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SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

Data: 12.05.2010 	. 

Pedido de aquisição n°.: 	007/2010 

Destinatário: 	Presidente da Câmara Municipal 

OBJETO 

Quantidade Descrição Valor unitário Valor total 

Estimativa de aquisição de passagens aéreas de 20.000,00 20.000,00 

classe econômica para vôos domésticos em todo o 
país e internacional para a Câmara Municipal de 
Toledo, Paraná. 

Valor total: 20.000,00 

Justificativa: A Câmara Municipal de Toledo necessita diuturnamente enviar vereadores e servidores aos 
mais variados destinos do Brasil para tratamento dos diversos assuntos de interesse desta 
Casa, seja perante órgãos públicos, seja para efetuar cursos de capacitação, à exemplo. 

Até dias atrás tais viagens eram feitas mediante a aquisição direta junto a empresa que 
oferecesse o menor custo quanto à passagem de avião, mediante a apresentação de três 
orçamentos. 

Ocorre que, em vista de que esta Casa, neste ano está prestes a ultrapassar o limite de R$ 
8.000,00, necessário se faz a contratação desta empresa via licitação. Neste caso, opina-se 
desde já, que seja efetuada licitação a escolha de uma agencia de turismo, para que esta 
então forneça as devidas passagens de avião quando necessário se fizer, nos termos da 
licitação que o Poder Executivo Municipal possui. 

Nestes termos, requer-se a elaboração do competente processo licitatório para contratação 
da empresa de passagens aéreas para todo o território nacional e para o exterior, mediante 
prévia requisição desta Casa. Esclarece-se que por não haver um número certo de viagens, 
estima-se como valor máximo para contratação seja de R$ 20.000,00, pelo período de 12 
meses. 

Anexos: Sem documentos. 

Solicitante: Dotação 
orçamentária: O). 0.1.0303Z - 002. .3.3-93 • 33.00 
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EDITAL DE LICITAÇÃO N° 001/2010 

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 

TIPO: MENOR PREÇO 

PREÂMBULO 

1.1.- A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, torna público a realização de 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, objetivando a 
seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição de passagens aéreas de 
classe econômica para vôos em todo o pais e para vôos internacionais, tudo regido pela Lei n.° 
10.520/02 e, subsidiariamente, pela Lei n° 8.666/93, Decreto Municipal n° 51/05, que institui o 
Sistema de Registro de Preços, no âmbito da administração pública municipal de Toledo e do Ato 
n° ME-13, de 18 de setembro de 2009, que Adota no âmbito do Poder Legislativo Municipal o 
Sistema de Registro de Preços (SRP) para a aquisição de bens e serviços, a ser executado pela 
Comissão designada pelo Ato n° 01, de 08 de janeiro de 2009, nas condições fixadas neste edital e 
seus anexos. 
1.2.-A ENTREGA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO poderá ser 
feita até o dia 15 de junho de 2010, às 14:00 horas, perante o Protocolo da Câmara Municipal 
de Toledo, à Rua Sarandi, n° 1049, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Toledo, Estado 
do Paraná. 
1.3.- A ABERTURA DA PRESENTE LICITAÇÃO dar-se-á em sessão pública, a ser realizada 
no dia 15 de junho de 2010, às 14:00 horas, de acordo com a legislação vigente mencionada no 
preâmbulo deste Edital. 
1.4.- Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da sessão pública, fica a 
mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. 

OBJETO 
2.1.- A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas visando o registro de preços para 
aquisição de passagens aéreas de classe econômica para vôos domésticos em todo o território 
nacional, bem como de passagens aéreas de classe econômica para vôos internacional, para a 
Câmara do Município de Toledo, Estado do Paraná, pelo período de 12 (doze) meses, conforme 
condições, especificações, valores e estimativas de consumo constantes no Anexo I e nos termos 
deste edital e seus anexos, sendo o fornecimento de acordo com as necessidades desta Casa. 
2.1.1.- Compõem esta Convocação Geral, além das condições específicas, constantes do corpo do 
Edital, os seguintes documentos: 
2.1.1.1.- Anexo I 	Descrição dos Bens a serem Registrados e demais Informações; 
2.1.1.2.- Anexo II 	Modelo de Carta de Credenciamento; 
2.1.1.3.- Anexo III 	Modelo de Declaração de Idoneidade; 
2.1.1.4.- Anexo IV 	Modelo de Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação. 
2.1.1.5.- Anexo V 	Modelo de Declaração de Observância ao disposto no Inciso XXXIII do 

Artigo 7° da CF; 
2.1.1.6.- Anexo VI 
	

Declaração contendo informações para assinatura de contrato 
2.1.1.7.- Anexo VII 
	

Minuta de Contrato 
2.1.1.8.- Anexo VIII Decreto n° 051, de 13 de abril de 2005 e ATO-ME n° 13, de 18 de 

setembro de 2009. 
2.1.1.9.- Anexo IX 
	

Modelo de declaração de enquadramento em regime de Micro Empresa ou 
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP); 

2.1.2.- O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 46 da Lei 
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. atendendo o direito de prioridade para a 
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Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito de regularidade fiscal e de desempate, 
quando verificado ao final da disputa. de preços. 

RETIRADA DO EDITAL 
3.1.- O presente edital e demais informações encontram-se à disposição para verificação por parte 
dos interessados junto à Secretaria da Câmara Municipal de Toledo, na Rua Sarandi, 1049, Centro 
Cívico Presidente Tancredo Neves, Toledo, Estado do Paraná, de segunda a sexta-feira, das 08:30 
às 12:00 e das 13:30 às 17:00 horas, ou pelo Fone/Fax: (45) 3379-5900, ou ainda na home-page 
www.cmt.pr.gov.br  e no e-mail:  camara@c-toledo.pr.gov.br.  

REPRESENTAÇÃO LEGAL DA EMPRESA 
4.1.- Só poderá deliberar em nome do licitante, formulando ofertas ou lances de preços e praticar os 
demais atos pertinentes ao certame, um dos seus dirigentes contratuais ou estatutários, legalmente 
identificado, ou pessoa física ou jurídica, habilitada por meio de Procuração ou Carta de 
Credenciamento, conforme modelo do Anexo II, ou documento equivalente, outorgando poderes 
necessários à formulação de propostas e à prática de todos os demais atos inerentes ao certame. 
Caso seja sócio ou titular da empresa, deverá apresentar documentos que comprovem sua 
capacidade de representar a mesma, com poderes para formular ofertas e lances de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, que deverá ser entregue ao Proeiro no inicio ou  
durante a reunião de abertura, ou enviada dentro do envelope da proposta, ou em um  
terceiro envelope. 
4.2.- Cada licitante terá um único representante nesta licitação que, por sua vez, somente poderá 
representar uma única empresa licitante. 

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 
5.1.- Poderão participar desta licitação todos os interessados que preencham as condições exigidas 
neste edital. 
5.1.1.- As microernpresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 
restrição. 
5.1.1.1.- Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas ou 
empresas de pequeno porte, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial 
correspondera ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 
5.1.1.2.- A não-regularização da documentação, no prazo acima previsto, implicará na decadência 
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666/93, sendo 
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
5.2.- Os interessados, até o dia, hora e local fixados no item 1.2, deverão entregar a proposta 
comercial e os seus documentos de qualificação/habilitação, em envelopes distintos e devidamente 
fechados, com as seguintes identificações na parte externa: 

EDITAL N.° 001/2010 — PREGÃO PRESENCIAL 
REALIZAÇÃO: Dia 10/06/2010 às 14:00 horas 

ENVELOPE 01- PROPOSTA DE PREÇO 
PROPONENTE: 	  
ENDEREÇO. 	  
FONE/FAX: 	  
CNPJ: 	  

3 



00 4 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030— Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.Dr.uov.br  

EDITAL N.° 001/2010 — PREGÃO PRESENCIAL 
REALIZAÇÃO: Dia 10/06/2010 às 14:00 horas 

ENVELOPE 02— DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PROPONENTE: 	  
ENDEREÇO. 	  
FONE/FAX. 	  
CNPJ: 	  

5.3.- Não será admitido o encaminhamento de proposta e de documentação por telex, fac-símile 
e/ou internet. 
5.4.- É vedada a participação direta ou indireta nesta licitação de: 

pessoa física; 
empresa em regime de subcontratação, ou ainda, em consórcio; 
empresa que possua restrições quanto à capacidade técnica ou operativa, personalidade e 

capacidade jurídica, idoneidade financeira e regularidade fiscal; 
empresa que estiver sob falência, concurso de credores, dissolução, liquidação; 
empresa que esteja, por qualquer motivo, punida com suspensão do direito de licitar ou 

contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, 
desde que o ato tenha sido publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do 
Município, pelo órgão que o praticou; 

empresa que tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública, 
direta ou indireta, Federal, Estadual ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado no 
Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, pelo órgão que o praticou. 

5.5.- O proponente deve entregar os envelopes no Protocolo da Secretaria da Câmara Municipal de 
Toledo, no endereço citado no preâmbulo, até a data e horário máximo estipulado, não sendo 
permitido atraso, mesmo que involuntário, considerando-se como horário de entrega o protocolado 
pelo Setor de Protocolo. 

PRÉ-HABILITAÇÃO 
6.1.- Os licitantes deverão apresentar declaração atestando ciência de que cumprem plenamente os 
requisitos de habilitação, conforme modelo constante no Anexo IV, diretamente ao Pregoeiro, no 
início da sessão. Poderá também ser enviada dentro do envelope da proposta, ou em um terceiro 
envelope. 
6.2.- A não apresentação da declaração mencionada no item supra (6.1) implicará na exclusão do 
interessado nesta licitação. 
6.3.- Deve ainda o licitante, neste momento, apresentar o Anexo VI, com as informações para fins 
de assinatura do contrato. 
6.4.- Deve também apresentar a declaração de enquadramento em regime de tributação de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, no caso de se enquadrar nestas categorias (ME ou 
EPP). 

DA PROPOSTA COMERCIAL 
7.1.- A proposta comercial — Envelope 01, 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, onde deverá constar obrigatoriamente: 
7.1.1.- Tabela do percentual de desconto que será concedido pela(s) empresa(s) licitante(s) sobre a 
Tabela de Preços das Tarifas Praticadas pelas Companhias Aéreas, considerando até duas casas 
após a vírgula; 
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7.1.2.- Descrição detalhada dos serviços a serem executados; 
7.1.3.- Informação do prazo de entrega da(s) passagem(s), cuja contagem se iniciará 
imediatamente após a solicitação de reserva pela Secretaria da Câmara; 
7.2.- Ao assinar a Proposta — Anexo I, o proponente estará assumindo automaticamente o 
cumprimento de todas as condições estabelecidas na mesma. 
7.3.- Os preços deverão ser cotados em moeda nacional (não se admitindo cotação em moeda 
estrangeira), limitada a 02 (duas) casas após a vírgula, sendo que os dígitos excedentes serão 
excluídos pelo Pregoeiro e pela Equipe de Apoio sem arredondamento, sendo que o desconto 
mínimo encontra-se indicado no Anexo I do presente edital. 
7.4.- Nos preços deverão estar incluídas todos os custos diretos ou indiretos tais como: despesas 
com impostos, embalagens, seguro de transporte, transporte (carga e descarga) até o destino do 
objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros e transportes de pessoal 
até o destino do objeto, se for o caso. 
7.5.- Prazo de reserva: A reserva de passagem será solicitada pela Secretaria da Câmara 
Municipal, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, independentemente de ausência 
ou especificação de forma diversa na proposta. 
7.6.- Prazo de validade: a proposta terá validade durante todo o período do registro de preços, 
independentemente de ausência ou especificação diversa. O prazo de validade do registro de 
preços será de 12 (doze) meses. 
7.7.- A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste 
Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas no artigo 87 da Lei n.° 8.666/93 e suas 
alterações combinado com o artigo 7°, da Lei n.° 10.520/2002. 

8.- DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DOS LANCES 
8.1.- As propostas comerciais serão abertas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, em ato público, no 
dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste Edital, observado o subitem 1.4. 
8.2.- Abertos os envelopes contendo as propostas, o Pregoeiro e os membros da Equipe de Apoio 
rubricarão todas as folhas e demais documentos que integram as propostas comerciais apresentadas 
pelos licitantes e verificarão suas conformidades com os requisitos estabelecidos no edital, 
desclassificando-se as tecnicamente incompatíveis. 
8.3.- Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências deste Edital, sejam 
omissas ou apresentem irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
8.4.- O processo de julgamento das propostas será efetuado por item. Serão classificadosx  pelo 
Pregoeiro, para etapa de lances, o licitante que apresentar proposta com MENOR PREGO, o 
qual será determinado pelo maior desconto ofertado, pela empresa licitante, sobre a tabela de 
preços das tarifas praticadas pelas COMPANHIAS AÉREAS. As propostas serão classificadas 
em seqüência decrescente de preços, sendo considerada a vencedora a que apresentar o maior 
desconto na forma acima descrita. 
8.4.1.- Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 8.4, 
serão classificadas as melhores propostas, até o máximo de 03 (três) propostas. 
8.5.- Em seguida, iniciar-se-á a etapa de apresentação de lances verbais e sucessivos, pelos 
proponentes, de valores distintos e decrescentes. 
8.6.- O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma seqüencial, a 
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço e os demais, em 
ordem decrescente de valor. 
8.7.- A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará na 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo 
licitante, para efeito de ordenação das propostas. 
8.8.- Caso não se realizem lances verbais, será verificada da aceitabilidade entre a proposta escrita 
de menor preço e a de valor estimado para a contratação. 
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8.9.- Quando for constatado o empate, conforme estabelece os artigos 44 e 45 da Lei 
Complementar n° 123/2006, o Pregoeiro aplicará os critérios para desempate em favor da 
microempresa ou empresa de pequeno porte. Após o desempate, poderá o pregoeiro ainda negociar 
um melhor preço caso ela não atinja o valor de referencia definido pela administração pública. 
8.9.1.- Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 
a microempresa e empresas de pequeno porte. 
8.9.1.1.- Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
8.9.2.- Para efeito do disposto item 8.9.1, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será 
adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do inciso 1 do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese dos itens 8.9.1.1, na ordem classificatória, para o exercício do 
mesmo direito; 

no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens 8.9.1.1, será 
realizado sorteio. 

