

MUNICÍPIO ^
CAPÃNEjWA

UF

.PR.

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA.

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
17/07/á0Í3

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL .

SITUAÇÃO BSPEC.IALDATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
V. ******** • Í

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® í. 183, de 'í 9 de agosto de 2011:, •
Ernitido no dia 23/04/2014 às 10:09:33 (data e horabe^sílial.'Página: t/1

RFÈ agrádece a sua visità.
Atualize sua 'uáuina -

Para informações sobre política dè privacidade é uso, clique áqüi.

• V,

C» ■

23/04/2014
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. CONVITE N' 012/0014

ANEXO 111-

RAZÃO SOCIAL:

eNPJ.N°: ■18.531.258^^

ENDEREÇO: Av: Erasil, 476

MUNICIPIÒ: Capanema

FONE: 46 '9915 7283

EST: : PR :

t  .  :■ j -• ■

,r : ; ■ Deeíaramos: para ps fins; de direito, nâ qualidade 'de
proponente dO prôcedirnento licitátónD;^ ôdb .CQNVlfE N®
0l2/2014,dnstauradp pelo Muhiòípiò de Plahalto, ic^

. inidôneos para -licitar ou contratar çòm p Poder Público^ etó; quálqiqer-de
■ õüas esferas!-;- . -''7. :.' . ^ T

, firmamos a presente. ■ ; :.

Gapariema / PRv 23 de Abril de 2014: ■

)  .

ir

^  ;

. »57«ft<i00 • CWWlEMA ; PR

NOME: Eláirie Maria Lànge /
Ra/ÕPF: 7.634;363y 005,680.099-16:
GARGÕ: Gerentè '
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GÒNVItÉ N° Õl2/2a

ANEXO iV --

•  CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RÀzij:) SpCÍAL- ÜVR^ PAPEI^A KOPPER LTDÀ.

CNPj 18:531 .pss/üoaisp''' C: .'' ■ v : í p / ■ : :' ■ :

ENDEREÇO: Av:-Brasil, 47é- ̂  ^ . FONE: ̂ é #15 7283

MUNICÍPIO: .Capahénia' • - ' ESTir PR: . ,

• modalidade de C(1)N\OTE 0lÍ^20Í% por sen re|)reséhtánte, deçlara, ná -
:  íbrma e sob às pepas impost^ pela tei n° $V^6/93^: de 21^
, e demais legislação pertinente, qüej nos termos do § 6^ do artigo 27 da Lei n°,-

6.544, de 22 de novembro de. 1989, encontra-se-em situáçào.regular perante

o Ministério do Trabalho, no. que se rjpferé à obàervància dò disposto àp ;

inciso

Por ser a:expressão da verdade, firmamos -a presènte.

Capanema / PR, 23 de Abril de 2014.

ÇNW l8,53i:268/WÍ^^

f576(M)OO.CAPANgMA ̂

vNOMÈr Elaine Maria Lángè / '. ^ '

' RG/CPF^7.634.363/ Ò05.680.Ó99-16; • : '

GÁRGÓ:, Gerente / . '

V- - .c
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CONVITE N® 012/2014

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: C.B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda - ME

CNPJ N°: 01.669.984/0001-60

ENDEREÇO: Rua Amazonas, 62 FONE: 49 3622 1689

MUNICÍPIO: São Miguel do Oeste EST.: SC

O representante legal da empresa C.B. Comércio de Livros

e Brinquedos Boff Ltda - ME, na qualidade de Proponente do procedimento

licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 012/2014, instaurado pelo

Município de Planalto, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n°

8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa,

que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou

os documentos de habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao

direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando,

em conseqüência, com o curso do procedimento licitatório, passando-se à

abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

São Miguel do Oeste / SC, 28 de Abril de 2014.

01,669.984/0001-60'
ca. COM. DE Limos E

MIMOUEOOS BOFF LTDA ME

Rua Amazonas, 62

'nÒme- cioi^s á/f/ sAoyiouaDOocsiE.scj
RG/CPF: 13R 2.356.969 / 681.928.789-53

CARGO: Sócio Gerente
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Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis • SINREM
SECRETÁRIA DE ESTADO DO DESENV. ECONÔMICO SUSTENTÁVEL
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SANTA CATARINA - JUCESC

CERTIDÃO SIMPLIFICADA Página 1 de 1
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes
na data da sua expedição.

Nome Empresarial

CB COMERCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDAME •

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

Numero de Identificação do Registro de

Empresas - NIRE (Sede)

CNPJ Data de Arquivamento do

Ato Constitutivo

Data de inicio

de Atividade

15/02/199742 2 0228408-0 01.669.984/0001-60 01/02/1997

Endereço Completo (Logradouro, N° e Complemento, Bairro, Cidade, UF, cépj
RUA AMAZONAS. 62-SALA 02. CENTRO. SÃO MIGUEL DO OESTE. SC. 89.^0(^00
Objeto Social

COMÉRCIO AMBULANTE DE LIVROS E CARIMBOS, COMÉ
MOVEIS ESCOLARES. BEBEDOUROS, RETROfl PROJETOR
ESCOLARES, PAPEIS, ESTANTES DE AÇO, MIMEjÔÈME0&$I^S DE

ISTA DE BRIN^EDOS. MOVEIS E ELETRO DOMÉSTICOS,
PARA^^.„«Çegi^O. ARTIGOS ESPORTIVOS, MATERIAIS
AMEf^^ffÉMSÍEÉMBE.INFORN^^

Capital: R$ 5.000,00

(CINCO MIL REAIS)
Prazo de Duração

mpreM^I

Capital Integrallzado: R$

(CINCO MIL REAIS) Indeterminado

^^qnâclos/PartlcIpação no Cap)tal/Esài|ói nordo
Término do

Mandato

XXXXXXXXXX

AdministradoNome/CPF ou CNPJ

CLOVIS BOFF

681.928.789-53

LIZABETE DALPIAS BOFF

526.493.509-20

Dí 'íí? ,

/ XXXXXXXXXX

SituaçãoUltimo Arqulvamentoiw^
Data: 04/01/200^v""
Ato; ATA DE REUWIAO/A

Evento(s):

ATA DE REUNIÃO/

Sgistro ativo20052723mero:

ESQCIOS

Status

XXXXXXXXX

W

Florianópolis - SC, quarta-feira, 18 de dezembro de 2013

^ ri A.RCO ROPGF.R RARCFI I n.9
Certisign • Autoridade Certmcadora

Eu,

Conferi e assino.

Para verificar a autenticidade acesse www.jucesc.sc.gov.br
e informe o número 070133/2013-01 na consulta de processos.

Presidência da República
Casa Civil

Medida Provisória N° 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.

Documento Assinado Digitalmente 18/12/2013
Junta Comercial de Santa Catarina
CNPJ: 83.565.648.0001-32

Você deve instalar o certificado da JUCESC
www.jucesc.sc.gov.br/cer1ificado
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RAZÃO SOCIAL: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPÉR LTDA

CÍ^PJ N°: 18.531.258/000180 ' . ' i

• ENDÉRÉ^D: Av: Srásili' #
MUNICÍPIO: Gaparieirt

■., t-

FONE: ;46. 9915,7283

ÊSt,': PR '

• KOPPER LTDA , na

a^: modalidade de- ÇONWTE;^^ ^Mnieípó 'dè
Hanalto, déciàrá-na for;^ áa penas ̂ postas ;^eld;Lei ri^ v ^ ;
21 de j de 1993í òbngãndò a empresa que reprèserit^^ não pretende • f ' <
T^drreií da deéisãq dd t^orniss^ dd Ltóit^ãò dodüíneritda de : v'; • ■ ;
habilitaçãò ̂ repudcíando^^^ éxpidssamerite,' áp -(Sreitp d^^^ r^ursõ da :
íasè habilitatpria^ e âó -prazo res^cti^o, e'bbncdMandpi em cõnbequênpjia,
ppm b düi-so db- |5^cedimento licitatór^V^;]^ i -

Póf ser a èxpressãó dá" vérdadpy firmamos a presente.

Gapáriema / PR, ;^3vdé ̂ Abríl de ;2p;Í^.;

tfVR^I fWELAftlA KOPPÉR LTOA.. ME
/  dRPJ1».531Í68^

, / PRASH., 47$ - CENTRO
M7W^' CAPANÉMÀ . PR

NOMEí Elaine Mada L^ :
- RG/CPF: 7.634463/ 005.680:099d6^

V  . CARGO: Gerente '• • ^
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^  Município de Planalto
Convite 12/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.669.984/0001-60 Fornecedor : C.B. COMÉRCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS BOFF LTDA - ME

Endereço : Rua Amazonas, 62 - Centro - São Miguel do Oeste/SC - CEP 89900-000

Inscrição Estadual; 253407990 Contador:

E-mail: cblivros@yahoo.com.br

Telefone: 49 3622 1689 Fax: Celular:

Telefone contador:

Página 1

Representante:

Endereço representante:

E-mail representante:

Banco:1 - BB

CPF: RG:

Agência: 5237-X - C.B. Com. de Livros e Brinqued - São Miguel Conta: 268512-4

Telefone representante:

Data de abertura:

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

Lote: 001 Lote 001 ;

N® Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

001 Abaco Aberto em madeira. Com base de 300x60x20mm e haste de 220x10mm.

com 50 argolas coloridas med. 35x15mm. representando unidade, décimo, dezena, centena.
milhar.