8.10.- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas às propostas, caberá ao Pregoeiro 
decidir motivadamente a respeito da aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor. 
8.11.- Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará a 
aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor. 
8.12.- Para fins de julgamento das propostas, o Pregoeiro e sua Equipe de Apoio levarão em conta 
o critério de menor preço, determinado pelo maior desconto ofertado pela empresa licitante, sobre a 
tabela de preços das tarefas praticadas pelas companhias aéreas, nos termos do inciso X do art. 40, 
da Lei n.° 10.520/2002. 
8.13.- Caso a proposta de menor preço não seja aceitável, será desclassificada e o Pregoeiro 
examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta 
válida. 
8.14.- No caso de absoluta igualdade de duas ou mais propostas escritas, para fins de ordenação dos 
lances, adotar-se-ão os critérios definidos no § 2°, do artigo 45, da Lei n.° 8.666/93, com as 
modificações decorrentes da Emenda Constitucional n.° 06 de 15.8.95. 
8.15.- Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital e seus Anexos. 
8.16.- Nas situações previstas nos itens 8.8 e 8.9, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o 
licitante para que seja obtido preço melhor. 
8.17.- No presente certame, serão registradas as propostas válidas dos proponentes classificados 
por item, na ordem de sua classificação. 

9.- DA HABILITAÇÃO 
9.1.- O envelope 02, contendo a documentação relativa à habilitação jurídica, fiscal, e econômico-
financeira, deverá conter: 
9.1.1.- Para comprovação da habilitação jurídica: 

ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e acompanhado, no caso de sociedades por ações, dos 
documentos de eleição de seus atuais administradores. 

inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova da 
diretoria em exercício. 

O 



C C 7 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cintsnr.gov.br  

decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país. 

declaração do proponente de que não pesa contra si, declaração de inidoneidade que 
tenha sido expedida por órgão da Administração Pública de qualquer esfera de Governo, de 
acordo com o modelo constante no Anexo III. 

9.1.2.- Para comprovação da regularidade fiscal: 
prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual, relativo ao domicílio ou sede 

do proponente, pertinente ao ramo de atividade e compatível com o objeto da presente 
licitação. 

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão 
de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedido pela Secretaria da Receita 
Federal, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação de Certidão 
de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da Fazenda, do domicílio ou 
sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 

prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação de 
Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da Fazenda, do 
domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei. 
1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS), e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos 
sociais instituídos por lei, sendo que estas poderão estar atestadas pelos órgãos 
expedidores. 

9.1.3.- Para a comprovação da qualificação econômico-financeira: 
certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do 

proponente, com validade de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir de sua 
emissão. 

declaração de cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 
Federal (proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores), nos termos da 
Lei n°9.854, de 27/10/99 conforme modelo constante no Anexo V. 

9.2.- A habilitação do proponente estará condicionada, ainda, à regularidade da empresa junto ao 
INSS, através da confirmação da existência de CND válida, previamente requerida pelo 
proponente, e à Caixa Econômica Federal, através de CRF/FGTS válida, conforme consultas a 
serem realizadas via Internet, pelo Pregoeiro e/ou pela Equipe de Apoio. 
9.3.- Os documentos necessários à habilitação do proponente poderão ser apresentados em original, 
por qualquer processo de cópia desde que autenticada por cartório competente, pelo Pregoeiro, 
pelos membros da Equipe de Apoio, ou ainda publicação em órgão de Imprensa Oficial. 
9.4.- A autenticação dos documentos pelo Pregoeiro ou pelos membros da Equipe de Apoio poderá 
ser feita durante a sessão, desde que o proponente tenha enviado a cópia no envelope de 
documentação (Envelope 02), e apresente o original até o momento da análise de seus documentos. 
9.5.- Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subseqüente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
9.6.- Em nenhum caso será concedido prazo para a apresentação de documentos de habilitação que 
não tiverem sido entregues na própria sessão, sendo que a falta de quaisquer documentos implicará 
na inabilitação do licitante. 
9.7.- Após a análise da documentação, os membros da Equipe de Apoio e o Pregoeiro rubricarão 
todas as folhas e demais documentos que integram o dossiê apresentado. 
9.8.- No caso de as empresas apresentarem o CRC - Certificado de Registro Cadastral, de qualquer 
órgão da Administração Pública em plena validade (exceto do SICAF), substituirá a apresentação 
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dos documentos enumerados nos itens 9.1.1, alíneas "a", "h" e "c", e 9.1.2, alíneas "a" e "b". O 
CRC - Certificado de Registro Cadastral, deverá ter a data de validade expressa no documento. 
9.9.- Cópia do registro na entidade profissional competente (MINISTÉRIO DO TURISMO). 
9.10.- Em se tratando de empresa optante pelo SIMPLES, apresentar documento fiscal que 
comprove a inscrição perante o SIMPLES, e comprovante de situação de regularidade quanto aos 
pagamentos devidos. 

10.- DA ADJUDICAÇÃO 
10.1.- Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
10.2.- Caso a empresa esteja em débito ou apresente alguma irregularidade cadastral junto à 
Secretaria de Fazenda do Município de Toledo, os respectivos empenhos em nome do licitante, não 
poderão ser liberados, e de conseqüência estes não terão validade nem eficácia. 
10.3.- Para possibilitar a liberação dos empenhos, a empresa será comunicada pela Câmara 
Municipal de Toledo, para que no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, proceda a regularização 
de suas pendências junto à Receita Municipal. 
10.4.- Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, e verificado pela Câmara Municipal de Toledo a 
continuidade da pendência, a empresa decairá do direito à contratação com Câmara Municipal de 
Toledo. 
10.5.- A Câmara Municipal de Toledo poderá, quando o convocado não regularizar suas 
pendências conforme previsto no item 10.4, 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 atualizados, de conformidade com o presente edital, ou 
revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81 da Lei n° 8.666/93. 

11.- SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DOS PREÇOS 
11.1.- Os preços registrados poderão ser suspensos ou cancelados nos seguintes casos: 

pela Câmara Municipal de Toledo, quando for por este julgado que o fornecedor esteja 
definitiva ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação que 
deu origem ao registro de preços ou pela não observância das normas legais; 

pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, demonstrar que está definitiva 
ou temporariamente impossibilitado de cumprir as exigências da licitação e devidamente 
aceita pela Câmara Municipal de Toledo, nos termos legais; 

por relevante interesse da Câmara Municipal de Toledo, devidamente justificado. 

12.- REVISÃO/ALTERAÇÃO DOS PREÇOS 
12.1.- Os preços registrados poderão ser revisados/alterados, em caso de oscilação do custo de 
produção, comprovadamente refletida no mercado, tanto para mais como para menos, 
reclassificando-se os preços cotados, se for o caso, bem como nas demais hipóteses previstas na Lei 
n°  8.666/93. 
12.2.- Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a 
superveniência de disposições legais, quando ocorridos após a adjudicação da presente licitação, de 
comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão na revisão destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

13.- FORMALIZAÇÃO DA AQUISIÇÃO 
13.1.- Constatada a necessidade das passagens, a Câmara Municipal de Toledo, procederá a 
emissão da Nota de Empenho em nome do licitante, observando-se as condições estabelecidas 
neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente, e na proposta do licitante vencedor, relacionando-
se os produtos pretendidos e suas quantidades, bem como os respectivos preços registrados, 
devendo a entrega ser efetuada conforme o item 7.4 deste edital. 
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13.2.- O fornecimento deverá ser efetuado de acordo com a necessidade da Câmara do Município 
de Toledo, de forma parcelada. 
13.3.- O não cumprimento dos serviços estabelecidos, implicará na decadência do direito do 
licitante à inclusão dos seus preços no sistema de registro, sem prejuízo das sanções previstas no 
art. 81 da Lei n° 8.666/93. 
13.4.- Os prazos de que tratam o item 7.5,  poderão ser prorrogados uma vez, por igual período, 
quando solicitado pelo convocado durante o transcurso do prazo e desde que ocorra motivo 
justificado aceito pela Administração. 

CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 
14.1.- As reservas, uma vez solicitadas pela Secretaria da Câmara Municipal, deverão ser atendidas 
imediatamente, nos termos do prazo estipulado neste edital. 

DO PAGAMENTO 
15.1.- O pagamento será efetuado em 15 (quinze) dias, a partir da emissão da passagem, objeto do 
fornecimento. 
15.2.- A CONTRATADA ficará obrigada a repassar para a CONTRATANTE, na proporção 
correspondente, eventuais reduções de preços, decorrentes de mudança de alíquotas de impostos 
incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações na legislação pertinente. 
15.3.- Os pagamentos decorrentes do fornecimento do objeto da presente licitação ocorrerão por 
conta dos recursos da dotação orçamentária: 01.031.00012.002.3.3.90.33.00.00 e 
01.031.00012.005.3.3.90.33.00.00. 
15.4.- A entrega do objeto relativo à presente licitação dar-se-á sob a forma de fornecimento 
parcelado, sendo que somente serão pagos os valores relativos ao fornecimento das passagens 
efetivamente entregues, conforme necessidade da Câmara Municipal de Toledo, sendo que esta não 
estará obrigada a adquirir a quantidade total das passagens dispostos nos itens constantes do Anexo 

PENALIDADES 
16.1.- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer 
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, 
ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade (art. 14 do Decreto 3.555/00). 
16.2.- Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega das passagens, bem como por 
inadimplemento das cláusulas contratuais, poderá ser aplicada à CONTRATADA multa moratória 
de valor equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do produto não 
entregue, por dia de atraso, até o 100  (décimo) dia, limitada a 2% do valor total relativo, corrigido 
monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 
16.3.- O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como, o descumprimento de cláusulas e condições da 
Ordem de Compra, Ordem de Fornecimento ou outro instrumento equivalente em nome do 
licitante, configurará inadimplência da Contratada. 
16.4.- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo 
descumprimento das normas e legislações pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete 
a rescisão do contrato ou instrumento equivalente, a Câmara Municipal de Toledo, poderá, ainda, 
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADAas sanções previstas no artigo 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. 
16.5.- Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o caso, declaração de 
inidoneidade previstas no art. 87 da Lei 8.666/93, atendidas as formalidades legais. 
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16.6.- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização do licitante por 
eventuais perdas ou danos causados à Câmara Municipal de Toledo. 
16.7.- O proponente que tenha seus preços registrados e/ou contratado ficam obrigados, no prazo 
de validade do registro, a aceitar, nas condições registradas no Sistema de Registro de Preços, os 
acréscimos que se fizerem necessários, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da 
proposta, atualizado nos termos da legislação pertinente. 
16.8.- Comprovado que o bem fornecido não corresponde às especificações constantes na proposta, 
será o mesmo devolvido ao contratado, obrigando-se este a substituí-lo no prazo máximo de 01 
(um) dia útil, sem qualquer ônus para a Administração e sem prejuízo das sanções previstas no 
presente edital. 
16.9.- As sanções administrativas previstas neste item 16 serão aplicadas sem prejuízo das 
cominações impostas na Lei n° 8.666/93 e no Decreto n°051, de 13 de abril de 2005 que institui o 
Sistema de Regime de Preços no Município de Toledo. 

DOS RECURSOS 
17.1.- Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 3 (três) dias para apresentação das 
razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contra-
razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-
lhes assegurada vistas imediata dos autos. 
17.2.- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito 
de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 
17.3.- O acolhimento do recurso invalidará apenas os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
17.4.- O Pregoeiro poderá indeferir o pedido de prazo para apresentação do recurso se os 
fundamentos forem inconsistentes ou meramente protelatórios. 

ANEXOS DO EDITAL 
18.1.- É facultada a apresentação dos Anexos em modelos próprios do proponente, desde que não 
descaracterizem suas finalidades. 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
19.1.- Esta licitação poderá ser revogada por interesse público e anulada por ilegalidade de ofício 
ou mediante provocação de terceiros, mediante parecer por escrito e devidamente fundamentado, 
aplicando-se os procedimentos inerentes aos recursos quanto à concessão de prazo para 
contraditório. 
19.2.- O Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, no interesse público, poderão relevar omissões 
puramente formais, desde que não reste infringido o princípio da vinculação ao instrumento 
convocatório. 
19.3.- Será(ão) lavrada(s) ata(s) do(s) trabalho(s) desenvolvido(s) em ato público de abertura dos 
envelopes, a(s) qual(is) será(ão) assinada(s) pelo Pregoeiro, pela equipe de Apoio e representantes 
credenciados presentes. 
19.4.- É facultado ao licitante formular protestos consignando em ata dos trabalhos para prevenir 
responsabilidade, prover a conservação ou ressalva de seus direitos ou para simplesmente 
manifestar qualquer intenção de modo formal. 
19.5.- O Pregoeiro e/ou Autoridade Superior, na forma do disposto no § 3°, do art. 43, da Lei n.° 
8.666/93, se reserva o direito de promover qualquer diligência destinada a esclarecer ou 
complementar a instrução do processo licitatório. 
19.6.- A licitação não implica na obrigatoriedade de compra por parte da Câmara Municipal de 
Toledo. Até a assinatura do contrato e a entrega da Nota de Empenho, poderá o licitante vencedor 
ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras 
sanções cabíveis, se a CONTRATANTE tiver conhecimento de qualquer fato ou circunstância 
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superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta licitação, que desabone sua idoneidade ou 
capacidade financeira, técnica ou administrativa. 
19.7.- Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o edital do pregão. 
19.8.- Não serão conhecidos os pedidos de esclarecimentos ou impugnações, vencidos os 
respectivos prazos legais. 
19.9.- Os pedidos de esclarecimentos, impugnações e a apresentação escrita dos recursos deverão 
ser protocolizados no Protocolo da Câmara Municipal de Toledo, na Rua Sarandi, 1049, 
Centro - CEP 85.900-030 - Toledo, Estado do Paraná, no horário das 08:30 às 11:45 e das 13:30 
às 17:00 horas. 
19.10.- Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração e/ou apresentação de 
quaisquer documentos relativos a esta licitação. 
19.11.- O foro competente para dirimir quaisquer questões oriundas desta licitação é o da Comarca 
de Toledo, Estado do Paraná, com renúncia prévia e expressa a qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 
19.12.- Os casos omissos serão resolvidos à luz da legislação, jurisprudência e doutrina aplicável, e 
dos princípios gerais de direito. 

Toledo, 12 de maio de 2010. 
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ANEXO! 
FORMULÁRIA PADRONIZADO DE PROPOSTA 

(documento obrigatório — Envelope 02) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO 	  

CNPJ 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa 
proposta relativa a licitação em epígrafe, declarando que: 

1-  ITEM 
ESPECIFICACAO DO 

MATERIAL OU SERVICO 
ESTIMATIVO 

MÁXIMO ANUAL 

DESC. MIN.SOBRE 
A TAB DE PREÇOS 

% 

DESC. MAX.SOBRE 
A TAB DE PREÇOS 

I PASSAGEM 	AEREAS 	DE 
CLASSE ECONOMICA PARA 
VOOS 	DOMÉSTICOS 	e 
INTERNACIONAL. 

20.000,00 1% 

As especificações técnicas adicionais às discriminadas no Anexo I, quando houver, deverão 
ser apresentadas em folhas complementares anexas às propostas. 

Apresentar somente cotações de bens que atendam as especificações técnicas mínimas 
indicadas no Anexo I, sob pena de desclassificação. 

Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. Caso as propostas venham 
acompanhadas de opções, serão analisadas e julgadas somente as cotações de menor preço, 
desconsiderando as demais, independentemente de atendimento ou não das especificações técnicas 
estabelecidas no Anexo I. 

Declaro esta ciente de que o pagamento será efetuado de acordo com o edital, acompanhado de 
nota fiscal sob pena de não ser efetuado. Declaro ainda, que a validade desta proposta é de 60 
(sessenta) dias, contados da data da abertura do envelope. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 , 	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO II 
MODELO DE CARTA ISE CREDENCIAMENTO 

(documento obrigatório no momento da abertura dos envelopes) 

PROPONENTE 	  

ENDEREÇO 	  

CNP.J. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Credenciamos 	 o(a) 	 Sr.(a) 

portador(a) da cédula de identidade sob n° 	 e CPF/MF sob n°  
	 , a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão 
Presencial n.° 001/2010, instaurado pela Câmara Municipal de Toledo, 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. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE  

(documento obrigatório — Envelope 01) 

PROPONENTE 	- 

ENDEREÇO 	  

CNN. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade de Pregão Presencial n° 001/2010, instaurado pela 

Câmara Municipal de Toledo, que não fomos declarados inidâneos para licitar ou contratar com o 

Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO IV 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO 
(documento obrigatório — entrega no momento da abertura dos envelopes) 

PROPONENTE: 	  

ENDEREÇO 	  

CNPJ: 	 FONE/FAX:(0xx 	  

O 	representante 	legal 	da 	empresa 

	  na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob 

a modalidade de Pregão Presencial n° 001/2010, instaurado pela Câmara Municipal de Toledo, 

declara para os fins de direitos que a referida empresa cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação exigidos no respectivo edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
(documento obrigatório) 

PROPONENTE 	- 

ENDEREÇO 	  

CNN. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

A proponente abaixo assinada, participante da licitação modalidade 

de PREGÃO PRESENCIAL n.° 001/2010, por seu representante credenciado, 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. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO VI 
DECLARAÇÃO CONTENDO-INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO 

CONTRATO 
(documento obrigatório — no momento da abertura dos envelopes) 

1 — DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão social: 

Rua: 	 n°. 

Bairro: 	 CEP: 

Cidade: 	 UF: 

CNPJ: 	 lnsc. Est.: 	 Insc. Mun. 

Banco: 	 Agência: 	 Conta-corrente: 

Telefone: 	 Fax: 	 Site: 

Contador da empresa: 	 Telefone: 

2-DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO: 

Nome: 

Função: 

Data Nasc.: 	 Est. Civil: 

Escolaridade: 	 RG: 	 CPF: 

Rua: 	 n°. 

Bairro: 	 CEP: 

Cidade: 	 UF: 

Telefone: 	 Celular: 	 Email: 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO VII 
MINUTA DÊ CONTRATO 

(documento para conhecimento do licitante) 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE 
TOLEDO, e a empresa 	 , na forma abaixo. 

Contratante: 

Contratada: 

Objeto: 

1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Sarandi, n°. 1049, Centro Cívico 
Presidente Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente Vereador 
RENATO ERNESTO REIMANN, brasileiro, casado, residente e 
domiciliado na Avenida Rio Pardo, Distrito de Vila Nova, Toledo, Paraná, 
portador da carteira de identidade n° 651.133-3 e inscrito no CPF sob o n° 
160.326.169-91. 

2.1.- 	 , pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua 	 n° 	Bairro 
	 , Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 
	 , Inscrição Estadual sob n° 	 e Inscrição 
Municipal/ISS sob n° 	, neste ato representada por seu sócio- 
gerente 	  brasileiro, casado, empresário, residente e 
domiciliado na Rua 	 , portador da carteira de 
identidade n° 	 e do CPF sob n° 

3.1.- Fornecimento de passagens aéreas de classe econômica para vôos 
domésticos em todo o país e internacional, para a Câmara Municipal de 
Toledo, Estado do Paraná, pelo período de 12 (doze) meses de acordo 
com o Sistema de Registro de Preços do Pregão Presencial n° 
001/2010. 

4.- Da documentação 4.1.- O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei n.° 
legal: 	 10.520/02, Lei n.° 8.666/93, e de acordo com as conclusões do Pregão 

Presencial n.° 	/2010, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos 
contratos administrativos, e especialmente o estabelecido no Decreto 
Municipal n° 51 de 13 de abril de 2005, que institui o Sistema de 
Registro de Preços no âmbito do Município de Toledo e do Ato n. 	da 
Mesa da Câmara Municipal de Toledo. 

5.- Prazo de vigência, 5.1.- O prazo de vigência do presente contrato é de 30 (trinta) dias, a contar 
prorrogação 	e da data de assinatura do presente pela empresa CONTRATADA. 
reajuste: 

6.- Valor: 	 6.1.- O valor da passagem no trajeto de é de R$ 
denominado valor contratual. 
6.2.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato, são 
oriundos da dotação orçamentária: 
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Pagamento: 

Do prazo 
entrega: 

Obrigações 
Contratada: 

7.1.- O pagamento será efetuado no prazo de 5 (cinco) dias após a 
emissão das passagens, mediante a apresentação da nota fiscal 
correspondente, devidamente vistada pela comissão de recebimento da 
Câmara Municipal de Toledo. 
7.2.- O pagamento mencionado no item anterior será efetuado através da 
emissão de cheque nominal a empresa contratada. 

de 8.1.- As reservas, uma vez solicitadas pela Secretaria da Câmara 
Municipal de Toledo, deverão ser atendidas imediatamente, no prazo 
improrrogável de 06 (seis) horas. 

da 9.1.- São obrigações da contratada: 
Atender com presteza as solicitações da CONTRATANTE, no tempo 

fixado. 
Prestar atendimento necessário quando representante da Câmara esteja 

em viagem. 
Apresentar quando lhe solicitado viagem roteiro detalhado da viagem 

com escalas e tempo de espera nos aeroportos. 

Das obrigações 
da Contratante: 

Das penalidades: 

10.1.- São obrigações da CONTRATANTE: 
a) Informar com antecedência mínima de 06 (seis) horas as viagens que 
deseja realizar, indicando o local de destino. 

11.1.- Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão aplicadas 
as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8.666/93: 

Advertência; 
Multa administrativa, cumulável com as demais sanções; 
Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes 
da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da lei, 
perante a autoridade que aplicou a penalidade. 
11.2.- O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, 
falhar ou fraudar no fornecimento do objeto adquirido, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 
(dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 
11.3.- Em caso de atraso injustificado no cumprimento da entrega dos 
materiais, bem como por inadimplemento das cláusulas contratuais, 
poderá ser aplicada à CONTRATADA multa moratória de valor 
equivalente a 0,20% (vinte centésimos percentuais), sobre o valor do 
produto não entregue, por dia de atraso, até o 100  (décimo) dia, limitada a 
2% (dois por cento) do valor total relativo, corrigido monetariamente até 
o adimplemento da obrigação pactuada. 
11.4.- O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o descumprimento de 
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cláusulas e condições do contrato, configurará inadimplência da 
Contratada. 
11.5.- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrumento 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertinentes 
à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contrato ou 
instrumento equivalente, a Câmara Municipal de Toledo, poderá, ainda, 
garantida a prévia defesa, aplicar à empresa CONTRATADA as sanções 
previstas no artigo 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. 
11.6.- Poderão ser aplicadas ainda as penas de advertência e, conforme o 
caso, declaração de inidoneidade previstas no artigo 87 da Lei n° 
8.666/93, atendidas as formalidades legais. 
11.7.- A aplicação das sanções administrativas não exclui a 
responsabilização da contrata por eventuais perdas ou danos causados à 
Câmara Municipal de Toledo. 

Aplicação das 12.1.- Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, a 
multas: 	 CONTRATANTE notificará a CONTRATADA acerca do ocorrido, 

concedendo a ela o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para querendo 
apresentar defesa prévia (§ 2°, artigo 87, Lei 8.666/1993). 
12.2.- Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento 
da notificação, com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada 
pela CONTRATANTE a aplicação ou não das penalidades previstas em 
contrato. 
12.3.- Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso 
à CONTRATANTE no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data do 
recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da 
multa, sem efeito suspensivo. 
12.4.- A CONTRATANTE julgará, no prazo máximo de 05 (cinco) dias 
úteis, procedente ou improcedente a penalidade imposta, devendo 
fundamentá-la e, se improcedente, a importância recolhida pela 
CONTRATADA será devolvida pela CONTRATANTE, no prazo de 3 
(três) dias, contados da data do julgamento. 

Rescisão 13.1.- O CONTRATANTE se reserva ao direito de rescindir o contrato 
contratual: 	 independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem que à 

CONTRATADA caiba o direito de indenização de qualquer espécie, nos 
seguintes casos: 

quando a CONTRATADA falir, entrar em concordata ou for 
dissolvida; 

quando houver inadimplência de cláusulas e condições contratuais e 
/ou desobediência a determinação da fiscalização do CONTRATANTE 
por parte da CONTRATADA; 

quando a CONTRATADA transferir no todo ou parte o contrato sem 
prévia anuência do CONTRATANTE; 

quando houver atrasos dos serviços pelo prazo de 10 (dez) dias 
corridos por parte da CONTRATADA, sem justificativa aceita. 

nos demais casos previstos nos artigos 77 a 80, da Lei 8.666/93. 
13.2.- A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer dos itens 
acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem 
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embargos da aplicação das demais providências legais cabíveis, previstas 
no artigo 80, da Lei 8.666/93. 
13.3.- O CONTRATANTE, por conveniência exclusiva, e 
independentemente de cláusulas expressas, poderá rescindir o contrato 
desde que efetue os pagamentos devidos, relativos ao mesmo. 
13.4.- O contrato poderá ser rescindido por solicitação da contratada, no 
caso do não cumprimento pelo CONTRATANTE das condições 
contratuais de pagamento. 
13.5.- Declarada a rescisão do contrato, que vigorará a partir da data da 
sua declaração, a CONTRATADA se obriga expressamente, como ora o 
faz, a entregar a obra e/ou produtos, não criando dificuldades de qualquer 
natureza. 

14.- Disposições 	14.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de 
finais: 	 qualquer outro, para dirimir as dúvidas ou questões decorrentes deste 

contrato. 
14.2.- E por estarem justos e contratados firmam o presente Contrato em 
3 (três) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo, pára que surta todos os efeitos legais. 

Toledo, 	de 	de 2010. 

Contratante: 

Contratada: 

Testemunha 

Testemunha 

Renato Ernesto Reimann 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Responsável 
Nome da Empresa 
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ANEXO VIII 
TRATAMENTO LOCAL DO REGISTRO DE PREÇOS 

(documento para conhecimento do licitante) 

DECRETO N° 51, de 13 de abril de 2005 

Institui o Sistema de Registro de Preços — SRP para a aquisição de 
bens e serviços no âmbito da administração pública municipal de 
Toledo. 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõem o artigo 18 e o inciso II do artigo 
30 da Constituição Federal, o inciso III do artigo 11 ea alínea "a" do inciso I do caput do artigo 61 
da Lei Orgânica do Município, o inciso II do caput e o § 30  do artigo 15 e os artigos 115 e 118 da 
Lei n° 8.666/1993, 

considerando o contido no processo protocolado na Municipalidade sob 
n°8.578, de 31 de março de 2005, 

DECRETA: 

Art. 10 — Fica instituído, no âmbito da administração pública municipal 
de Toledo, o Sistema de Registro de Preços — SRP, a que se refere o inciso II do artigo 15 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, para a aquisição remunerada de bens, para fornecimento de uma só 
vez ou parceladamente, e para a contratação de serviços pela administração pública municipal. 