1.00 UN 33.50 B. Mobil 30.00 30.00

002 Baby Play com balançinho balanço com estrutura em plástico em formato

de cavalete e cadeira para 1 criança; cadeira com barra de segurança, com encaixe para as
mãos; barra de segurança que se levanta para facilitar o acesso da criança á cadeira; cinto de
segurança vertical, que evita que a criança escorregue por baixo da barra de segurança;
assento com apoio para as costas; peça em formato de timão de navio que gira de verdade

acoplada na lateral da estrutura; escorregador composto por 3 itens ; 1 rampa. 1 escada. 1
tirante central; corrimão incorporado à própria escada, sem saliências; topo da escada com 2
laterais altas o suficiente para dar segurança a crianças menores; escada com 4 degraus,
sendo que o último degrau (mais alto) fica livre para apoio dos pés e nivelado com o inicio da
rampa, totalmente desmontável; medindo: altura: 1,20m; largura: 1,65m; comprimento: 1,52m

2.00 UN 2.105,00 Freso 1.913.00 3.826.00

003 Bandinha Ritmica com 20 instrumentos sendo: 01 surdo gigante; 01 surdo

mor; 01 tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01 pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de prato; 01 chocalho;
02 castanholas; 01 par de clave de rumba; 01 flauta doce; 01 maracá; 01 pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black Black; 01 sino; 01 triângulo; 01 coco; 01 Campanella.

2.00 UN 382,00 B. Mobil 350.00 700.00

004 Bola de Borracha nr. 10 15.00 UN 20.00 Silme 18.00 270.00

005 Bola de Borracha nr. 3 30,00 UN 4.50 Silme 4.00 120.00

006 Bola de Borracha nr. 8 15,00 UN 13.50 Silme 12.00 180.00

007 Conjunto Minicar com 48 carrinhos inquebráveis coloridos com engate

med. 8x4x3 cm

1,00 UN 92,00 L. Ruedita 82.39 82.39

008 Dominó tradicional 28 peças de madeira 15,00 UN 13,50 B. Mobil 12.00 180.00

009 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças vão entrar no embalo da diversão

Indicado para uso com duas crianças, é fabricado em plástico rígido . med. 106 x 39,5 x 49 cm
3,00 UN 246.00

f"

Xalíngo 223,33 669.99

010 Gangorra individual pluto em plástico rigido, tem orelha móveis med.

83 x 31 X 48 cm

3,00 UN i  ,'/>20Ò;00•
*  • t ;" i V, i

1 J^iirigo^^ i) v; , ' (■ ■■ i 1 1 180.00 540.00

011 Gangorra individual Tigrão plástico rí gido med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm 3,00 UN 2oa,op; 180.00 540.00

012 Gibiteka°com 140 gibis editora Abril 1.00 UN 560.00 560.00

013 Gira pato para até 04 crianças. Temático em forma de pato, seus olhos
giram e podem formar expressões. Med. 91 x 91 x 70 cm

2.00 UN 1:095.00 Xalingo 999.00 1.998.00

014 Globo Terrestre ABS de alta resistência, medindo 300mm de diâmetro.
em escala de 1:42.000.000. com arco de sustentação em acrílico transparente (régua de

1.00 UN 133,00 ^ Libteria • n'.' 120.00 120.00

esProposta -Versão: 11.2.1 22OV201415:54 26
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Município de Planalto C
Convite 12/2014

PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CNPJ: 01.669.984/0001-60 Fornecedor : C.B. COMÉRCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS BOFF LIDA - ME

Bidereço : Rua Amazonas, 62 - Centro - São Miguel do Oeste/SC- CEP 89900-000

inscrição Estadual: 253407990 Contador:

E-mail: cblivros@yahoo.com.br

Telefone: 49 3622 1689 Fax: Celular:

Telefone contador:

Página: 2

Representante:

Endereço representante:

E-mall representante:

Banco:1 • BB

CPF: RG:

Agência: 5237-X - C.B. Com. de Livros e Brinqued - São Miguel Conta: 268512-4

Telefone representante:

Data de abertura:

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

Lote: 001 Lote 001

N° Item Descrição do Produto / Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Preço Unitário Preço Total

meridiano) e base em plástico resistente. Apresenta os pontos cardeais e as indicações de

norte e sul; as divisões geopolitícas, como continentes, países e suas capitais, e fusos

horários; pontos cardeais; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e
quentes e a profundidade dos oceanos.

015 Linha de Movimentação Ativa Conjunto confeccionado em madeira e arcos 1,00 UN

em plástico, contendo 68 peças.

016 Miniplay festa com 1000 bolinas 1 módulo em formato hexagonal com 2.00 UN

paredes contendo aberturas que funcionam como degraus, e aberturas inferiores em formato

de semi-círculo para passagem; 01 escorregador pequeno; 1 escalada pequena; 1 rede para
instalação de piscina de bolinhas; 2 degraus; 2 arcos de segurança na parte superior da rampa
do escorregador e da escalada; medindo: altura; 1,30m; largura; 1.40m: comprimento; 2,90m

017 Sacolão criativo plugando idéias atóxico. de alto brilho, com cores 1.00 UN

vivas, contendo 1000 peças com formatos para 3, 2 e 1 encaixes, encaixe em "L" e encaixe

em curva.

018 Sacolão Divertido atóxico, de alto brilho, com cores vivas, contendo 3,00 UN

120 peças, formando 08 tipos de brinquedos de encaixe.

019 Sólidos geométrico em madeira com 11 sólidos geométricos de tamanhos 1,00 UN

variados, medindo aprox. 80x40mm

020 Xadrez e dama em MDF e madeira, impresso em silk screen. com peças em 15.00 UN

plástico polipropileno e EVA. medindo 260x260x22mm.

Validade da proposta; 60 dias

Prazo de entrega: 5 dias

382.00 B. Mobil

3.410.00 Freso

246.00 B. Mobil

146,00 B. Mobil

39.50 B. Mobil

28,00 B. Mobil

350,00

3.100.00

220.00

120,00

36.00

25.00

PREÇO TOTAL DO LOTE ;

TOTAL DA PROPOSTA:

C.B. COMERCIO DE LIVROS EBFURQU

CNPJ: 01.669.984/0001

FF LTDA - ME %:669.984/0001-6?
CB. COM, DE LIVROS B

BRINQUEDOS BOFF LTDA

RuaAfnazonat,62
89900-000-SÃOMIGUEL00OESTE-Sc I
C

350.00

6.200.00

220.00

360.00

36.00

375.00

17.357,38

17.357,38

esPrcposta - Versão: 11.21 22rtW2014 15:54:26
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Ife' Wllinicípíò de Planál^

Convite 12/20H
^ Página:. 1

18:531.258/0001-80^^ , Forfiecedor : LiVf?ARI/V EF#BÍJ\RIAláDI^^L^ ■
adéreço : AV; Brasil 476 - Çèntrd - Capahema/PR- CEp8576Q-^^^ : \
Inscrição Éstaduãl: ^
Bepresentante: ' " ^ ^ ^— ootador

CPR
Brtdereçò represe ntánte;:

E-m ai! representante:/^
Banco: •

/^"'^3iíf lfyranáàc|úàreíacapanénTa@grnãil.cqrri.
Telefone: 46 99157283 ■ Fax: . ; / Celular:
'  ̂ '■ '/ ' Telefone contador:

Agência:

N° Item Descrição. dò-Prodútó/SerytSO '/ - i
001 Ábaco Abçrtò em madeira.-Com base de 30Úx6Óx2Òmm e haste de 220x10mm. ..

•  , com 50 ãraòlas Cntnririae niori 'acvfc^-. L- . ' .•: '
.  . - — B Qe <í^uxiumm, ..

argcla^ colç^as nied 35x15rm^

Telefone representahtè^

Dats dè abertura:

■ d

Conta: ;y

ler os benefíçlos'da lei complementar n°'i23/2006)."

Qtde. -Unid. • Preço Rtóximò- Marca. ' ^ l

002
Baby Play com balariçinhõ bàtanço com estmtura em'pfástico fim fotmato .
Sní'hf̂  ® cadeira, pará l criança: cadéirâ-com barra de segurança; corri èncaixd jrara as .mãos. barra de sçgurançd que se. levanta para f acilitard acesso da criança à cadéira- cinto de

qssento com apoio para as costas; peça em forrdato drtílfiáo de navio que gira de verdade
açqplada na lateral da estrij,tura;.escorregádor.comDostQ Dor.3: iroriB -r - -

início da'

■.'•yM.jaiyui.ai i.oom; compnmento: 1,á2ro003 .Bandinha Rítmica cotn 20 indlrurnentos sendo: 01sü^^^ ' ' - T
;  - mor; 01 t^ljor; Ol gan^i Ol aforiè; 01 parideiro; 01 réco-reixri-bl par de pratòMJl cboilho^
, T. , paçde clave derumba: 01 flauta doce; 01 maracá;- 01 pandeiro pastoril- 02^píatmelas; Black'Blac!«;.01.sinò:.01'tnan coóo; 01 Campánellà: . i j; . ' '

004 Bola de Borracha nr, 10 , '■ ' . : . — '- V . ' • " . ■
005 Bpíade.Borracha nr-.;?' . •••• ^ ^ i - . ' . ' r '
006 .BOIa .de borracha nr. 8 . ' ^
007^ Coniunto Minicaf dom 4f carrinhos inquebráyeis c^^^
; med^8x4x3^m ^ ■ .v ..

Dominó trarfiçional 28 peças de;madeira S. ' . . .
Gángorradupla.Cavalinho,.as çriãnças ,vâo enVtdrno,embaío dá diversão ' / ^Indicadoj^Tã uso com^^duas criançás. é fabricado em plástico rígido . med.- IQS x 39,5 x 49 crn
Garrgorta in^vidual plutqern plástico rígido, - tem prèlha móvpls med.^ r '
8Sx"31 X 48 cm . ' ̂ • ' ; ' ' - ~ .
Gangorra iridiytdual Tigrâo plásUcò rigido rned; 80,7 x si,5 x 45,5 cm" - ■ '•
Qibite^ com 140 gibis "editora Abri) ' ' ^ V v , ^ ^ ^ . •Gira pato pare até 04 crianças Temático em forma de, pato, seus olhos- • ,; ' * ^
grrarn e podetn forrnarexpfèssôes. Med. 91 X 91 x 70 cm ■ ' - U - '
Gíobo Terrestre ABS de alta resistência;-medmqo SÓOmm de diâm^^em ^la deM:42.ÕÇ)aooo. cQrn árcobesustentação^m acfiljco tmi^parante ^guá dé . ' -

ôSPrapc(Sta-,Versâçr.llil- - ' ^—

0018

009.

010

011 _
012

'  013

V. 014

2,00 UN,

2,00 UN . '

15,00 ; - UN;
30,00 . UN,
iÍ5,op.- UN

M.Ob •: UN"

15;00 ' UN
3.00 UN

3,00 UN

.3,00 - UN ,
1,00 • Ull

; ?iOO ;■ Un'

•f.OO . UN

2.105,00 Freso ' /

^82,00 Çartu

' 20,00 Merciri; '
!  ; 4,50 .í^rcur

,  ' 13,50 Mercur ^
■. 92.00: '.'Centrar Ruedãa

13,50. Xalingo ■ . ' -
246,00 preso

•^.200,00- Fresq • '

200,00, Xalingo
.610,00 Panini :

11.095,00- .Xalingoj ,

'133,00 Gjobomapa

V

RVE^lAíODpPER LTDA. -

^''"WM-CMWIEIIiW . Pft

2.000,00 .  4.000,00

370,00 740,00; ;

:  19;00. > J 285.00
•  4,30 V:. = " . 129,00 .

13,00 i?5.ooy
90,00 . ■  , . v<90;O0-.:

13,00 .  ' 195,00
:235,0o . ^  ■ 705,00 .

195iC0 585,00

■195,00 ■ ;  585.00 /
6Ò0,0Ó ■^; / 600.00
.005.00 "2.pí0,00

'Í25,0P ■ >' ' y 125,00 :

y. •: 23<D4/2014 09:41:06.
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( MuríiçípíQ dé Planalto

Gonvite 12/2014 "
-• N ;• Página 2

CNPJ: 18.531.25)8/0001-80 - Fornecedor : LIVÍ^ARIA EPEPEIJ\RIÁ KOF^ LTDA ô
•Bic|ereçO ; AV; Brasil 476 -Centro^-Capanerra/PR- OT 85760-000 ■ . T
Inscrição Estadual: Còntador:

" E-rn ai): llvrarlaaqüaráacapãriema@gmail.con^
Telefone: 46 9915 7283 .Fax: Celulér:

^ ̂ . V Telefone" contador:
Represèntante:-

&idereço representante:

E-máll representanté:

Bancò:

CPF: RG:

Agê nela: Conta:'

Fornecedor enquadrado como rnicroempresa oü empresa de pequeno pojte (para obter os benefícios da lei complementar n° 12:
l-oW*í5WTOlo{&coí

123

N° Iterri pé

Telefone representànte:

Data de abertura:

/2006).

scrigão do Produto I Serviço
Qtde.. , Unid. Preço Máximo . Marca , Preço Unitário- Preço Totai^  rneridianoleliase em plástico resistente. Apresenta os pòntoff cardeais è as indicaç^s de <

,  norte e §ul; asfdivisões geopoliticas. como contjpenfes. paísés e suas capitais, e fusos ' '
horários; pontos Cardeais; meridianos: tróprcosí.indicaçõès de correntés marítimas frias e' > ^ "" : ' ̂
quentes e a profundidade dçs océanòs.-. \ ' ̂ . •

015 . . Linha de Movimentação Ativa Cpnjuntó confeccionado em rriadeira e arcos ' "■1,00'- " UN
erh plástico, contendo 68 peças^. ; , - . - .

.016 Miniplay festa com 1000 trafinas 1 módulo em formato hexagonal'com . '2,00 UN
paredes contendo aberturas quq funcionam-corno degraus, e aberturas inferiores em formato, r , • '
4e semi-circulo pára passagem; 01. escorregador pequeno;'1 escalada pequena; 1 rede para : •
instalação de pisciha depolínhas; 2 degraus; 2 arcos de segurança qa parte-superíor da ranipá' : '

■  4oescorregadòr e da escalada;"rnedíndo; altura: ■l,30m; largura; 1,40nf; compriiiientõ7'2,90m . "=^ " W' -
017 Sacolão criativo.plugáhdo idéias ãtóxico, de alto brilho, com cores - ^ -1,00 - UN

vivas, contendo 1000. peças cdm formatos paia 3. 2 e i encaixes, encgjxe em "L* e encaixe. , . C
'  • .em,curva. ' 7' .■ ■ '' v •" -

018 Sacolão OívertKlo atóxico, de alto brilho, com cores vivas, cohtendò ■ ■ • V'■ -3 00 UN
- 120 peças,.formándo Ò.8 tipos de brínquedos^ds .oncaixe. 7' , " ' '

019 Sóljdos geòmétrico em madeira çpm 11 sólidos geométricos de tamanhos "■ . ' . . " 1.00:V UN
variados, medindo aprox. 80x4Ònim' '

020, Xadrez e.dama em MDF e madeiid, impresso em'.sill<.'screen, cóiin peças erh -. - - ' 15,'CÒ ■- UN
plástíço polipfópilenò eEVA, medindo 260x2éox22mm. ' / -

302,00 Carlü.

3.410,00 Freso

246,00 Cariú ■

146,00 Cariu

39,50 CarIu;'

2iè,00 Xaíirigo

Validade da proposta:-60 dias ' '
Rrazo de entrega: 5 dias

.«?<P-'M.S31.26»TO

LIVRARIA E PB=ELARIA K0PPBRÜ1
, CNPJ: 18.531 ;258/0b0l-80

V  ■ ' 380,00

■  . . / ■ 3.400,00-

:■ , - r' 238^30

■  138,00

/  - 38,00 -

.  "27,00

PREÇO TOTAL DO LÓTt;

' TOT/IL DA PROPOSTA:

.  380,00

6.800;00

238.00

414,00 ■

38,00

.  405,00

48,65.1,00

18:651,OO

■23«M^14 09.41:06
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Município de Planalto - 2014
Classificação por Fornecedor

Convite 12/2014

Pãgina:1

Item Produto/Serviço UN. Quantidade Slatus Marca Preço Unitário Preço Total

Fornecedor: 220B4Í C.B. COMÉRCIO OE LIVROS EBRINOJEDOSBOFF LTDA-ME CNPJ: 01.689S84/(l001-eO Telefone: 4936221889 Statüs: H^ilitado 17.357,38

LoteOOl -LoteOOl 17.35738

001 9613 ÃI»co Atierto em madeira. Com tase de 300:€Q:(2 UN 1,00 Habilitado M08IL 30,00 30,00

002 9606 Baby Ray com belançinho talanço cwn estrubr UN 2,00 Habilitado FRESCO 1.913,00 3.826,00

003 9609 Bandinha Rítmica com 20 instrumatos sendo: 0 UN 2,00 Habilitado MCeiL 360,00 700,00

004 9818 Bola de Borracha nr. 10 UN 15,00 Habilitado SILME 18,00 270,00

005 9616 Bola de Borracha nr. 3 UN 30,00 Habilitado SILME 4,00 120,00

006 9617 Bola de Borracha nr. 8 UN 15,00 Habilitado SILME 12,00 180,00

007 9624 Contunto M ir^car com 48 carrinhos inquetrávei UN 1.00 Habilitado L RUEDITA 82,39 82,39

008 9620 Dominó hadicional 28 peças da madura UN 15,00 Habilitado MOSL 12,00 180,00

009 9621 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças vâo erlt UN 3,00 Habilitado XAUNGO 223,33 669,99

010 9622 Gangorra intfvidual pluto em plástico rígido. UN 3,00 Habilitado XAUNGO 180,00 540,00

011 9623 Gangorra individual TigrSo plástico rígido me UN 3,00 Habilitado XAUNGO 180,00 540,00

012 9619 Gibitekacom 140gibis edtora Abril UN 1.00 Habilitado ED ABRIL 560,00 560,00

013 9607 Gira pato para até 04 crianças. Temàtico em f UN 2.00 Hatxlitado XAUNGO 999,00 1998,00

014 9615 Globo Terrestre ABS de alta resistais, mecfi UN 1.00 Habilitado UBRERIA 120,00 120,00

015 9608 Linha de Movinwtação Ative Corijunb> corfecci UN 1.00 Habilitado MOBIL 350,00 ^,00

^6
017

9605 Miniplayfesta com 1000 bdinas 1 módulo em f UN 2,00 Habilitado FRESCO 3.100,00 6.200,00

9611 Sacolão criativo piugando idéias atórdco, de UN 1.00 Habilitado MOBIL 220,00 220,00

018 9612 Sacolão Div^bdo atóxico, de alto brilho, co UN 3,00 Habilitado MOBIL 120,00 360,00

019 9614 Sólidos geomt^ico em madeira com 11 sólidos UN 1,00 Habilitado MOBIL 36,00 36,00