Parágrafo único — O Sistema de Registro de Preços reger-se-á pelo 
disposto na Lei Federal n° 8.666./93 e neste Decreto. 

Art. 2° — O Sistema de Registro de Preços destina-se à seleção da melhor 
proposta de preço a ser utilizado pelo Município de Toledo. 

Art. 3° — O registro de preços será sempre precedido de ampla pesquisa 
de mercado. 

Art. 4° — A licitação para o registro de preços será realizada na 
modalidade de Concorrência ou Pregão. 

Art. 5° — Caberão, exclusivamente, ao Departamento de Licitações e 
Contratos da Secretaria da Administração do Município de Toledo o gerenciamento, a 
administração e o controle do Sistema de Registro de Preços. 

Art. 6° - Caberá, também, ao Departamento referido no artigo anterior 
realizar o procedimento licitatório a que se refere o artigo 4° deste Decreto, ficando a 
operacionalização do Sistema de Registro de Preços a cargo da Comissão Permanente de 
Licitações, nomeada nos termos da Lei n° 8.666/93, ou do Pregoeiro e Equipe de Apoio constituída 
na forma da Lei, conforme o caso. 

Art. 7° — As Ordens de Compra oriundas dos preços registrados, visando 
à aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente e para a 
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contratação de serviços comuns pelo Município de Toledo, serão emitidas pelo Departamento de 
Compras e Material da Secretaria da Administração. 

Art. 8° — A não utilização do registro de preços será admitida nas 
compras que se revelarem antieconômicas e quando, comprovadamente, se verificarem 
irregularidades que possam acarretar o cancelamento do preço registrado. 

Art. 9° — Os fornecedores que tenham seus preços registrados poderão 
ser convocados a firmar contrato ou outro instrumento equivalente, observadas as condições do 
Sistema de Registro de Preços e a legislação em vigor. 

§ 10_ A administração municipal poderá dispensar o termo de contrato e 
optar por substituí-lo por outros instrumentos equivalentes, nos casos de compra para entrega 
imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras. 

§ 2° — A administração municipal poderá, também, quando convocado o 
primeiro classificado e este não assinar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, 
convidar os classificados subseqüentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e 
nas mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados em conformidade com o edital de licitação, independentemente da cominação prevista 
no artigo 81 da Lei n° 8.666/93. 

§ 3° — Quando o primeiro classificado não assinar o contrato ou não 
aceitar outro instrumento equivalente, o classificado subseqüente que aceitar a proposta do 
primeiro classificado fica obrigado a fornecer, nos termos do § 2° do artigo 64 da Lei n° 8.666/93, 
somente a quantidade proposta pelo classificado que se negou a firmar a contratação com a 
administração. 

Art. 10 — A administração municipal, observados os critérios e condições 
estabelecidos no edital de licitação, poderá contratar, concomitantemente, dois ou mais 
fornecedores que tenham preços registrados, na ordem de classificação e na quantidade proposta 
pelos classificados, nos termos do § 7° do artigo 23 da Lei n° 8.666/93. 

Parágrafo único — Na compra de bens de natureza divisível e desde que 
não haja prejuízo para o conjunto ou complexo, será permitida a cotação de quantidade inferior à 
demandada na licitação, com vistas à ampliação da competitividade, podendo o edital de licitação 
fixar o quantitativo mínimo para preservar a economia de escala. 

Art. 11 — A existência de preços registrados não obriga a administração a 
firmar as contratações que deles poderão advir, ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, 
respeitada a legislação pertinente às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro 
preferência em igualdade de condições. 

Parágrafo único — Na hipótese mencionada no caput deste artigo, os 
preços registrados deverão ser devidamente mencionados na ata de julgamento da licitação ou no 
processo administrativo das aquisições promovidas por dispensa e/ou inexigibilidade de licitação. 

Art. 12 — O prazo máximo de validade do registro de preços será de doze 
meses. 

§ 1° — O registro de preços, mantidas as condições da licitação, poderá 
ser prorrogado por sucessivos períodos, observando-se o prazo máximo fixado no caput deste 
artigo, desde que o edital de licitação contenha a previsão de prorrogação e que pesquisa prévia de 
mercado não revele preços inferiores àqueles registrados. 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.uov.br  

§ 2° — O proponente que tenha seus preços registrados e/ou contratados 
fica obrigado, no prazo de validade do registro, computadas todas as prorrogações, a aceitar, nas 
condições registradas no Sistema de Registro de Preços, os acréscimos que se fizerem necessários, 
até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da proposta, atualizado nos termos da 
legislação pertinente. 

Art. 13 — O preço registrado poderá ser cancelado, garantida a prévia 
defesa, nos termos do artigo 109, inciso II, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, nas seguintes 
hipóteses: 

1— pela administração, quando: 
o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado não 

cumprirem as exigências contidas na legislação pertinente; 
o proponente que tenha seus preços registrados deixar, 

injustificadamente, de firmar o contrato ou não aceitar outro instrumento equivalente, decorrente do 
registro de preços; 

o contratado der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente 
do registro de preços, por quaisquer dos motivos elencados no artigo 78 e seus incisos da Lei n° 
8.666/93; 

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no 
mercado. 

II — pelo proponente que tenha seus preços registrados, quando, mediante 
solicitação formal, comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas no 
procedimento que deu origem ao registro de preços. 

§ 1° — A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos 
previstos no inciso I do caput deste artigo, será feita pelo Departamento de Licitações e Contratos 
da Secretaria da Administração do Município, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por 
correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante no processo que deu origem 
ao registro de preços. 

§ 2° — Encontrando-se o proponente que tenha seus preços registrados 
e/ou o contratado em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a comunicação será feita por 
publicação no órgão oficial de comunicação do Município, por duas vezes consecutivas. 

§ 3° — A solicitação do proponente e/ou contratado para cancelamento do 
preço registrado deverá ser formulada, devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil 
protocolado. 

§ 4° — Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de 
cancelamento do preço registrado, caberá a aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da 
Lei n° 8.666/93. 

Art. 14 — Os preços registrados poderão ser revistos na forma e nas 
condições constantes no edital, cabendo ao Departamento de Licitações e Contratos da Secretaria 
da Administração o controle e o acompanhamento de possíveis alterações dos preços. 

Parágrafo único — Os preços registrados atualizados não poderão ser 
superiores aos preços praticados no mercado. 

Art. 15 — Os preços registrados serão publicados trimestralmente no 
órgão de comunicação oficial do Município, para orientação da administração. 
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Art. 16 — Qualquer cidadão é parte legitima para impugnar preços 
constantes do registro de preços, em razão de incompatibilidade destes com os vigentes no 
mercado. 

Parágrafo único — A impugnação de que trata o caput deste artigo deverá 
ser encaminhada, mediante protocolo, ao Diretor do Departamento de Licitações e Contratos da 
Secretaria da Administração, unidade administrativa responsável pelo Sistema de Registro de 
Preços, devendo conter a qualificação do impugnante, as razões de fato e elementos probatórios, se 
houverem. 

Art. 17 — O edital de licitação conterá as demais exigências e condições 
complementares às fixadas neste Decreto. 

Art. 18 — Aos casos omissos neste Decreto, aplicar-se-ão as demais 
disposições da Lei n° 8.666/93 e alterações posteriores. 

Art. 19 — Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO, Estado do 
Paraná, em 13 de abril de 2005. 

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO 
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

LUIZ ALBERTO CYPRIANO 
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO 
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ATO N° ME-13, de 18 de setembro de 2009 

Adota no âmbito do Poder Legislativo Municipal o Sistema 
de Registro de Preços (SRP) para a aquisição de bens e 
serviços. 

A MESA EXECUTIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do 
Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas legal e regimentalmente, 

considerando o disposto no § 30  do artigo 15 e nos artigos 115 e 118 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993; 

considerando o disposto no Decreto Municipal n° 51, de 13 de abril de 2005, 
resolve: 

Art. 1° - Este Ato institui no âmbito do Poder Legislativo o Sistema de Registro de 
Preços (SRP) para a aquisição de bens e serviços. 

Art. 2° - Fica instituído o Sistema de Registro de Preços na Câmara Municipal, 
cabendo à secretaria: 

I - o gerenciamento, a administração e o controle; 
II a realização do procedimento licitatório correspondente. 

Art. 3° - As ordens de compra oriundas dos preços registrados, visando à aquisição 
remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, e a contratação de 
serviços comuns pela Câmara Municipal de Toledo serão emitidas pela direção-geral da Câmara 
Municipal. 

Art. 40  - Aos casos omissos, aplicar-se-ão as demais disposições da Lei 
n°8.666, de 1993 e do Decreto Municipal n° 51, de 2005. 

Art. 5° - Este Ato entra em vigor nesta data. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari, 18 de setembro de 2009 

RENATO REI MANN 
Presidente da Câmara Municipal 

LEOCLIDES BISOGNIN 	 ROGÉRIO MASSING 
Primeiro Secretário 	 Segundo Secretário 

O 
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ANEXO IX 

MODELO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO 
EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (NA HIPÓTESE DO LICITANTE SER 
UM ME OU EPP) 

(documento obrigatório para ME e EPP) 

PROPONENTE. 	  

ENDEREÇO 	  

CNRI. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Declaro(amos) para todos os fins de direito, especificamente para 

participação de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 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. 

	de 	 de 2010. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 



r  

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.nov.br  

AVISO DE LICITAÇÂO 
CÂMARA MUNICIPAI, DE TOLEDO 

PREGÃO PRESENCIAL N°. 001/2010 
OBJETO: seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição de passagens aéreas de classe econômica 
para vôos em todo o país e para vôos internacionais. 
DATA DA ABERTURA: 15 de junho de 2010, às 14:00 horas no Prédio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR 
MÁXIMO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O edital encontra-se à disposição para retirada no site www.cmt.pr.gov.br. 
Demais informações, pela Secretaria da Câmara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua 
Sarandi, n° 1049, Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Fone (45) 
3379 5900 ou email camara@c-toledo.pr.gov.br. Márcio Roberto Buss — Diretor-Geral da Câmara Municipal de 
Toledo. 
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PARECER JURÍDICO 
Processo de Licitação 
Modalidade: Pregão Presencial n°. 001/2010 

O presente processo de licitação n°. 001/2010, na modalidade de Pregão 

Presencial, do tipo menor preço que será determinado pelo maior desconto ofertado pela empresa 

licitante, sobre a tabela de preços das tarifas praticadas pelas Companhias Aéreas, cujo objeto 

seleção de propostas visando a registro de preços para a aquisição de passagens aéreas de 

classe econômica para vôos em todo o país e para vôos internacionais, foi elaborado nos termos 

da Lei n° 10.520, de 17/07/2002, para aquisição de bens e serviços no âmbito da Administração 

Pública Municipal de Toledo, aplicando-se ainda, subsidiariamente, os preceitos da Lei n° 8.666/93, 

suas alterações e demais legislação aplicável, encontra-se conforme os ditames legais, em especial 

no ato convocatório preparado pela Secretaria desta Casa, razões pelas quais somos de parecer 

favorável à continuação do processo licitatório, dando-se ainda a publicidade que a modalidade e/ou 

os recursos envolvidos determinem, tudo nos termos do artigo 21, lei supra. 

Toledo, 26 de maio de 2010. 
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Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo 
Lei n°2.022, de 16/03/2010 

José Carlos Schiavinato 
Prefeito Municipal 

Ramires Gaspar 
Secretário de Comunicação 

Rua Raimundo Leonardi, 1586 
CEP 85900-110 
Fone: (45) 3055-8800 
Toledo - PR 

Email: orgaooficial@toledo.pr.gov.br  
Site: www.toledo.pr.gov.br  

Edição, publicação e assinatura digital do 
Sítio eletrônico do município. 

Secretaria Municipal de Comunicação 
• 

éertifiáção Digital ICP-BRASIL 
A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e 
procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação 
Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para 

' Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que 
estabelece e normaliza estas condições. Sendo assim, são 
considerados legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os j  
certificados emitidos por autoridades credenciadas Junto â ICP- 	I 
BRASIL. . 
Com o uso de Certificados Digitais é possiniel anexar assinaturas 
digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de 

r 	documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419. 

Ano I 	 Toledo, 28 de maio de 2010 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

PREGÃO PRESENCIAL N°001/2010 

OBJETO: Seleção de propostas visando ao registro de preços para a aquisição de passagens aéreas de classe económica para 
voos nacionais e internacionais. 
DATA DA ABERTURA: 15 de junho de 2010, às 14:00 horas no prédio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR MÁXIMO: R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). O edital encontra-se à disposicãopara retirada no sitewWW.cmt,pr.gov.br  Demais informações, 
pela Secretaria da Câmara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua Sarandi, n° 1049, Centro, 
atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:30 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Fone (45) 3379 5900 ou e-mail 

camara@c-toledo.pr,gov.br. 
Toledo, 26 de março de 2010 

Márcio Roberto Buss 
Diretor-Geral da Câmara Municipal 

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
TOLEDO — PARANÁ 

Edital de Convocação 11/2010 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente convoca seus conselheiros e demais interessados 

a participarem da reunião extraordinária deste conselho no dia 31 de Maio de 2010, ás 08:30 horas, na sala de reuniões da 
Secretaria Municipal de Assistência Social, sito à Rua Cyro Femandes do Lago, 167, Vila Pioneiro, tendo corno pauta a posse 

da conselheira tutelar Luzinete Savaris. 

Toledo, 31 de Maio de 2010. 
Unau Wutzke 

Presidente do CMDCA 

C30 
ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

LEI N°. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010 

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), da garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado através do sita 

www.toledo.pr.gov.br  

JVA),Z2 r2iir":2  
PC4..41490: =1=Z' 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NP 001/2010 

OBJETO: Seleção de propostas visando ao registro de preços para a aquisição de 
passagens aéreas.de  classe econômica. para voos nacionais e internacionais. 
DATA DA-ABERTURA: 15 de junho de 2010, as 14:00 horas no prédio da Câmara Municipal 
de Toledo. VALOR MÁXIMO: R$ 20.000,00 (vinte mil reais). O edital encontra-se,,,.à 
c.ksposiçâo para retirada no site  www.cmt.pr.gov.br,, Demais informaçaes, pela Secretaria 
da Câmara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, Rua Sarandi, 
n° 1049. Centro, atendimento de segunda a sexta-feira, das 08:30 as 12:00 e das 14:00 às 
17:00 horas. Fone (45) 3379 5900 eu e-mail camara@c-toledo.pr.gov.br. 
Toledo, 26 de março de 2010 	. 
Márcio Roberto Buss — Diretor-Geral da Câmara Municipal 



dealba MURCIPAL 09101.1990 
Ceres CMco arabista ammale Mamo 

Roa Sarar4 MN:  CEP 45905430 - Tolado-Parani 
Telles 03)419.010• yrecomtascat 

AMO De maná° 
. 	PREGÃO PResEnakur °ermo 

OSSEltri SeliNas ria propenso esineo co asUire de maces para e arkirrie de mamem téR2305;:effit:Jr*TRZ 
PR MS 11~ 0 115.1ra*reb 	 • 
ORTA DA AaEliallak IS da irrao de MO ta r440 Irra ria pádrio da Cerram ~Ide 712S4o.191.09:0):1710: 
OS 200900 Ceas cid rea.US9 adaer ors~tkatnarM9 atto arauá§ RO dld miar artsr.92119. 9errish 
~aça" oda Semi% da Carros Hudit‘d da Tbk...A Pema Orko Prtsifento Tancete Nem Oro Sarrál 
lará, Cerdo. sten~ de segada a sestirsba deseSàO tris il-03e das MO to 17:00 ~Fixe (493379 59C4 
ro 98009212127,2291~1. 
rolado, Casamos de 7M0 
Miada Paberlo ama- Oimter.Geral de Cfrraa Nunidoel 

CI-1033680-E10 	
• Ir . 

 

A eritrisos:des-r-piedutei -clOeisea 4OTefeeride-SeSin-re'Otra"teliertide;o aé-  .600 • 
tolerados otrusas sem jusencativres prévias. 

9,3. Todos os-produtos 'Maio conferidos no momento Cla eis:rego. e se a quantidade e/ou 
qualldade dos mesmas ngo Corresponder át especificaçeen exigidos, a remessa 
epresontada seradevolvide à detentora para sulsstáulçâo, no poro máximo do 48 (quarenta 
e eito) horas, Independentemente da aplicaçâo das penalidades cablvais, 	• 

9.4. Se a detentora corri preço registrado ern 	lugar não receber ou náo retirar e' 
Noto de Empenho ou Ordem de Fornecimento, no prazo de 01 (ora) dia 011, contados da 
dota da convocação, a Adinhastrage convocará e empresa com preço registrodo em 

.segundo lugar. para efetuar o fornecimento, ao preço do.prhaélro danificaste, e assim Por 
diante quente ás demais detentoras. sondo aplicadas Si faltosas as ao:sondados descritas 
no Kern 10. 	 • • 

9.4.1. Será dado corno retirada/recebida, a Note de Empenho ou Ordem de Fornecimento 
enviada via 

F6 1. OPR ED IS 1 ra 
Jo.,r,nal O. Paraná 	• . 
Sexta-fei, 28 de maio de 2010 
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Diári0 Oficial Certificado Digitalmente 

0opromimme41.44oPimOndd eu aodem Penuo, e. ornei. 
4.44imeriarro"oeor dommermervoe4 ~munir.. moo. m.or 

. 	linvinNomoorrooret. 4 • 

LINIOESTE •UNI VERSIDARE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ 
Tomada de Preços o. 003/10 (Menor Preço) - R esultedo de Fase de 
Abertura e Julgamento de Propomos -Objeto:Empreitada por preço global. 
pare matutai, do Geregetn de Veiculas (Compus de Caocevel). de 
Universidade Estadual do Oeste do Paro& - UNIOESTE - Empresa 
ClassIfkado: Xraiewski & Marques Lida. • ClessiBcaçaoi Kaniewski & 
3derques Lide.. RS 115.353.93 • Ça¥ovel. 27 de maio de 2010 • IVAIR 
DEONEI EBBING (Presidente da Comissão de Licitação da Reitoria). 

UN1OESTE -UNIVERSIDADE ESTA DUAL DO OESTE DO PARANA-
Ex trato de Adjudicado e Homologação da Tomada dc Preços n.' 003/10 - 
Prscoxii nt, 29.637/11) • Objeto: Empreitada por preço global, para e 
"melado do Garagem dc Xklculas (Campos de Cascavel). da Universidade 
Estadual do Onere do Paraná - UNIOESTE - Empreso Homologada: 
Krnicivski & Merques Ltda.. pane MORBO dn objeto licitado, no mim de ES 
115.3143.93 • Expirado o potro mansa. toma-ar pública a adjudicação c 
11001010gliolri do procedimento Rateara em eptgrafe. Coseovel. lide maio 
de 21/10 - Aleibiades Luis Orlando (Ronco da LINIOESTE) 

	

RI 40.00 
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CAMARA MliNICIPALDETOLEDO 
Centro Cinco Presidente Tancredo Neves 

	

Rua Sarand I. 019-1 	CEP 85900-030 - Talento - Printed 
Telef. (45)3379.9900 y • L 	hz 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PRF.GÃO PRESENCIAL a 001/2010 

OBJETO: Seleção dc propostas visando ao registro de preços pano aquisição 
do &sustos aéreas dc classe econômica pare voas acioneis e internacionais. 
I/ATA DA ARERTURA: 15 de junho de 2010,55 14:00 horas no prédio de 
Cairiam Munitimil dr Toledo. VALOR MÁXIMO:RS 20.000.00 tante mil ruis). 
O edita encontro-se 0 dimosirgo nantredroda o // VIM roo o tia br Demais 
informara. pela Secretaria da Câmera Municipal dc Toledo. Centro Ciam 
Presidente Tencrcdo Neves. Rua Serandi. n• 1049. Centro, atendimento de 
segunda a sexra.feire. das 08:300, 12:000 das 4:005,1 	17:00 horas. Fone (45) 
3370 5400 	• 	"I sy 	(0-1 ledt 	• igkr 

Talado. 26 de marco dc 2010 
Márcio Roberto Buas - Diretor-Geral da Climore Municipal 

Ra TIPO • MOMO° 

AUDIÊNCIA PUBLICA 
CONVOCAÇÃO 

()Presidente da Camaro Municipal de Pinguim, Estado do Para& eo Presidente 
de Çomissão de Finança c Orçamento, no uso doavas ntribuiçOes regimentais 
e dando cumprimento eit disposto saio, pos§4. de Lei Completar colar o' 101/ 
1000 (Lei dc ReeponsAbilidede riecall•  CONVOCA n Comunidade em geral: 
hcin coma. ae Mi:111110N 11110 8110ernarneilInh. Integrantes dos segmentos 
inominados da sociedade e o lodos os interessados para participarem da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA oser renlizeda sadia 31 (trinta e um)dc maio& 2010, 
as 10:00 ideo hora). no Plenário Zacarias Vieira, de Cariam Municipal de 
Minguara localireda neatv. Getulio Vargas. 1511- Cerniu- Pingare - Paraná. 

Na ocasião. o Excelcntissieno Senhor Secretario Municipal de Finanços do 
Munielpiode Pirequara demonstrará e avaliai ocurnprimenrodes Metes Fiscais 
rekrenle ao primeiro trimestre do Exerci/10 Finnneciro de 2010. 

Elbeu Salgueiro NI eira 
Presidente de Meta Emendai 

RI Ép00 • 701157N011/ 

PREFEITURA NIUNICIPALIIE SANTA MARIA DO OESTE. PR  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCED)MENTO LICITATOR10 N..045/2010 
MODA LIDA DE: TOIMA DA DE PRP.ÇOS N.' 01S/2010 

O ~enfio de Santa Mario do Oeste. Estado do Perna com fundem:ma Lei 
o." 4.61•6103 e alterada posteriores, comunica quere-Mann I icitnção conforme 
es seguintes especificaria : 
OBJETO: "CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

R OFISSONA L MEDICO PARA ATENDIMENTO JUNTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E VIGILÂNCIA SANITARIA 
JUNTO AO PSF DE RIO DO TIGRE COM CARGA HORARIA DEIS 
HORASSEMANAIS, MAIS PLANTOES NO HOSPITALE MATERNIDADE 
Púni.i CO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO OESTE," pelo penedo de • 
12 meses, de acordo com es demais sandlees, do edital e enema". 
DATA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS:No dia 1410 lenho de 20In,*s 
10:00 bofes ria Prefeitum Municipal de Santo Maria do Oure. 

'-1311 MAXIM° GLOBAL: 
162.1100.00 (Ca& e assentis e dois mil raio). 

-A 11E010 DE JULGAMENTO: Menor Preço Global. 
Opta-verto Edital. encontrase 11 disposição pare verificação pio parte 

dm interessados na Divisão de Liei1a0P4.  tias dePoiarieioda  Prefeitura 
Municipal situada ti, Rue loa de limais Pereira. III. Centro - Munielpin de 
Santa Mario do Oeste•Pr, CEP 05.230-000, no horario das &MI is 11:00 horas 
elos 13:00 Os 16:00 horas, infonnações: 042 3644 1137 
Os interessados em redquirir foreapino do Editei, poderão farelo mediante o 
recolhimento do importância de 115 50.00 fCinqatnota reais), 

Sante Maria do Oeste. PR. 20 de Meio de 2010 

IM.RNANDO LOPF.S 
Presidente de Coinissão de LicheçOn 

115 144.00 0000ail010 

MUNICIPIO liS FOZ I/0 IGUAÇU torna Publico que de conformidade com 
o decreto mitnicipal 17.946 de 23 de outubro dc 2007. foi deciaredo de 
utilidade publica. para fins dedeseproprioção, afim de titilizaão em programa 
babitocionni de interesse social o lote 10.347-09.2149. da pane sul do 
património municipal, matricula n'. 29.004 do 2' oficio, sitnedo neste cidade 
de Par do iguais - Paraná. 

XIIINICIPIO DE FOZ Dl) IGU,AÇU toma Publico que receba O emissão de 
posse n. I 335/200F, referente o desapropriação do lote 10.3.47.09.2149, 
do arte eul do património amicipal matricula na. 29.504 do ?oficio, situado 
nesta cidade dc Fm do Iguaçu - Painel. 

Diárip0FICIALPaOOIS4S 

MUNICIPIO DE FOZ DO IGUAÇU, tome Público que do conformidade com 
a lei municipal 	3.640 de OS dc derembro de 2009,101 transferi& a emissão 
de posse n'. 1335/20135, referente no lote 10-347-09.2149, da pene sul do 
pettimónio municipal, matricula n'. 29.004 do :r oficio. tirado neste cidade 
de For do Iguaçu - Perene, em favor do Instiivio de Habitação de 'no do 
Iguaçu - FOZHABITA 

Ra 00,00 • rssosnot 

COMPANHIA DE DESENVOLVIIMENTO DEAPUCARANA - 
CODAP/EM LIQUIDAÇÃO 

C.GC.MF. 75.280.644/0001-80 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Picam convidado, os Acionistas da "Companhia de Desenvolvimento 
de ApitearanaCODAP. F.m Liquidoção", te reunirem em Assembléia Gemi 
Ordinária. no dia II de Junho de 2010, Is 17:00 Ao. 00 50110 Nobre da Prefeitura 
do Município de Apuara:ta. sito no Centro Civico José de Oliveira Rosa. e 25, 
no cidade de Apucarann. Estado do Perime, afim de deliberarem sobre e seguinte 
ardem dali,: 

A preciação da Prestação de Contas do Semestre. mediante relatório, e &maio 
doetimentos relatos no Estado de Liquidado da Sociedade, nos termas dos 
Artigos 210 e 213, do citada lei, acompanados de Parecer do Conselho Fiscal. 

Apreciação do Balanço Patrimonial c Demonstrações Finemeiros do exercido 
encanado em 31.12.2509, neompanhados do Poreeer do Conselho Fiscal. 
e) Eleição do Conselho Fiscal c Sm/leniu. 
d) Outros assuntos de interesse social. 

Apearam. 26 de meio dc 2.010. 