020 9610 Xadrez e dama em MDF e madeira, impresso em s UN 15,00 Habilitado MOBIL 25,00 375,00

VALOR TOTAL: 17.357,38

Emitido por: CARLA, na versão: S507 o
3004/201409:14:29



( Município de Planalto - 2014
Mapa da Licitação

Convite 12/2014

ina.l

Data afcieriura; 30/04/2014 Data julgamento; 30/04/2014 Data homologação:

Produto UN. Quantidade

CNPJ:Ot.6e9.984ra001-60

Preço Marca

CNPJ; 18.531.25810001-80

Preço Marca

Lote 001 -Lote 001

001 ÁbecoAIjertoem madeira. Combased UN 1.00 30,00* MOBIL 32,00 CARIMBRAS

002 Batiy Playcom balançinho balanço co UN 2,00 1.913,00 * FRESCO 2.000,00 FRESCO

003 BarxEnha RItnica com 20 instrumento UN 2.00 350,00* MOBIL 370,00 CARLU

004 Bola de Borractta nr. 10 UN 15,00 18,00* SILME 19,00 MERCUR

005 Bola de Borracha nr. 3 UN 30,00 4,00* SILME 4,30 MERCUR

006 Bota de Borracha nr. 8 UN 15,00 12,00* SILME 13,00 MERCUR

007 Cociunto Minicar com 48 carrinhos 1 UN 1,00 82,30* L RUEDITA 90,00 CENTRAL RUEDITA

008 DomtnO tracScional 28 peças de made UN 15,00 12,00* MOBIL 13,00 XAUNGO

009 Gangorra di^pla Cavalinho, as crianç UN 3,00 223,33* XAUNGO 236,00 FRESCO

010 Gangorra Individuei pluto em plásti UN 3,00 180,00* XAUNGO 195,00 FRESCO

011 Gangorra IndiMdual TIgrão plástico UN 3,00 180,00* XAUNGO 196,00 XAUNGO

012 Gibitele com 140 gibis editora Abr UN 1,00 560,00* ED ABRIL 600,00 PANINI

013 Gira pato para ató 04 crianças. Tem UN 2,00 999,00* XAUNGO 1.005,00 XAUNGO

014 Globo Terrestre /tSS de alta resistô UN 1.00 120,00* UBRERIA 125,00 GLOBOMAPAS

015 Unha de Movimentação Ativa Conjunt UN 1.00 350,00* MOBIL 380,00 CARLU

016 Miniplayfesta com 1000 botinas 1 m UN 2,00 3.100,00 * FRESCO 3.400,00 FRESCO

017 Sacolão criativo plug ando idéias at UN 1,00 220,00* MOBIL 238,00 CARLU

018 Sacolão Divertido atMco, de alto UN 3,00 120,00* MOBIL 138,00 CARLU

019 Sólidos geomótrico em madeira com 1 UN 1.00 36,00* MOBIL 38,00 CARLU

020 Xadrez o dama em MDF e madeira, imp UN 15,00 25,00* MOBIL 27,00 XAUNGO

TOTAL GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PELO FORNECEDOR 17.357,38

CNPJ: 01.609.984/0001-60 - CB. COMÉRCIO DE UVROS EBRINOUEDOS BOFF LTDA - ME CNPJ: 18.531258/0001-80 - UVRARIA E PAPEI^IA KOPPER LTDA

FRU - Frustrado DES - Deserto EMP - Empate EME - Empate ME

Emitido por; CARIA na versão: 5607 o 3004/2014 09:13B0



EDITAL CONVITE N" 012/2014

M «v* m m a § m ^ m m «jm jí

/«I/4 u/1 ncuriiMU uc mBoxêukA c

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

Aos trinta dias de abril de 2014 às nove horas, na sala de reuniões, desta

Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria n° 001/2014, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e Julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE A/® 012/2014, que trata da seleção de proposta visando

a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de

Educação deste Município de Planalto. Tendo como valor máximo a

importância de R$ 19.156,00 (dezenove mil e cento e cinqüenta e seis reais).

Iniciada a reunião constatou-se que 03 (três) empresas receberam convite,

sendo elas: LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LIDA., C.B. COMÉRCIO DE

LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LIDA. E DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS

DE ESCRITÓRIO AMERICANSUL LIDA. Sendo que a empresa

niQTCnaninr\oã rií= MãTi=[?iAiQ ni= írc^íp/rr^o/n itoA

não manifestou interesse em apresentar documentação para participar do

certame licitatório. Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes n° 01

contendo documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a

documentação, a comissão Julgadora declarou 02 (duas) empresas

V#WW«lf #\i#ll4W f V i \r^t M£-\ Um I r^i \tr^ f Wf I \

LTDA. E C.B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA. Na

seqüência, após as proponentes recusarem expressamente quanto ao direito

de interpor com recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se

abertura dos envelopes n^ 02 contendo propostas, onde constatou-se que

r>r\n^anrr\i \/^nr*Ckf4r\rQ a rinctorri^rm^nfo fr\m£ir^aHr\rQ rir\c^ linfac
wwf OKx ir \^f wwi wf w f r f/w# riw d # w ''Wwwww# wf wvw www4i##/f4w^

itens a empresa subsequente:

C.B. COMERCIO DE LIVROS EBRINQUEDOS BOFF LTDA

Lote Item Objeto

Abaco Aberto em

madeira. Com base

de 300x60x20mm e

haste de 220x1 Omm,
com 50 argolas

Marca

MOBIL

Unid.

UN

Quant

01

Preço
unitário

30,00

total

30,00



coloridas med.

35x15mm,
representando
unidade, décimo,
dezena. centena,
milhar.
Baby Play com
balançinho balanço
com estrutura em

plástico em formato
de cavalete e cadeira

para 1 criança;
cadeira com barra de

segurança, com

encaixe para as
mãos; barra de

OI IA
c«i iy«4 V|V4\ir

levanta para facilitar
0 acesso da criança
à cadeira; cinto de
segurança vertical,
que evita que a
criança escorregue
por baixo da barra de
segurança; assento
com apoio para as
costas; peça em
formato de timão de

navio que gira de
verdade acupiada na
lateral da estrutura;
escorregador
composto por 3 itens
•  1 ramna i acnaria

1  tirante central;
corrimão incorporado
á  própria escada,
sem saliências; topo
da escada com 2

laterais altas o

suficiente para dar
segurança a crianças
menores; escada

com 4 degraus,
sendo que o último
degrau (mais alto)
fica livre para apoio
dos pés e nivelado
com o início da

rampa. totalmente
desmontável;
medindo: altura:

1,20m: largura:
1,65m: comprimento:
1,52m

FRESCO UN 02 1.913,00 3.826,00

Bandinha Rítmica

com 20 instrumentos

sendo: 01 surdo

gigante; 01 surdo
mor; 01 tambor; 01
ganzá; 01 afoxé; 01

MOBIL UN 02 350,00 700,00



pandeiro; 01 reco-
reco; 01 par de
prato; 01 chocalho;
02 castanhoias; 01
par de clave de
rumba; 01 flauta
doce; 01 maracá; 01
pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black
Black; 01 sino; 01
triângulo; 01 coco;
01 Campanella.

i 4 Bola de Borracha nr.

10

SILME ÜN 15 18,00 270,00

1 5 Bola de Borracha nr.

3

SILME UN 30 4,00 120,00

1 6 Bola de Borracha nr.

8

SILME UN 15 12,00 180,00

1 7 Conjunto Minicar
com 48 carrinhos

inquebráveis
coloridos com engate
med. 8x4x3 cm

L.

RUEDITA

UN 01 82,39 82,39

1 8 Dominó tradicional

28 peças de madeira
MOBIL UN 15 12,00 180,00

1 9 Gangorra dupla
Cavalinho, as
crianças vão entrar
no embalo da

diversão Indicado

para uso com duas
crianças, é fabricado
em plástico rígido
med. 106 X 39,5 x 49
cm

XALINGO UN 03 223,33 669,99

1 10 Gangorra individual
pluto em plástico
rígido, tem orelha
móveis med. 83 x

31 X 48 cm

XALINGO UN 03 180,00 540,00

1 11 Gangorra individual
Tigrão plástico rígido
med. 80,7 x 31,5 x
45,5 cm

XALINGO UN 03 180,00 540,00

1 12 Gibiteka com 140

gibis editora Abril
ED ABRIL UN 01 560,00 560,00

1 13 Gira pato para até 04
crianças. Temático
em forma de pato,
seus olhos giram e
podem formar
expressões. Med. 91
X 91 X 70 cm

XALINGO UN 02 999,00 1.998,00

1 14 Globo Terrestre ABS

de alta resistência,
medindo 300mm de

diâmetro, em escala
Ha A.An r\nr\ r\r\r\UC l .HÍÍ.UUVJ.UUU,

com arco de

LIBRERIA UN 01 120,00 120,00

f



sustentação em
acrílico transparente
(régua de meridiano)
e base em plástico
resistente. Apresenta
os pontos cardeais e
as indicações de
norte e sul; as
divisões geopolíticas,
como continentes,
países e suas
capitais, e fusos
horános; pontos
cardeais; meridianos;
trópicos; indicações
de correntes

marítimas frias e

quentes e a
profundidade dos
oceanos.

15 Linha de

Movimentação Ativa
Conjunto
confeccionado em

madeira e arcos em

plástico, contendo 68
peças.

MOBIL UN 01 350.00 350.00

16 Miniplay festa com
bolinas 1

formato

com

contendo

que

1000

módulo em

hexagonal
paredes
aberturas

FRESCO UN 02 3.100,00 6.200,00

uncicnam

degraus, e aberturas
inferiores em formato

de semi-círculo para
passagem; 01
escorregador
pequeno; 1 escalada
pequena; 1 rede
para instalação de
piscina de bolinhas;
2 degraus; 2 arcos
de segurança na
parte superior da
rampa do
escorregador e da
escalada; medindo
altura: 1,30m
largura: 1,40m
comprimento: 2,90m

17 Sacoiâo criativo

plugando idéias
atóxico, de alto
brilho, com cores
vivas, contendo 1000
peças com formatos
para 3. 2 e 1
encaixes, encaixe
em "L" e encaixe em

MOBIL UN 01 220,00 220,00



w

curva.

1 18 Sacolão Divertido

atóxico, de alto
brilho, com cores
vivas, contendo 120
peças, formando 08
tipos de brinquedos
de encaixe.

MOBIL UN 03 120,00 360,00

1 19 Sólidos geométrico
em madeira com 11

sólidos geométricos
de tamanhos

variados, medindo
aprox. 80x40mm

MOBIL UN 01 36,00 36,00

1 20 Xadrez e dama em

MDF e madeira.
Impresso em silk
screen, com peças

em plástico
polipropileno e EVA,
tnr»r^r4lm^r4r^
tll^UIIIUU

260x260x22mm.

MOBIL UN 15 25,00 375,00

TOTAL 17.357,38

o critério de julgamento adotado foi o de menor preço por item. A entrega

correspondente aos objetos acima mencionado será efetuada total na

Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze)

dias úteis após o recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será

efetuado em até 15 dias após a entrega dos objetos, e com apresentação da

respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do Termo Contratual o

Município de Planalto, convocará o adjudicatário dentro do prazo de 05 (cinco)

dias úteis, contados a partir da data de homologação e adjudicação do objeto,

nana ria rianair r\ riiraitn à nr\níraíanSn O nra-rn ria \/inânnia rir\ nr\nirai-r\

será até o dia 30/06/2014. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a

presente em única via que depois de assinada será remetida ao executivo

para homologação.

CARLA FATIMA MOMBACH
OTi /OiJif

t  MVt

Membro

027.056.719-43

747.491.029-20

PAUL SCHMITT

911.604.729-04

040.368.469-22

C.B. Comércio de Livros e

Brinquedos BoffLtda.

MARCELO KOPPER
Livraria e Papelaria Kopper Ltda.
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município de planalto

CNPJN' 76A60.52e/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP; 85.750-000

e-ntaiU planalto@rline.com,br
Fone; (046) 3555-8100 -Fax (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE GLASSIFIGAÇÃO
LIGITAÇÂO NA MODALIDADE GONVITE N° 012/2014

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de brinquedos e material
pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto,
conforme abaixo segue:

w

C.B. C/üivibKLriVJ Uc uivrvwo c. orMiNwucLJWO DV-rr i-i u^rv.

Classificação

1

Lote item

Ábaco Aberto em madeira. Com base
de 300x60x20mm e haste de

220x1 Omm, com 50 argolas coloridas
med. 35x15mm, representando
unidade, décimo, dezena, centena,
milhar.

Objeto

Baby Play com balançinho balanço com
estrutura em plástico em formato de
cavalete e cadeira para 1 criança;
cadeira com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de
segurança que se levanta para facilitar
o acesso da criança á cadeira; cinto de
segurança vertical, que evita que a
criança escorregue por baixo da barra
de segurança; assento com apoio para
oo |»/wyc4 wi 11 liiiicãO \a\

navio que gira de verdade acoplada na
lateral da estrutura; escorregador
composto por 3 itens : 1 rampa, 1
escada, 1 tirante central; corrimâo
incorporado à própria escada, sem
saliências; topo da escada com 2
laterais altas o suficiente para dar
segurança a crianças menores; escada
com 4 degraus, sendo que o último
degrau (mais alto) fica livre para apoio
dos pés e nivelado com o início da
rampa. totalmente desmontável;
medindo; altura; 1,20m; largura; 1,ô5m;
comprimento: 1,52m

Bandinha Rítmica com 20 instrumentos

sendo: 01 surdo gigante; 01 surdo mor;
I  tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01

pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de prato;
01 chocalho; 02 castanholas; 01 par de
clave de rumba; 01 flauta doce; 01
m.arac-á; 01 pandeiro pastoril; 02

Valor do item

30,00

3.826,00

700,00



município de planalto

CNPJN'' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PABANÁ

w

platinelas; Black Biack; 01 sino; 01
triângulo; 01 coco; 01 Campanella.

i
A

1 4 Bola de Borracha nr. 10 270,00

1 1 5 Bola de Borracha nr. 3 120,00

1 1 6 Bola de Borracha nr. 8 180,00

1 1 7 Conjunto Minicar com 48 carrinhos
inquebráveis coloridos com engate
med. 8x4x3 cm

82,39

1 1 8 Dominó tradicional 28 peças de madeira 180,00

1 1 9 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças
vão entrar no embalo da diversão

Indicado para uso com duas crianças, é
fabricado em plástico rígido . med. 106
X 39,5 X 49 cm

669,99

1 1 10 Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x
31 X 48 cm

540,00

1 1 11 Gangorra individual Tigrão plástico
rígido med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm

540,00

1 1 12 Gibiteka com 140 gibis editora Abril 560,00

1 1 13 Gira pato para até 04 crianças.
Temático em forma de pato, seus olhos
giram e podem formar expressões.
Med. 91 X 91 X 70 cm

1.998,00

1 1 14 Globo Terrestre ABS de alta resistência,
medindo 300mm de diâmetro, em
escala de 1:42.000.000, com arco de
sustentação em acrílico transparente
(régua de meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte e sul;
as divisões geopolíticas, como
continentes, países e suas capitais, e
fusos horários; pontos cardeais;
meridianos; trópicos; indicações de
correntes marítimas frias e quentes e a
profundidade dos oceanos.

120,00

1 1 15 Linha de Movimentação Ativa Conjunto
confeccionado em madeira e arcos em

plástico, contendo 68 peças.

350,00

1 1 16 Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato hexagonal com
paredes contendo aberturas que
funcionam como degraus, e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo

para passagem; 01 escorregador
pequeno; 1 escalada pequena; 1 rede
para instalação de piscina de bolinhas;
2 degraus; 2 arcos de segurança na

6.200,00

)
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município de planalto

CNPJN' 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.cont.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

W

w

parte superior da rampa do
escorregador e da escalada; medindo;

tura: 1,30m;
comprimento: 2,90m

17 Sacolão criativo plugando idéias
atóxico, de alto brilho, com cores
v/jwgs, contendo 1QQQ peças com
formatos para 3, 2 e 1 encaixes,
encaixe em "L" e encaixe em curva.

18

19

20

largura: 1 Af\r^'

Sacolão Divertido atóxico, de alto brilho,
com cores vivas, contendo 120 peças,
formando 08 tipos de brinquedos de
encaixe.

Sólidos geométrico em madeira com 11
sólidos geométricos de tamanhos
variados, medindo aprox. 80x40mm

Xadrez e dama em MDF e madeira,
impresso em silk screen, com peças em
plástico polipropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

220,00

360,00

36,00

375,00

LIVRARIA E PAPELARIA KOPPER LTDA

Classificação Lote Item Objeto

Abaco Aberto em madeira. Com base

de 300x60x20mm e haste de

220x1 Omm, com 50 argolas coloridas
med. 35x15mm, representando
unidade, décimo, dezena, centena,
milhar.

Baby Play com balançinho balanço com
estrutura em plástico em formato de
cavalete e cadeira para 1 criança;
cadeira com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de
segurança que se levanta para facilitar
o acesso da criança á cadeira; cinto de
segurança vertical, que evita que a
criança escorregue por baixo da barra
de segurança; assento com apoio para
ao oooiao, {./wya v#i 11 laiiiaavO de timão de

navio que gira de verdade acoplada na
lateral da estrutura; escorregador
composto por 3 itens : 1 rampa, 1
escada, 1 tirante central; corrimão
incorporado à própria escada, sem
saliências; topo da escada com 2
laterais altas o suficiente para dar
segurança a crianças menores; escada
com 4 degraus, sendo que o último
degrau (mais alto) fica livre para apoio
dos pés e nivelado com o início da

Valor do item

32,00

4.000,00



município de planalto
CNPJN° 76.460.52Í/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

rampa. totalmente desmontávei;
medindo: altura: 1,20m; largura: 1,65m;
owt 1 ijJt II i iwi liO. 1

2 1 3 Bandinha Rítmica com 20 instrumentos

sendo: 01 surdo gigante; 01 surdo mor;
01 tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01
pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de prato;
01 chocalho; 02 castanholas; 01 par de
clave de rumba; 01 flauta doce; 01
maracá; 01 pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black Black; 01 sino; 01
triângulo; 01 coco; 01 Campanella.

740,00

2 1 4 Bola de Borracha nr. 10 285,00

2 1 5 Bola de Borracha nr. 3 129,00

2 1 0 Bola de Borracha nr. 8 195,00

2 1 7 Conjunto Minicar com 48 carrinhos
inquebráveis coloridos com engate
med. 8x4x3 cm

90,00

o 1
1 8 li^Wt 1 lil iw ii CtVIIWiWI l«4Í ««W VIW lll«4VÍWIIW4

-íqk. nn

2 1 9 Gangorra dupla Cavalinho, as crianças
vão entrar no embalo da diversão

Indicado para uso com duas crianças, é
fabricado em plástico rígido . med. 106
X 39,5 X 49 cm

705,00

2 1 10 Gangorra individual pluto em plástico
rígido, tem orelha móveis med. 83 x
31 x48 cm

585,00

2 1 11 Gangorra individual Tigrão plástico
rígido med. 80,7 x 31,5 x 45,5 cm

585,00

2 1 12 Gibiteka com 140 gibis editora Abril 600,00
n
£.