Unam Elleabeth Grados 
Liquidai& 

124.00 • 2601K1010 

PREFEITURA MUNICIPAL DE umuCIDA 
Estado do Paraná 

Rua Dr. Zollo Saias, 410 - 
FonefFee 104313917.1111 • CEP 84285-000 

.C4AI,11L4 fiellscon@fignelradnvoner 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATORIO N. 035/2010 

PREGÃO PRESENCIAL 014  025/2030 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA. Estado do Penne. pessoa 
jurídica de direito publico interno, inscrito no CNP) sob o e 78.063.732/ 
0001.18, com sede na Rua Zoilo Mara Sintas, 410. Figueira-Pr, alnivés de seu 
Pregoeiro. legelmente designado através da Pooarin e 052/2010 de 04/01/ 
2010. toma público aos internados que reccber6 proposta até 6, 09:00 horas 
do dia onde se IP: momo. leia-se: 18/06/2010 pare coiantrialo de: 
EMPRESA LEGALMENTE ESTABELECIDANO RAMO DE REFORMAS. 
FUNILARIAS E PINTURAS, PARA OS VE1CULOS ONIBUS, 
CAMINHOF-S, UTILITAR1OS E VEICULOS LEVES, nollflea-se aos 
proponentes Interessados que a serviços deverão ser inanidos ne sede do 
Municiplo, coa semlços são evenlro111. 
Demais infonnaMeo bem corno cópia do Edital completo poderão ser obtidas 
penalmente, junto ao Departamento de Licitação. na  PREFEITURA 
MUNICIPAL DE FIGUEIRA, Rua Zoilo Mara Sinta, 410. Figueini, Pausá 
Anuário das 05:00 ás 11:00H e Mn 13:00 As 17:00H. EDIFICIO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRA. em 26/0512010 GEANDRO 
CICERO DE LIMA Pregoeiro 

Ra IMOD • ISMOR010 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARIALVA 
ATOAVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N°132/1010 
PREGÃO PRESENCIAL N° 35)2010 

TEX Objelo: Aquisição de Produtos Alirnenticios desrinedus o diversos setores 
desta municipalidede. pelo Menor Preço Por limo Obtenção do Edital: Prefeitura 
Municipal de Marialvn Rua Santa Efigènia, 655 Merielva•Pr. Recebimento das 
Propostas: até 1/de junho de 20100. OghlOmin. Aberrai, das Propostas: 16 
de junho de 2010 Os 09b0Dmin. Informou:1es: (44) 3232-8370 (na e fax) ou 
COMPI21~2tunfunsamiu 
Publique-se 
DAT Edifica da Prefeitura Municipal de Morielva. Escorio do Paraná. em 2/de 
junho dc 2010. 

AOS EDGAR SILVESTRE 
CAR Prefeito Municipal 

RI MOO 	as00010 

PREFEITURA MUNICIPALDE CASTRO 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL NP 040/10 

OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO 
SEMAFÓRICX NOS CRUZAMENTOS DAS RUAS SANTOS DUMONTCOM 
CORONEL VIDALMARTINS DE OLIVEIRA- RECURSOS - ORDINÁRIOS 
LIVRES. RECEITAS E ALIENAÇÕES ATIVOS E GERENCIAMENTO DE 
TRÂNSITO. SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTA° PUBLICA. 
Expirado o moro ructirOrl. inote•se pública o hornologeção do procedimento 
lieitarórin cm colgnife c a adjudicado do objeto pano proponente: 

PROPONENTE ~AR RS 

FAROL StNALMAÇÃO 
VOARIA LTDA, 111.192.720/M51.1.41 RI 47.4011,110 

VALOR TOI A L EM RS 50 67.650,00 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.005.06.I R3.006.2018 - 4.4,90.52.00.00 - CR: 6164 • FONTE DE 

RECURSO: LODO. RECUA OS ORDINÁRIOS (UVRE)- 03301 - RECEITAS 
E ALIENAÇÕES ATIVA - E XERCIC1OS ANTERIORES - 0.3.509 - 
GERENCIAMENTO DE TRÁNSITO • EXERCICIOS ANTERIORES. 

, 	Castro. 2/de maio de 2010. 

MOACYR ELIAS FADELJUNIOR 
' 	Prefeito Municipal 

RS 144,00 anelo/mil 

AV/6/0 DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA N°0040010 PARA REGISTRO DE PREÇOS 
Sin«se do objeto: Aquisição de géneros Mamados, limpero, cope e moinha 
Tipo de LIcileção: Menor Preço Unitário 
Recebimento e nberlurn: dia 29/06/2010. eié ás 9:30 horas. 
Retirado do Edital: 

TOMADA DE PREÇOS N°0100010 
Sintese do objeto: Contramçáo de autuai, de publicidade para agenciamento 
nos meios de comunicação do nota oficiais da Prefeita, Municipal de Bati. 
Tipo de Licitalle: Motor Preço Global 
Entrege dos envelopes com a documentação e proposta dia 14/06/2010, eté 
h 09:30 horas. 
Abenura dos envelopes pare julgamento: dia 14/06/2010. Os 09:35 boroa. 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N° 
058/2010 
Mane do objeto: Aquisição de amimes de hortaliças e fintes diversos 
Tipo de Licitação: Menos PIPIO por Lotc 
Abertura e Julgamento: As 9:30 bora do dia I 5/116/20111 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA N. 059/2010 
SInlese do chino: MUDOU& um veiculo !Mu furgão =Maneie para simples 
=Mo 
Recebi m rol o das Propalas: Das 5:011 horas do dia 21,D32010 As 5:35 horas 
do dia 15/06/1010 
Abertura das Propostas: Dos 5:30 h ds 9:05h do dia 15/06/2510 
Inicio da Sessão da Dispute doa Preço.: 0.5 0:00 há, 9:05 h do dia 15/116/ 
2010. nanado do perlo& actuário. 
Local de Acesso e Pnrlicipeção: wwabbmneccom.br • Portal de Compra 

PREGA O, NA FORMA PRF.SENC1AL PA RA REGISTRO DE PREÇOS 
060/2010 
Siam do objeto: Aquisiça de artigos de limpem poro veiculas 
Tipo de Licitada: Menor Preço Global 
Abertura c Julgemenloi As 13:30 aros do dia 15/06/2010 

PREGÃO, NA FORMA PR ESF.NCIA L PARA R EG ts-rRo DE PREÇOS 5,M 
061/2015 
Sintae do objeta: Aquisição de Remiti& edificada Rani retirada direi/imbele a 
bomba, dentro do pediatra urbano do RIM 
Tipo de Liellane: Menor Prece 
Abertura e Julgamento: As 9:30 hora do din I 6/06/2011i 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL N°061/2010 
Sarem do objeto: Aquisição de óleo diesel corn entrega diremmenie no Parque 
de Maquines de Prefeitura Municipal, com sistema de comodato peia ianque dc 
10.000 fina c bombo de abostecimento. 
Tipo de Licitação: Menor Preço 
Abertura e lasemento: As 13:30 horas do dia 16/0612010 

PREGÃO, NA FORMA PRESENCIAL Ne 06312010 
Sintese do objeto: Locação de maquia fotocopiadora com fOrnearnento de 
inenutcoMo e toner. 
Tipo de LIcitallo: Menor Preço 
Abertura e Julgamento: As 9:311 horas do dia 17106/20M 

PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA PARA R EGIS11/01/5 PREÇOS 2.19  
064/2010 
Salem do objeto: Aquisição dc ferremenies moedeiras diversas 
Rembimento da Propostos: Da 5:00 hora do dia 31/050019 Its 0:30 horas 
do dia 17/00)2010 
Abertura das Propalai Das II:30 bis 9:00 b dodia 17/06/2510 
Inicio  da Rosno do Divina dos Preços: Das 9:00h as 9:05 h do die 17/061 
2010. acrescido do perlo& aleatório. 
Local de Acesso e Po 	 wasoblomner.com.br  • P0001 10- Compra 

PREGÃO. NA FORMA ELETRÔNICA PARA REGISTRO DE PR EÇOS 24° 
065/2010 
Moine do objeto: Aquisição de bolor de colearam paria Secretaria Municipal 
de Stade 
Recebimento das Propostas: Das E:00 horas do dia 31/05/2010 is 13:30 horas 
do dia 17/0612010 
Mentire Mn Propales: Dos 13:30 li ás 14:00 h do dia 17/09/2910 
Inicio do Sesedo da Dispibln Má Preços: Das 14:0011a 11:05h do dia 17/11a 
2010, areai& do perito(/' :dentário. 
Local de Acesso e Ite ri Rança o: camr.blonnet.conain - Portal de Compres 

Fommligação de ConoithafEnceminhamcnto: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE IRATI 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
RUA CEL. EMILIO GOMES. 22. CENTRO 
IRAT1 • PARANÁ 
CEP: 04.500.000 
FONE: 1421 3907.3010 
FAX: (42) 3907.3015 
c-mall: licitacoolffireti.pogov.br  

liai 1600 maio dc 2010. 

Anselmo Iterado 
Presidente da Comisdo de Licita-Mi 

51 430.00 • DITV4010 

PREFEITURA NIUNICIPA DE 16/AI 
RUA RUI BARBOSA, 632 - CENTRO - IVAI - 
CNKI/MF 76.175.915/11001-33 
Aviso DE LICITAÇÃO N° 091/2010 

• PREGÃO PRESENCIAI. N' osituno P  
(Lei 	10.520/02. ao. 4'.I C11) 

Tipo 	 MENOR PREÇO. 
Venue do Oleia: 400 sacos de cimento 
Senda dr lufgenneina: 09/06/2010 h 10:00 ha 
Local pare informaçõco a ablencao do instrumento convomiário e sais anexos: 
Oito - Ivelpagov.br  
Setor de Licitaçães do PREFEITURA MUNICIPAL DE I6/A1 • PR 
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Valdir Wutzke 
Me e p/ Comissão 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 —Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br  

634 

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N°. 004/2010 — CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as 
propostas de preços, em atendimento ao edital do Pregão Presencial n°. 
001/2010 — Câmara Municipal de Toledo. 

Aos quinze dias do mês de junho do ano dois mil e dez, às quatorze horas, em sessão pública, sob 
a Presidência de Amir Silveira e membros Terezinha A Richetti Dal Bosco, Valdir Wutzke, Eudes 
Dallagnol (ausente) e Leoclides Bisognin, reuniu-se a Comissão Permanente de Licitação designada 
pelo Ato n°. 001/2010, para proceder ao recebimento dos envelopes protocolizados pelas 
proponentes interessadas no fornecimento do objeto do Pregão Presencial n°. 001/2010 — Câmara 
Municipal de Toledo, a saber: seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição 
de passagens aéreas de classe econômica para vôos em todo o pais e para vôos 
internacionais. Aberta a sessão pelo Pregoeiro certificou-se da presença do senhor Diretor-Geral da 
Câmara Municipal, bem como a participação de 01 (uma) empresa proponente, sendo a seguinte: 
Espaço Viagens e Turismo Ltda - ME, representada pela Senhora Deise Baierle, conforme 
documentação apresentada em envelope de credenciamento. Em seguida, o envelope de proposta 
foi rubricado pelos membros da comissão e representante presente e na seqüência o mesmo foi 
aberto e a proposta analisada e rubricada pelos membros da Comissão e representante presente. A 
empresa Espaço Viagens e Turismo Ltda - ME foi HABILITADA a proceder a dar lances. Em 
seguida, o pregoeiro convidou a representante da empresa classificada para iniciar os lances 
verbais, do item licitado, chegando-se à seguinte classificação: 1a colocada a empresa Espaço 
Viagens e Turismo Ltda - ME, com um lance de desconto no percentual de 5% (cinco por 
cento) a ser aplicado sobre a tabela de preços das tarifas praticadas pelas companhias aéreas, nos 
termos do item 8.4 do edital. Os lances iniciais e finais dos referidos itens constam na planilha anexa 
ao processo. O envelope de documentos da empresa vencedora do item foi aberto respectivamente 
no término do lance. A empresa Espaço Viagens e Turismo Ltda - ME, deixou de cumprir o contido 
na alínea 'e' do item 9.1.2 do edital isto é, prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, 
mediante apresentação de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria Municipal da 
Fazenda, do domicílio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma da lei, ficando ciente 

rmos do item 5.1.1.1. do Edital possui o prazo de dois dias úteis para regularizar tal 
do apresentar o documento solicitado junto à esta Casa, sob pena de decair o direito 

a administração pública. O representante manifestou-se favoravelmente com o que 
a presente ata e nada mais havendo a tratar, renunciou ao direito de recorrer da 
ão, conforme i i o XVIII, artigo 40  da Lei n° 10.520/02. Por fim, o Pregoeiro deu por 

sessão da qu fcii lavrada a presente ata que, após lida e achada conforme, vai 
los membros d 	'ssão e representante presente. 

de que nos 
situação õE 

de con atai 
está 
presnte de  
encrrada  
as 

Bisognin 
Membro/ omissão 

mir Silveira 
Preside e/ Comissã 

< 	 C-a—az-- 
terem A Richetti Dal Bosco 
Membro/ Comissão 

-ffk.r(opfotk'e.  erto Buss 
D' 	al 
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aMARA MUNICIPAL DE TOLEDO  

i 
REGISTRO DE PREÇOS - PASSAGENS AÉREAS 
PLANILHA DE LANCES 
ANEXO.DA ATA N.° 004/2010 
EDITAL N° 001/2010 - PREGÃO PRESENCIAL 
LOTE ÚNICO -VALOR MÁXIMO: 	 R$ 20.000,00 . 

Licitante 
% 

, 
Proposto 

% acima 
Menor 
Lance 

Situação Lancei. Lan 	2 kance 3 Lance 4 Lance 5 Lance 6 Lance 7 Lance 8 Lance 9 Lance 10 Lance 11 'Lance 12 

Espaço Viagens e Turismo Ltda - ME 4,00% 0,00% "classificada 5,00% 
classificada 

^classificada 
Á classificada 

k/ Toledo, 15 de Junho de 2010 

rs,/, 
mir Silv ira 	Te 	'ntt 	Richetti Dal Bosco 	Valdir Wutake 

-reg 	ro 	 Equipe de a 	io 	 Equipe de Apoio 
Espaço Viagens e Turismo Ltda - ME 5,00% 1 

O 
O 
O I 

E veg 	 051- ME 
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• CREDENCIAMENTO 

earei4 e 7e4e~ 
www.voeespaco.com.br  

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 

Maringá - Paraná 

PÁG. 

www voeespaco.com  br  
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M6NIA MARTON PAVAN 
PROCURADO 

RG: 5.705.111-6 SSP/PR / CPF: 023.735.899-9 

ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 
ENDEREÇO: Rua Neo Alves Marfins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 

FONE/FAX: (44) 3028-8833 

. 
Credenciamos a Srá• —"beise lã-ciierle, portadora-,da_cédula-de-id-éritidade--sob_n°. 5.498,199-6 
SSP/PR e CP/FNF sob n° 017.991.129.50, a participar do procedimento licitatOrio, sob a 

_  

-....--- modalidade de PregaciPresencial n:°,001/2010, instaurado pela Cfimara Municipal de Toledo, na , 
qualidade de representante legal da empresa 	 w 

	

, com poderes para 	ci-empresa,-elaborar a 
. i --- -----,_ 	I 	--, 	5—. 	I. 	--,  

,_____,-i 	, proposta, oferecer 'lances,-assinar atas, iiiterpor ide recuráo praticar todos os demais atos que 
se,  fizerem necessarios. 	,., , 	, 	 ",.... 	 