•1
1

•1 o
1 yJ oiia paiu paia aic uiiaiiyao.

Temático em forma de pato, seus olhos
giram e podem formar expressões.
Med. 91 X 91 X 70 cm

n r\ 4 r\ no
£..\J 1 w,uu

O 4 ■\A
■ T Globo Terrestre ABS de alta resistência,

medindo 300mm de diâmetro, em
escala de 1:42.000.000, com arco de
sustentação em acrílico transparente
(régua de meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte e sul;
as divisões geopolíticas, como
continentes, países e suas capitais, e
fusos horários; pontos cardeais;
meridianos; trópicos; indicações de
correntes marítimas frias e quentes e a
profundidade dos oceanos.

-loc nn
1 C.W/, N/w

2 1 15 Linha de Movimentação Ativa Conjunto
confeccionado em madeira e arcos em

380,00
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CNP/N^ 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
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PLANALTO - PABANÁ

W

plástico, contendo 68 peças.

2 1 16 Miniplay festa com 1000 bolinas 1
módulo em formato bexagonal com
paredes contendo aberturas que
funcionam como degraus, e aberturas
inferiores em formato de semi-círculo

para passagem j 01 escorregador
pequeno; 1 escalada pequena; 1 rede
para instalação de piscina de bolinhas;
2 degraus; 2 arcos de segurança na
parte superior da rampa do
escorregador e da escalada; medindo;
altura: 1,30m; largura: 1,40m;
comprimento: 2,90m

6.800,00

2 1 17 Sacoiâo criativo plugando idéias
atóxico, de alto brilho, com cores
vivas, contendo 1000 peças com
formatos para 3, 2 e 1 encaixes,
encaixe em "L" e encaixe em curva.

238,00

2 1 18 Sacoiâo Divertido atóxico, de alto brilho,
com cores vivas, contendo 120 peças,
formando 08 tipos de brinquedos de
encaixe.

414,00

2 1 19 Sólidos geométrico em madeira com 11
sólidos geométricos de tamanhos
variados, medindo aprox. 80x40mm

38,00

2 1 20 Xadrez e dama em MDF e madeira,
impresso em silk screen, com peças em
plástico polipropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

405,00

Planalto-Pr., 30 de abril de 2014.

LUIZ CAÍ

Pr^ldente
747.491.029-20

CARLA F. MOMBACH STURM

Membro

027.056.719-43

PAULO;SEZAR SCHMITT
Membro

911.604.729-04



município de planalto
CNP/N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

w

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 012/2014

O presente Processo de Licitação n° 012/2014, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço por item, referente à contratação de empresa

visando a aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria

de Educação deste Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e

do ato convocatório, que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da

Lei n° 8.666/93, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação

aplicável, podendo o Sr. Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o

resultado, adjudicando ao vencedor os respectivos objetos.

Planalto-P// 07 de maio depoi4

r  I i'vi\acwi_ ■
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito fvlünicipai de Plânaito, tstaüo üo rarana, no uso oe suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente, HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 012/2014, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de

brinquedos e m.ateria! pedagógicos, destinados a Secretaria de Educ-aç-ão deste

Município de Planalto, em favor da empresa C.B. COMÉRCIO DE LIVROS

EBRINQUEDOS BOFF LTDA - ME, e em conseqüência ADJUDICA os objetos em

favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

r- - X I - «I .

Planalto-Pr., 08 de maio de 2014

AV)
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PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N^ 051/2014
CONVITE N° 01^2014

w

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa C. B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Mimicipal,

V4.C acu. Aj.tuJ.L\.4.uti.r cSGnnOr ÍVIAa^J-iV^A ll X XJXVI ^ XW^XXX CiXl plcxic^

funções, brasüeiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: C. B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA.
inscrita no CNPJ sob n° 01.669.984/0001-60, com sede à Rua Amazonas, n° 62, sala 02,
Centro, Mimicípio de São Miguel D' Oeste Santa Catarina, Estado do Paraná, neste
ato representado pelo Sr. CLOVIS BOFF, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG sob n° 2.356.969 SSP/SC. e do CPF n° 681.928.789-53, residente e domiciliado na
Rua Amazonas, n° 62, sala 02, Centro, Município de São Miguel D' Oeste, Estado de
Santa Catarina.
/-tT ATTnTTT A TlTt TIA ATTTTT» A

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação
deste Mimicípio de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM

01

QUANT

02

UNID

UN

DISCRIMINAÇÃO

Miniplay festa com 1000 bolinas
1 módulo em formato hexagonal
com paredes contendo aberturas
que funcionam como degraus, e
aberturas inferiores em formato

de semi-círculo para passagem;
01 escorregador pequeno ; 1
escalada pequena; 1 rede para
instalação de piscina de
bolinhas; 2 degraus; 2 arcos de
segurança na parte superior da
rampa do escorregador e da
escalada; medindo: altura:

l,30m; largura: l,40m;
comprimento: 2,90m

MARCA

MOBIL

VALOR

UNIT.

30,00

VALOR

TOTAL

30,00
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02

03

04

05

02

02

01

02

UN

UN

UN

UN

Baby Play com balançmho
balanço com estrutura em
Pl4ofír'r» OTV» íoTTv»c»f/-» T^rolofo

V-XXL XV/-i. -l-ft. Í.C4 L W VXV^ V.V4. V VXXV^VV^

e cadeira para 1 criança; cadeira
com barra de segurança, com
encaixe para as mãos; barra de

r\ y-\ r»/% ^ o

ac xcvcii.itu. pcixu

facilitar o acesso da criança à

cadeira; cinto de segurança
vertical, que evita que a criança
escorregue por baixo da barra
de segurança; assento com
apoio para as costas; peça em
formato de timão de navio que
giiâ de verdade acoplada na
lateral da estrutura;

escorregador composto por 3
itens : 1 rampa, 1 escada, 1
ürante central; corrimão

incorporado à própria escada,
sem saliências; topo da escada
com 2 laterais altas o suficiente

para dar segurança a crianças
menores; escada com 4 degraus,
sendo que o último degrau
(mais alto) fica livre para apoio
dos pés e nivelado com o início
da rampa. totalmente
desmontável; medindo: altura:

l,20m; largma: l,65m;
comprimento: l,52m

FRESCO 1.913,00

Gira pato para até 04 crianças.
Temático em forma de pato,
seus olhos giram e podem
formar expressões. Med. 91 x 91
X 70 cm

Linha de Movimentação Ativa
Conjimto confeccionado em
madeira e arcos em plástico,
contendo 68 peças.
Bandinha Rítmica com 20

instrumentos sendo: 01 surdo

gigante; 01 surdo mor; 01
tambor; 01 gairzá; 01 afoxé; 01
pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de
prato; 01 chocalho; 02
castanholas; 01 par de clave de
rumba; 01 flauta d

MOBIL

SILME

SILME

3.826,00

350,00

18,00

4,00

700,00

270,00

120,00
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maracá; 01 pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black Black; 01 sino;

01 COCO/ni ♦-»*i í> r* rm 1 <-» •
VA XMX U-LV/

ni

Campaneüa.
06 15 UN Xadrez e dama em MDF e

madeira, impresso em silk
scrcGn, cciiL pcçss csi pissuco
poHpropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

SILME 12,00 180,00

07 01 UN Sacolão criativo pingando idéias
alóxicü, de alio urmio, com
cores vivas, contendo 1000 peças
com formatos para 3, 2 e 1
encaixes, encaixe em ''V e
encaixe em cnrva.

L.
TIT TT^T^TT» A
i\ubuxi/\

82,39 82,39

08 03 UN Sacolão Divertido atóxico, de
alto brilho, com cores vivas,
contendo 120 peças, formando
08 tipos de brinquedos de

MOBIL 12,00 180,00

encaixe.

09 01 UN Abaco Aberto em madeira. Com
base de 300x60x20mm e haste
de 220xl0mm, com 50 argolas
coloridas med. 35xl5mm,
representando unidade, décimo,
dezena, centena, milhar.

XALINGO 223,33 669,99

SóHdos geométrico em madeira
com 11 sóhdos geométricos de
tamanhos variados, medindo

10 01 UN XALINGO 180,00 540,00

aprox. 8Qx4Qmiii
11 01 UN Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de
diâmetro, em escala
rio 1 *40 nnn nnn rio

sustentação em
acrüico transparente (régua de
meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte
e  sul; as divisões
geopolíticas, como continentes,
países 6 suas capitais, e
fusos horários; pontos cardeais;
meridianos; trópicos; indicações
de correntes marítimas frias e
quentes e a profundidade dos
oceanos.

XALINGO 180,00 540,00
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12 30 UN Bola de Borracha nr. 3 ED ABRIL 560,00 560,00

13 15 UN Bola de Borracha nr. 8 XALINGO 999,00 1.998,00
1 A
X**

•1 C
x^

TTNT Bola de Borracha nr. 10 T TÜUTJPT A
L^í. L^X\XJÍ\Íi~l 120,00 120,00

15 01 UN Gibiteka com 140 gibis editora
Abril

MOBIL 350,00 350,00

16 15 UN Dominó tradicional 28 peças de
madeira

FRESCO 3.100,00 6.200,00

17 03 UN Gangorra dupla Cavalinho , as
crianças vão entrar no embalo
da diversão. Indicado para uso
com duas crianças, é fabricado
em plástico rígido . med. 106 x
39,5 X 49 cm

MOBIL 220,00 220,00

18 03 UN Gangorra individual pluto em
plástico rígido, tem orelha
móveis med. 83 x 31 x 48 cm

MOBIL 120,00 360,00

19 03 UN Gangorra individual Tigrão
plástico rígido med. 80,7 x 31,5 x
45,5 cm

MOBIL 36,00 36,00

20 01

i

UN Conjimto Minicar com 48
carrinhos inquebráveis
coloridos com engate med.
8x4x3 cm.

MOBI 25,00 375,00

TOTAL 17.357,38

Parágrafo Ünico - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N* 012/2014, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 17.357,38 (dezessete mil, trezentos e
cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos), daqui a diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada total, na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).



ÍLanalT?

município de planalto

CNP/N® 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição dos objetos
correrá por conta dos recursos oriundos do FNDE - Resolução CD/FNDE n" 29 do

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

831 07.121.12.361.1201-2034 0.1.00.0000128

CLÁUSULA aUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os

objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

d) Manter diurante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cmnprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jiuídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÂUSLILA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão apUcadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuindas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instriunento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
OjUando não m.antiver a OrODOSta. falhar nn franrlar no^^mprímpnfr» Hn ohípfn

5



tCXiÃÍt?

município de planalto

CNP/JV^ 76.460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-maih planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

\

w

adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contiatar com a admiiiistiação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
UA

O prazo de vigência será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr. 08 de maio de 2014.

L/
TANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 051/2014
CONVITE N° 01^2014

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa C. B. Comércio de Livros e Brinquedos Boff Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: C. B. COMÉRCIO DE LIVROS E BRINQUEDOS BOFF LTDA.
inscrita no CNPJ sob n° 01.669.984/ 0001-60, com sede à Rua Amazonas, n° 62, sala 02,
Centro, Município de São Miguel D' Oeste Santa Catarina, Estado do Paraná, neste
ato representado pelo Sr. CLOVIS BOFF, brasileiro, casado, empresário, portador do
RG sob n° 2.356.969 SSP/SC. e do CPF n° 681.928.789-53, residente e domiciliado na
Rua Amazonas, n° 62, sala 02, Centro, Município de São Miguel D' Oeste, Estado de
Santa Catarina.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO

O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de Educação

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 UN 01 Abaco Aberto em madeira. Com

base de 300x60x20mm e haste

de 220xl0mm, com 50 argolas
coloridas med. 35xl5mm,
representando unidade, décimo,
dezena, centena, milhar.

MOBIL 30,00 30,00

02 UN 02 Baby Play com balançinho
balanço com estrutura em

plástico em formato de
cavalete e cadeira para 1 criança;
cadeira com barra de segurança,
com encaixe para as mãos; barra
de segurança que se levanta
para facilitar o acesso da criança
à cadeira; cinto de segurança

FRESCO 1.913,00 3.826,00
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03

04

05

06

07

08

09

UN

UN

UN

UN

UN

UN

UN

02

15

30

15

01

15

03

vertical, que evita que a criança
escorregue por baixo da barra
de segurança; assento com
apoio para as costas; peça em
formato de timão de navio que
gira de verdade acoplada na
lateral da estrutura;

escorregador composto por 3
itens : 1 rampa, 1 escada, 1
tirante central; corrimão

incorporado à própria escada,
sem saliências; topo da escada
com 2 laterais altas o suficiente

para dar segurança a crianças
menores; escada com 4 degraus,
sendo que o último degrau
(mais alto) fica livre para apoio
dos pés e nivelado com o início
da rampa. totalmente
desmontável; medindo: altura:

l,20m; largura: l,65m;
comprimento: l,52m
Bandinha Rítmica com 20

instrumentos sendo: 01 surdo

gigante; 01 surdo mor; 01
tambor; 01 ganzá; 01 afoxé; 01
pandeiro; 01 reco-reco; 01 par de
prato; 01 chocalho; 02

castanholas; 01 par de clave de
rumba; 01 flauta doce; 01
maracá; 01 pandeiro pastoril; 02
platinelas; Black Black; 01 sino;
01 triângulo; 01 coco; 01
Campanella.
Bola de Borracha nr. 10

Bola de Borracha nr. 3

Bola de Borracha nr. 8

Conjunto Minicar com 48
carrinhos inquebráveis
coloridos com engate med.
8x4x3 cm

Dominó tradicional 28 peças de
madeira

Gangorra dupla Cavalinho, as
crianças vão entrar no embalo
da diversão Indicado para uso
com duas crianças, é fabricado
em plástico rígido . med. 106 x

MOBIL

SILME

SILMB

SILME

L.

RUEDITA

MOBIL

XALINGO

350,00

18,00

4,00

12,00

82,39

12,00

223,33

700,00

270,00

120,00

180,00

82,39

180,00

669,99
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39,5 X 49 cm

10 UN 03 Gangorra individual pluto em
plástico rígido, tem orelha
móveis med. 83 x 31 x 48 cm

XALINGO 180,00 540,00

11 UN 03 Gangorra individual Tigrão
plástico rígido med. 80,7 x 31,5 x
45,5 cm

XALINGO 180,00 540,00

12 UN 01 Gibiteka com 140 gibis editora
Abril

ED ABRIL 560,00 560,00

13 UN 02 Gira pato para até 04 crianças.
Temático em forma de pato,
seus olhos giram e podem
formar expressões. Med. 91 x 91
X 70 cm

XALINGO 999,00 1.998,00

14 UN 01 Globo Terrestre ABS de alta

resistência, medindo 300mm de

LIBRERIA 120,00 120,00

diâmetro,

1:42.000.000,

sustentação

transparente

em escala de

com arco de

em acrílico

(régua de
meridiano) e base em plástico
resistente. Apresenta os pontos
cardeais e as indicações de norte
e sul; as divisões geopolíticas,
como continentes, países e suas
capitais, e fusos horários; pontos
cardeais; meridianos; trópicos;
indicações de correntes
marítimas frias e quentes e a
profundidade dos oceanos.

15 UN 01 Linha de Movimentação Ativa
Conjunto confeccionado em
madeira e arcos em plástico,
contendo 68 peças.

MOBIL 350,00 350,00

16 UN 02 Miiiiplay festa com 1000 bolinas
1 módulo em formato hexagonal
com paredes contendo
aberturas que funcionam como
degraus, e aberturas inferiores
em formato de semi-círculo para
passagem; 01 escorregador
pequeno; 1 escalada pequena; 1
rede para instalação de piscina
de bolinhas; 2 degraus; 2 arcos
de segurança na parte superior
da rampa do escorregador e da
escalada; medindo: altura:
l,30m; largura: l,40m;

FRESCO 3.100,00 6.200,00
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comprimento: 2,90m
17 UN 01 Sacolão criativo pingando idéias

atóxico, de alto brilho, com
cores vivas, contendo 1000

peças com formatos para 3, 2 e 1
encaixes, encaixe em "L" e

encaixe em curva.

MOBIL 220,00 220,00

18 UN 03 Sacolão Divertido atóxico, de
alto brilho, com cores vivas,
contendo 120 peças, formando
08 tipos de brinquedos de
encaixe.

MOBIL 120,00 360,00

19 UN 01 Sólidos geométrico em madeira
com 11 sólidos geométricos de
tamanhos variados, medindo

aprox. 80x40mm

MOBIL 36,00 36,00

20 UN 15 Xadrez e dama em MDF e

madeira, impresso em silk
screen, com peças em plástico
polipropileno e EVA, medindo
260x260x22mm.

MOBIL 25,00 375,00

TOTAL 17.357,38

w

para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° 012/2014, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento dos objetos ora contratado, a CONTRATANTE
pagará à CONTRATADA o valor total de R$ 17.357,38 (dezessete mil, trezentos e
cinqüenta e sete reais e trinta e oito centavos), daqui a diante denominado VALOR
CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente aos objetos acima

mencionado será efetuada total, na Secretaria de Educação, e em até 15 (quinze) dias
úteis após o recebimento da solicitação de entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega dos objetos, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição dos objetos
correrá por conta dos recursos oriundos do FNDE - Resolução CD/FNDE n° 29 do
Município de Planalto, através da seguinte dotação orçamentária:

deispesá' ' | ''Funcional prÒ^amátic^
recurso
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CLAUSULA QUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
os objetos deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, os

objetos do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e

comerciais decorrentes.

d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

e) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administi-ação, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
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perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA
O prazo de vigência será até 30/06/2014.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

CONTRATANTE

Planalto-Pr. 08 de maio de 2014.