1 
I 	

/ 	; r --  - 1_ ) 	 I 	_r-  -) '. 
-i 	,  

__..- , 	 . 

, 	1 \ ‘'..,- Por ser a exproessa da verdade;-firmamos-a presente. ,. 	j44, e 07,44w4o 

wwvv.voeespaco.com.15br 
Maringá, de Junho de 2010. 

8 

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 

www.voeespaco.com.br  PAG*--2— 
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ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 
CNPJ/MF: 08.404.697/0001- 78  

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRÁTOz.=OCIAL- 

ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES, brasileira, casada sob o regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Maisa, 71, 

Conjunto Residencial Cidade Alta, CEP 87053-060 em Maringá/PR, portadora da 

Cédula de Identidade RG n° 5.075.626-2 SSP/PR, deN2idamente inscrita no CPF/MF 
sob o n° 7.74.504.429-49, e FABIANA PATRÍCIA DE SOUZA REIS, brasileira, 
casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 

domiciliada na Rua Dr. José Chrisóstomo Capinan, 70, Jardim Liberdade, CEP 

87045-4 30, em Maringá/PR, portadora da Cédula de Identidade RG n° 6.292.459-4 

SSP/PR, devidamente inscrita no CPF/MF , sob o n° 005;-066.379-80, sócias 

componentes da sociedade que gira sob nome empresarial de ESPAÇO VIAGENS E 
TURISMO LTDA-ME, com sede e foro na Rua Néo Alves martins,2939, Sala 01, 

Zona 01, CEP 87013-060 em Maringá/PR, com seu contrato social devidamente 

arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 41205816359, por 
despacho em sessão de 31 /10/2006 e última alteração de Contrato Social 

devidamente registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o n° 
20073158100, por despacho em sessão de 02/08/2007, RESOLVEM pelo presente 
instrumento, particular de alteração alterarem o seu Contrato Social Primitivo e 

Alterações de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O Capital Social de R$15.000,00 (quinze mil reais), fica 
elevado à R$50.000,00 (cinquenta mil reais), com um aumento de R$35.000,00 (trinta 
e cinco mil reais) integralizados pelos sócios da seguinte forma: A sócia ANDRÉA 
MERCADO RODRIGUES MARQUES, integraliza neste ato R$17.500,00 (dezessete 
mil, quinhentos reais), em moeda corrente do Pais, e a sócia FABIANA PATRÍCIA 
DE SOUZA REIS, integraliza neste ato R$17.500,00 (dezessete mil e quinhentos 
reais) em moeda corrente do pais e. O Capital Social de R$50.000,00 (cinquenta mil 
reais) fica dividido em 50.000 (cinquenta mil) quotas, no valor de R$1.00 (um real) 
cada urna, distribuídas entre os sócios da seguinte forma: 

O Capital Social fica assim • _____.....-- 	....“.“.• 	...“, 

NOME DOS SÓCIOS 
.., ,..“...14./..3• 

NR QUOTAS VALOR R$ PART% 
FABIANA PATRÍCIA DE SOUZA REIS  25.000 25.000,00 50,00% 
ANDRÉA MERCADO RODRIGUES MARQUES  25.000 25.000,00 50,00% 
TOTAL 50.000 50.000,00 100,00% 

CLÁUSULA SEGUNDA:  A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Socia 
nos Termos do ARTIGO N° 1052 do C,..igo Civil/2 

PÁG. 5 
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ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA-MF  
CNPJ/MF: 08.404.697/0001- 78  

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ' 

CLÁUSULA TERCEIRA: As sócias não respondem subsidiariamente pelas 
obrigações sociais. 

- 
CLÁUSULA QUARTA: 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 sua aquisição se 

postas à venda, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente, pelo 

prazo de 60 (sessenta) dias. 

CLÁUSULA QUINTA: A administração da sociedade caberá as sócias, FABIANA 

PATRICIA DE SOUZA REIS • e ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES, 

dispensadas da prestação de ca'Ução e fazendo o'uso EM CONJUNTO, vedado no 

entanto o uso do nome empresarial em negócios estranhos ao interesse social ou 

assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, facultada 

retirada mensal, cuja valor não' ultr'apasse O limite fixado pela legislação do imposto 

de renda. 

CLÁUSULA SEXTA: As adminiStradoras dedlar.am, sob as penas da lei, de que não 

estão impedidas de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 

virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 

que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; 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 SÉTIMA: Para os atos adiante enumerados, haverá necessidade de 

concordância expressa de todos os sócios: 

Alienação de Bens Móveis e Imóveis da Sociedade 

Contratos de financiamentos e empréstimos bancários de qualquer natureza; 

CONSOLIDAÇÃO SOCIAL 

ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES, brasileira, casada sob o regime de 

comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Maisa, 71, 

Conjunto Residencial Cidade Alta, CEP 87053-060 em Maringá/PR, portadora da 

Cédula de Identidade RG n° 5.075.626-2 SSP R, devidamente inscrita no CPF/MF 

b o n° 774.504.429-49, e FABIANA P RICI 	E SOUZA 	S brasileira, 

s_ 



ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  

CNPJ/MF: 08.404.697/0001-78  

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL ' 

casada sob o regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e 

domiciliada na Av. Curitiba, 149, Apto. 301, Zona 04, CEP 87014-130, em 

Maringá/PR, portadora da Cédula de Iderilidade RG n° 6.292.459-4 SSP/PR,. 

devidamente inscrita no CPF/MF sob o n° 005.066.379180, sócias componentes da 

sociedade que gira S.ob nome empresarial de ESPAÇO VIAGENS E TURISMO 

LTDA-ME, com sede e foro na Ru -a Néo Alves martins,2939, Sala 01, Zona 01, CEP 

87013-060 em Maringá/PR, com seu contrato social devidamente arquivado na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob n° 41205816359, por despacho em sessão de 

31/10/2006 e última alteração de Contrato Social devidamente registrada na Junta 

Comercial do Estado do Paraná sob o n° 20073158100, por despacho em sessão de 

02/08/2007 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A s' oedade ,gira sob o nome empresarial de ESPAÇO 

VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, e tem a sua sede e foro na Rua Néo Alves 

Martins, 2339, Sala 01, Zona 01, CEP 87013-060, em Maringá/PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital SociaÍ da empresa é de R50.000,00 (cinquenta 

mil reais), divididos em 50.000 (cinquenta mil) quotas no valor nominal de R$1,00 (um 

real), cada uma, divididas entre os sócios da seguinte forma: 

O Ca ital Social está assim distribuído entre os sócios: 

NOME DOS SÓCIOS N° QUOTAS VALOR RS PART. °A 

FABIANA PATRÍCIA DE SOUZA REIS 25.000 25.000,00 50,00% 

ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES 25.000 25.000,00 50,00% 

TOTAL 50.000 50.000.00 100.00% 

CLÁUSULA TERCEIRA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, 

nos Termos do ARTIGO N° 1052 do Código Civil/2002 

Cada quota dá direito a um voto na decisão dos sócios 

CLÁUSULA QUARTA: Os sócios não respondem subsidiariamente pelas obrigações 

sociais. 

CLÁUSULA QUINTA: Para os atos adiante enumerados, haverá necessidade de 

concordância expressa de todos os sócios: 

Alienação de Bens Móveis e Imove da S ciedade 

Contratos de financiamentos e er p stimo 	ancários d 	er natureza; 

3 

PÁG. 	 
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ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA-ME  

CNPJ/MF: 08.404.697/0001-78  

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO ScôIAL' 

CLÁUSULA SEXTA: Objeto social é de AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO. 

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade iniciou _suas atividades em 17 de Outubro de 

2006 e seu prazo de duração é indeterminado. 

CLÁUSULA OITAVA: 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 de preço, o direito de preferência para sua aquisição, do 

prazo de 60 (sessenta) dias, 

CLÁUSULA NONA: Par decisão dos.  sócios quotistas, fica pelo presente instrumento 
investidas na função de administradoras d.a.  • s'ociedade dispensado da prestação de 

caução e fazendo uso érnkconjunto, as sócias FABIANA PATRICIA DE SOUZA REIS 

e ANDRÉA MERCADO RODRIGUES MARQUÊS, cujo mandato se estenderá por 

prazo indetermihado, vedado no entanto o uso do nome empresarial em negócios 

estranhos ao interesse social Ou "assiimi'r obrigações seja em favor de qualquer 

quotista ou de terceirbs, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 

autorização do outro sócio, fac,ultada retirada mensal, cujo valor não ultrapasse o 

limite fixado pela legislação do imposto de renda. 

CLÁUSULA DÉCIMA: As administradoras declaram, sob as penas da LEI, de que 

não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade empresária, por 

LEI especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos, 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 publico ou a 

propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O balanço geral será levantado em 31 de 

Dezembro de cada ano, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 

ou perdas apurados. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social inicia-se em 01 de Janeiro e 

encerra-se em 31 de Dezembro c!: cada ano, data em que serão levantados, o 

Balanço Patrimonial, Balanço de 'e ltaio conõmico, e da Conta de Lucros e 

Perdas. 

4 

PÃO. 



CLÁUSULA DÉCIMA NONA:  Que permaneçam inalteradas •as demais cláusulas que 

não colidirem com as disposições do pre nte instrumento. 

ESPAÇO VIAGENS E TURiSMO LTDA-ME  

CNPJ/IVIF: 08.404.697/0001-78  

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO S:..-‘ÓIAL 

A sociedade empresária poderá levantar balanços intermediários em qualquer época 

do exercício. 

Os lucros ou prejuízos apurados, serão -distribuídos ou suportados pelos sócios, na 

proporção de suas quotas no capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Nos quatro meses seguintes ao término do 

exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador 

(es) quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 

fechar filial ou outra dependênda„Mediante alteração contratual assinada por todos 

os sócios. 

CLÁUSULA DECIMA—QUINTA:  -Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 

retirada mensal, a titulo de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares 

pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Falecendo ou,interditado qualquer sócio, a sociedade 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo ou 

inexistindo interesse destes ou do (s) sócio (s) remanescente(s), o valor de seus 

haveres será apurado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 

resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

PARAGRÁFO ÚNICO:  O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 

que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a 

elaboração de atas de reunião/assembléia de sócios. 

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA: Fica eleito o Foro de Maringá para o exercício e o 

cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 



VIAGENS E TURISMO LTDA-ME 

CNPJ/MF: 08.404.697/0001.78 

TERCEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO SC./CIAI_ 

E, por assim estarem certos e ajustados, lavram, datam e assinam o 

presente instrumento em cinco vias de igual teor e forMa, de acordo com .as 
declarações e documentos fornecidos pelos'Ocios. 

Maringá/PR, 12 de Jarieiro de 2009. 

Jc4k,: 	Cte S . 	 
FABIANA PATRICIA DE SOUZA REIS 

c 
ANDREA MERCADO R IGUES ,MARQUÊS 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 	' , 	AGENCIA REGIONAL DE MARINGA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/02/ 2 00 9 • ,•: 

,SOB NÚMERO: 2 00906 91237 

a : 	2 0583635 9 
Protocolo: 09/069123-7, DE 19/02/20 

Empres  . 	 . • 	„ 
;ESPAÇO  VGE4S E 711EISMO LIMA ME 

LUIZ CARLOS SALVA"R0'. 
SECRETARIO 	 "H"'Hf 
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ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA-- ME  - 

CNPJ/MF: 08.404.697/0001-78 	" - 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  

ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES, brasileira, casada sob o regime de 

comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Maísa, 71, 

Conjunto Residencial Cidade Alta, CEP 87053-060 em Maringá/PR, portadora da Cédula 

de Identidade RG n° 5.075.626-2 SSP/PR, devidamente inscrita no CPF/MF sob o n° 

774.504.429-49, e FABIANA PATRÍCIA DE SOUZA REIS, brasileira, casada sob o 

regime de comunhão parcial de bens, empresária, residente e domiciliada na Rua Dr. 

José Chrisóstomo Capinan, 70, Jardim Liberdade, CEP 87045-4 30, em Maringá/PR, 

portadora da Cédula de Identidade RG n° 6.292.459-4 SSP/PR, devidamente inscrita no 

CPF/MF sob o n° 005.066.379-80, sócias componentes da 'sociedade que gira sob nome 

empresarial dé ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, com sede e foro na Rua 

Néo Alves Martins, 2939, Sala 01, Zona 01, CEP 87013-060 em Maringá/PR, com seu 

contrato social 'devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 

41205816359, por despacho em sessão de 31/10/2006 e Ultima alteração de Contrato 

Social devidamente registrada na' Junta Comercial ,do Estado do Paraná sob o n° 

20090691237, por despacho em sessão de 20/02/2009, RESOLVEM pelo presente 

instrumento, particular de alteração alterar o seu COntrato Social Primitivo e Alterações 
• 

de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA:  O tapital 'Social de R960,000,00 (cinqüenta mil reais), fica 

elevado à R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), com um aumento de R$70,000,00 

(setenta mil reais) integralizados pelas sócias da seguinte forma: A sócia ANDRÉA 

MERCADO RODRIGUES MARQUES, integraliza neste ato R$35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), através do resultado do exercido, conforMe balancete de 30/09/2009, e a sócia 

FABIANA PATRICIA DE SOUZA REIS, integraliza neste ato R$35.000,00 (trinta e cinco 

mil reais) através do resultado do exercício, conforme balancete de 30/09/2009. O Capital 

Social de R$1.20.000,00 (cento e vinte mil reais) fica dividido em 120.000 (cento e vinte 

mil) quotas, no valor de R$1.00 (um real) cada uma, distribuídas entre as sócias ..da 

seguinte forma: 

O Capital Sodial fica assim distribuído entre as sócias: 

NOME DOS SÓCIOS NR QUOTAS VALOR R$ PART.% 

FABIANA PATRICIA DE SOUZA REIS 60.000 60.000,00 50,00% 

ANDRÉA MERCADO RODRIGUES MARQUES 60.000 60.000,00 50,00% 

TOTAL 120.000 120.000,00 100,00% 

CLÁUSULA SEGUNDA:  A responsabilidade de cada sócia é restrita ao valor de suas 

quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, nos 

Termos do ARTIGO N° 1052 do Código Civil/2002. 