9.984/0001-6?
QBXMMMyffose

ÕNTRASmHMEDOS BOFF LTDA ME

Rua Amazonas, 62

j^8990(M)00 - SAO MIGUEL DO OESTE - SCJ

TESTEMUNHAS:

Oldecir Campos
RG 6.045.397-7

CPF990.135.769-15

Kruyf
Tóc. CROPP 930251^7
RG 12.490.30$-S94í
CPF 310.216.990^6
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EDITAL DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N" 021/2014 DE 10 DE ABRIL DE 2014

LUIZ CARLOS BONI, na qualidade de Pregoeiro do Município de Pianaito, Estado do
Paraná, nomeado pela Portaria tf. 002/2014, de 03 de janeiro de 2014, em cumprimento
à Lei Federal de n" 10.520 de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal de n° 2727/2007
de 26/06/2007 e subsidiaríamente pela Lei n". 8666 de 21 de junho de 1993 e suas
posteriores alterações e legislação correlata, TORNA PIJBLICO, o resultado Público de
Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, referente;
EDITAL DE LICITAÇÃO - MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N® 021/2014
1 .Objeto da Licitação
Contratação de empresa visando a Aquisição de 03 (três) ar condicionados (24.000 BTUs,
modelo Split), destinados a Secretaria de Educação deste Município de Pianaito.
2. Empresa Participante:
2.1 Aírton LUIZ LiBARDi

Situação: Classificada
3. Empresa Vencedora:
3.1 AÍRTON LUIZ LIBARDI, pessoa jurídica, com inscrição no CNPJ N® 79.194.239/0001-
08, situada na Av. Porto Alegre, s/n®, Bairro Nossa Senhora da Lourdes, Município de
Pianaito, Estado do Paraná, classificada em 1® lugar, totalizando o importe de R$ 8.970,00
(oito mil e novecentos e setenta reais).
4. Data da Abertura:

A Licitação Pregão Presencial n® 021/2014 de 10 de abril de 2014, teve sua abertura em
reunião realizada pelo Pregoeiro no dia 28 de abril de 2014 às 14:00 horas, na saia de
reuniões da Prefeitura Municipal de Pianaito, Estado do Paraná, na Praça São Francisco
de Assis, 1583, Centro.
Planalto, Estado do Paraná, em 28 de abril de 2014

W LUIZ CARLOS BONI
Pregoeiro

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N® 021/2014

O Prefeito do Município de Planalto, Estado do Paraná, considerando o parecer do
Pregoeiro e equipe de apoio, de conformidade com a ATA de Sessão Pública de Pregão
Presencial n® 021/2014, lavrada em 28 da abrii de 2014, HOMOLOGO o resultado final
do Processo Udtatório, na modalidade Pregão Presencial, Tipo Menor Preço de acordo
com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de 03 (três) ar condicionados (24.000 BTUs, modelo Split), destinados
a Secretaria da Educação deste Município de Planalto.
EMPRESA: Aírton Luiz Libardi

VALOR TOTAL: R$ 8.970,00 (oito mil e novecentos e setenta reais).
DATA: 30 de abrii de 2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
Cc<!09íi7e4

HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDICATÓRIO
CONVITE N® 012/2014

O MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei Federal 8.666^3, faz saber aos

interessados que realizou abertura de documentos e propostas de preços referente editai
CONVITE N® 012/2014 de acordo com o abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Planalto.
Empresa: C. B. Comérdo de Livros e Brinquedos Boff Ltda.

;  Itens: 01,02,03,04,05,08,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20.
VALOR TOTAL: R$ 17.357,38 (dezessete mi), trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta
e oito centavos).
DATA: 08 de maio de 2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
Município de Pianaito

EXTRATO DE CONTRATO N® 051/2014

CONVITE N® 012/2014

DATA DA ASSINATURA: 08 de maio de 2014

CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA: C. B. Comércio de Uvros e Brinquedos Bo8 Ltda.
OBJETO; Aquisição de brinquedos e material pedagógicos, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Pianaito.
Itens: 01,02,03,04,05,08,07.08,09,10,11.12,13,14,15.16.17,18,19,20.
VALOR TOTAL: RS 17.357,38 (dezessete mil, trezentos e cinqüenta e sete reais e trinta
e oito centavos).
PR/kZO DE VIGÊNCIA: 30/08/2014

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
codoserea

:;P^rra,76/094

PRANCHITA

Prefeitura

LEI N® 1071/2014

Súmula: Autoriza o Poder Executivo Municipal proceder processo licitatório modaiidadt
Concessão de Uso de 2 (dois) barracões industriais.
A CÂMARA MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU
PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE
LEI

ART. 1®: Fica o Poder Executivo Municipal autorizado em proceder processo licitatório-
modalidade concorrência para fins de Concessão de Uso dos seguintes barracõe:
industriais, de propriedade do Município, localizados no Loteamento Industrial 11:
I - Barracão industrial com área construída de 200m2, localizado sobre o Lote Urbano n
4, Quadra 129, Matricula Imobiliária 15.143, medindo 880m2;
II - Banacão industrial com área construída de 200m2, localizado sobre o Lote Urbano n
5, da Quadra 129, Matricula Imobiliária 15.144, medindo 860m2.
ART. 2®: Revogadas as disposições em contrário, a presente Lei entra em vigor a parti
de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, EM 08 DE MAIO DE 2014.
MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal
coííü-i-íb:-.

DECRETO N® 039/2014

SÚMULA: Declara Situação de Emergôncia nas áreas do município afetadas po
Tempestade Local/Convectiva-Chuvas Intensas (13214).
O PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PARANÁ, no uso da:
atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município, Artigo 70 e pelo Inciso IV d(
artigo 8® da Lei Federai n® 12.608 de 10 de abril de 2012,
CONSIDERANDO: No dia 30 de abril de 2014, ocorreu chuvas Intensas, com inicio no dii
30 (quarta-feira) de abril, chovendo aproximadamente 230 mm em 24 horas, superandt
a média do mês, de acordo com o SIMEPAR, afetando a população nas áreas Rura
conforme croqui anexo ao presente Decreto;
Como conseqüência desse desastre, resultaram os danos humanos, materiais c
ambientais e os prejuízos públicos descritos no formulário FIDE anexo a este Decreto:
Que o parecer da COMDEC municipal relatando a ocorrência desse desastre é fovoráve
á declaração de Situação de Emergência.
DECRETA:

ART. 1®. Fica declarada Situação de Emergôncia nas áreas do município contidas ni
Formulário de Informações de Desastre (FIDE) e demais documentos anexos a est<
Decreto, em virtude do desastre classificado e codificado como Tempestade Local
Convectiva-Chuvas Intensas (13214).
ART. 2®. Autoriza-se a mobilização de todos os órgãos municipais para atuarem sob i
coordenação da COMDEC municipal, nas ações de resposta ao desastre e reabiiitaçãi
do cenário e reconstrução.
ART. 3®. Autoriza-se a convocação de voluntários para reforçar as ações de resposta at
desastre e realização de campanhas de arrecadação de recursos junto á comunidade
com o objetivo de facilitar as ações de assistência à população afetada pelo desastre, sol
a coordenação da COMDEC municipal.
ART. 4®. De acordo com o estabelecido nos incisos XI e XXV do artigo n® 5 di
Constituição Federal, autoriza-se as autoridades administrativas e os agentes di
Defesa Civil, diretamente responsáveis pelas ações de resposta ao desastre e em cas(
de risco iminente, a: Penetrar nas casas, para prestar socorro ou para determinar i
pronta evacuação; Usar de propriedade particular, no caso de iminente perigo público
assegurada ao proprietário indenização posterior se houver dano; Será responsabilizadi
o agente da Defesa Civil ou autoridade administrativa que Parágrafo único: se omitir di
suas obrigações, relacionadas com a segurança global da população.
ART. 5®. De acordo com o estabelecido no Artigo 5® do Decreto-Lei n® 3.365 de 21 di
Junho de 1941, autoriza-se o inicio dos processos de desapropriação, por utilidadi
pública, de propriedades particulares comprovadamente localizadas em áreas de riso
intensificado de desastre.

§ 1®. No processo de desapropriação, deverão ser consideradas a depreciação e :
desvalorização que ocorrem em propriedades localizadas em áreas inseguras.
§ 2®. Sempre que possível essas propriedades serão trocadas por outras situadas en
áreas seguras, e o processo de desmontagem e reconstrução das edificações, em locai;
seguros, será apoiado pela comunidade.
ART. 6®. Com base no Inciso IV do artigo 24 da Lei n® 8.666 de 21 de Junho de 1993
sem prejuízo das restrições da Lei de Responsabilidade Rscal (LC 101/2000), fican
dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades dr
resposta ao desastre, de prestação de serviços e obras relacionadas com a reabiiitaçãr
do cenário de desastre, desde que possam ser concluídas no prazo máximo de cento r
oitenta dias (180) consecutivos e ininterruptos, contados à partir da caracterização dr
desastre e sendo vedada a prorrogação dos contratos.
ART. 7®. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, devendo vigorar po
180 dias.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRANCHITA, ESTADO DO PAR/kNÁ, EM Oí
DE MAIO DE 2014.

MARCOS MICHELON

Prefeito Municipal

OUrio OSUal Auinade BalioniGamanls com Ceiffieado
FadrSo ICP-BresB. AAMSOP^ Asioda^So dos Munidptos

_ do Sudooits do Psnmií da gamneâ da autondcidBde deste
doeronento, desda qije visualizado atravAs do sUs.

©ON CvOíetttoOnelãldênmfioiloObsfvtiório
o*so«iDitoMv«NU ttieieiM • Ulnitíórie da CWneta e Taenolegta

Pen tonauttar a autMtleldade do
carimbo do tampo, Informe o

código ao lado no abo. 35453S64S



(

li
B
i
.

11

f

I
I
 

I

S
8
8
^

i ií írijíp li

i
 í li

lÍ|Íj^Í|
i^IflW B

1
 111

'
 '
 1 11 '

9
-
 
-
»

M
S

1
 f
l

si 
iS ifi

li '
 litif»! il ilf

"
 Íí^if 

H éP
í«c

»
 

8
i
»

S
 ®

fi

M
l
í
 ̂
 
é
?

V
 
1

c
n

ú

V
T
x