CLÁUSULA TERCEIRA:  As sócias não respondem bsidiariam e pelas obrigações 

ociais. 



JUNTA COMERdiAL DO PiRÃiA 	 
AGENCIA REGIONAL DE MARINGA 
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/12/2009 
SOB NÚMERO: 20098747673 
ProtoçoIo: 09/874767-3, DE 16/12/200 r  

;Empresa:41 2 0591635 9 
ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LENA ME 

SECRETARIO GERAL 
LUIZ CARLOS SAL VARO 

2 

46 
ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA - ME: 

CNPJ/MF: 0.40697101-78 	- - - 

QUARTA ALTERAÇÃO DE CONTRATO SOCIAL  

CLAUSULA QUARTA:  Fica eleito o Foro de Maringá para o exercício e o cumprimento 

dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

CLÁUSULA QUINTA:  Que permaneçam inalteradas as demais cláusulas que não 

colidirem com as disposições do presente instrumento. 

E, por assim estarem certos e ajustados, lavram, datam e assinam o 

presente instrumento em cinco vias de igual teor e forma, de acordo com as declarações 

e documentos fornecidos pelas sócias. 

Maringá/PR, 09 de Dezembro de 2009. 

adlx)-"ci eGtjÁà,  dit. 5- Ran 
FABIANA PATRICIA DE SOUZA REIS 

ANDREA MERCADO RODRIGUES MARQUES 
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TABELIONATO COSTA 
DR. ARLEI COSTA 

Tabellâo 

DISTRITO DE IGUATEMI 
Rua Verginia Figueira Teixeira, 10J4 

CEP 87103-000 	Fone: (44) 3276-1412 

fenb3 r  
PROCURAÇÃO - BAS-TANTE QUE FAZ: ESPAÇO 
VIAGENS E TURISMO 1_,TDA ME A FAVOR DE MONJA 
MARTON PAVAN, NA FORMA ABAIXO DECLARADA:- 

SAIBAM quantos este Público Instrumento de Procuração 
bastante virem que, aos vinte e sete dias do mês de agosto do -ano de dois mil e nove, (27/08/2009), 
neste Distrito de Iguatemi, Município e Comarca de Maringá, Estado do Paraná, neste Serviço 
Notarial, compareceu, como Outorgante:- ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 08.404.697/0001-78, com sede na Rua Néo 
Alves Martins, n° 2939, sala 01, Zona 01, na cidade de Maringá-PR, CEP 87.103-060, nos termos 
do contrato social arquivado sob n° 4120581635-9, em data de 31/10/2006, instrumento de 3' 
Alteração e Consolidação de Contrato Social registrado sob n° 20090691237, aos 20/02/2009, e 
ainda Certidão Simplificada n° 09/480383-5, emitida aos 25/08/2009, todos perante a Junta 
Comercial do Estado do Paraná, os quais ficam arquivados nesta serventia no Livro 16 de contratos 
sociais, Fls. 012, neste ato representada por sua sócia administradora FABIANA PATRÍCIA DE 
SOUZA REIS, brasileira, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade n° 
6.292.459-4-S SP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 005.066.379-80, residente e domiciliada na Rua Dr. 
José Chrisóstomo Capinan, n° 70 - Jardim Liberdadep.na  cidade de Maringá-PR, e por sua sócia 
administradora ANDRÉA MERCADO RODRIGUES MARQUÊS, brasileira, casada, empresária, 
portadora da Cédula de Identidade n° 5.075.626-2-SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 
774.504.429-49, residente e domiciliada na Rua Maísa, n° 71 - Conjunto Residencial Cidade Alta, na 
cidade de Maringá-PR; As presentes, juridicamente capazes, reconhecidas por mim Arlei Costa, 
Tabelião, conforme os documentos que me foram apresentados, do que dou fé. E ai, pela Outorgante, 
na forma aqui representada, me foi dito que nomeia e constitui sua bastante procuradora:- MONTA  
MARTON PAVAN brasileira, solteira, maior e capaz, advogada, portadora da Cédula de 
Identidade n° 5.705.111-6-SSP/PR, inscrita no CPF/MF sob n° 023.735.899-90, residente e 
domiciliada na Avenida Brasil, n° 3772, Edificio Centro Empresarial Shimabukuro, 30  Andar, Sala 
31.1, na cidade de Maringá-PR; a quem confere os mais amplos e gerais poderes para o foro em 
geral, com a cláusula AD JUDICIA, em qualquer Juízo, Tribunal ou Instância, podendo a outorgada 
atuar em conjunto ou separadamente, e representá-lo judicial ou extrajudicialmente perante qualquer 
órgão, fundação ou autarquia Federal, Estadual ou Municipal, em total defesa dos interesses e 
direitos da Outorgante e ainda, os especiais para confessar, desistir, transigir, firmar compromissos 
ou acordos, assinar termos, inclusive os de substabelecer o presente mandato a quem convier a 
outorgada, com ou sem reserva de poderes, sendo que todos estes atos, a outorgante, desde já, os têm 
como firmes e valiosos na forma da Lei; confere ainda, poderes para representá-la em processos de 
licitação, podendo assinar os anexos do edital, declarações, planilhas de preços, propostas, 
credenciamentos, atas, formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir da sua 
interposição, enfim, praticar todos os atos pertinentes ao certame e os necessários ao fiel 
cumprimento do presente mandato. Sob minuta apresentada e devolvida. Pela Outorgante, na forma 
aqui representada, me foi dito, finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos 
termos, tal qual se acha redigida. Assim o disse, do que dou fé. Dispensadas as Testemunhas 
Instrumentárias a este ato, em conformidade com o Código de Normas da Corregedoria Geral de 
Justiça deste Estado. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo 

Pagina 1 	 Continua na Página 2 

PÁG.  )i  



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
Estado do Paraná 

COMARCA DE MARINGÁ 

TABELIONATO COSTA 
DR. ARLEI COSTA 

Tabelião 

DISTRITO DE IGUATEMI 
Rua Verginia Figueira Teixeira, 1024 	( 

r"..."-JEP 87103-000 - Fone: (44) 3276-1412 '  

nade it4iov2 
SOA 

FUNARp 

LI OIT 
DE 

NOTA 
CYN671 

RPr,/  

° \ 
_COSTA--  - o ‘, 

ARLEI COSTA 
TAULIÂO 

UITO PERON NETO ° 
Z. BORGONHONE 
RCIDELLI PERON 4:1.• 

iUB 1TUTOS 
R.ITO O GUATEMI • - 

marca 

conforme, outorga, aceita e ,sna. EU, (a.), Arlei Costa, Tjábélião, q.ye a escrevi, conferi, subscrevo, 
dou fé e assino. Emolumeinto : R$40,00 (VRC 380,95)..-Distrito clé Iguale-tini-PR, 27 de agosto de 
2009. (aa.) ESPAÇO VMENS/E' TURISMO LTDA ME, FAl3}Af\TA I4TRICIA DE SOUZA 
REIS, sócia administrIadora da_Otttorgante. ESPAÇO VIAGENS E/TURISMO LTDA ME, 
ANDRÉA MERCADQ RO

/
DRIIGif MAiR(UÊS, sócia ,dMinistradora da Outorgante. Arlei 

.4» 	 :- 
Costa, Tabelião.. Nada ma „ as dad?m seguida, 9nfefe em tuc/lo com o original, ao qual me 
reporto e dou fé. Eu, 	 , AÇi dosta, Tabelião, que a trasladei, conferi, 
subscrevo, dou fé e assino e 	raso. 

Test° 

Maringá-PR, 27 de agost 009 

Arlei Costa  ( 

Tabelião  
V.  

02‘  

bV)  

Págin 	 Ultima Página 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 
ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 
FONE/FAX: (44) 3028-8833 

A •Procuradora dá empresa Espaço 'Viagens e Turismo Lt-dci ME 	qualidadé-dé-Proponente do 
procedimentoXicitatório=sob-a-modálidade de Prega° Presencial ri°  001/2010, instaurado pela ' 	- ) 	 , 
Camara Municipal de Toledo, declea para-os, fins--de—direitosqu\e a• ref~mpresa-cumpre 1 	 ..-------. 

	

I. 	f- 	(-'--" > / 	1 	1 . 	/ plenamente os requisitos.de  habilitaçao exigidos no réspectiVo edital de Iiici'íciçao:' 	(. 
PoC. ser a eXpressaoida verdade,ifirmarTios3presente. 1 	, 	

,, 	 i 	 -- 	,A 

n- 	-- -, 	---- 	 ( 
_. 	k 

1 	 L-- 	 - 	 , 
\ 

e -61od(~ 
www.voeespaco.com.br  

Maringcí, 15 de Junho de 2010. 

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 

MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

RG: 5.705.111-6 SSP/PR / CPF: 023.735.899-90 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO CONTRATO 

1 - DA EMPRESA PROPONENTE: 
Razão social: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 
Rua: n°. Rua Neo Alves Martins 2939 
Bairro: ZONA 01, CEP: 87013-060 	Cidade: Maringá 	UF: PR 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 Insc. Est.: ISENTA 	 Insc. Mun. 111948 
Banco: Banco Bradesco 	Agencia: 0069-8 	 Conta-corrente: 169273-9 
Telefone / Fax: (44) 3028-8833 
Site: www.voeespaco.com.br  
Contador da empresa: Sérgio Telefone: (44) 3262-1018 

Nome: MONIA MARTON PAVAN-
Função: PROCURA1)"ORA 
bata Nasc.: 31/03/197,8 	-  
Est. Civil: Solteira 	" 
Escolaridade: Superior Completo 
RG: 5.705.111-6 SSP/PR 
CPÉ: 023.735.899-90' 	, 
Endereço: Av. Brasil. 3.772, Sala 32.1 _ 
Bairro: ZONA 01, CEP: 87013-000 
Cidade: Maringá UF-  PR 

Celular: (44) 8802-0751 	 9 	e 	104 //14  Vd4  
Telefone: (44) 3028-8833 

Email: administrativo@pavanemarton  com.br. 
VV VV V V .voeespaco.com.br 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

Maringá,  15 de Junho de 2010. 

MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

RG: 5.705.111-6 SSP/PR / CPF: 023.735.899-90 

2- DO REPRESENTANTE LEGALAUTORIZADO'rARAASSINATURA DO CONTRATO: 

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 



MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

RG: 5.705.111-6 5SP/PR / CPF: 023.735.899-90 

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 

41.0  

.voeespaco.co .br PÁG. 
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ANEXO IX 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM 
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 
ENDEREÇO: Rua Neo Alves Marfins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 
FONE/FAX: (44) 3028-8833 

---„, 

Declaro(amos) paru .,todosjos-fins-de'direito, especificamel‘e1"55;--participação de licitaçao na 
modalidade PREGA-ORESENCIAL rl', 001/2010 que-estou(amo-S)Tsob o reOlie'de micr<OeMkga, para efeito do dispáto,(ría—Cei -Com-p-lé'hient-a---̀r l'23:d) er14-de ClezeiMbr`o de 2/006. 

'i 

	

i i
—g  ' 	1.--- 

/ 
 

	

_ 	_ 	
1

___ j.;,  __/ 
Por ser a exPressao da-verdade7firmamos-a-presente. 

2_ 

e 7eft, 	61, 
www.voeespaco. tc13141 1deJunho de 2010.  • 
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ANEXO I 

PROPOSTA DE PREÇOS 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 
ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 

CNPJ: 08 .404 .697/0C,01-78 

FONE/FAX: (44) 30284;833 

PREGÃO PRESENCIAL N°  001/2010 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa proposta relativa a licitação 

em epígrafe, declarando que: 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
_ 

ESTIMATIVO 
' AAÁXIMO ----, 

ANUAL 	,--- DE 

DESC. MIN. 
_ SOBRE-A TAB- 

PREÇOS % 

DESC. PROPOSTO 
_SOBRE A TAB DE 

-PREÇOS % 

1 

PASSAGEM AEREAS DE_ 
CLASSE 	ECONOMICA 

PARA 	-' 	VOOS 

DOMÉSTICOS 	/- 	e 

INTERNACIONAL. 

..  
R$ 20.000,00 

/ 
/ 	1% 

1 	\ 	— 

4 % ' 

PERCENTUAL DE DESCONTO OFERTADO = 4 % (quatro por cento). 

- 	 - 

Declaro esta ciente-Idé 	pagarántoserár.,efetuado,,,de •acordo --com o edital, 

acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado. Declaro ainda, que a validade 

desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data da abertura do envelope. 

Prazo de entrega da(s) passagem(s), cuja contagem se iniciará imediatamente após a 

solicitação de reserva pela Secretaria da Camara; 

Declaramos que nos pre.ços estão incluídas todos os custos diretos ou indiretos tais 

como: despesas com impostos, embalagens, seguro de transporte, transporte (carga 

descarga) até o destino do objeto; e/ou obrigaçães sociais, uniformes, identificaçães 

pessoais, seguros e transportes de pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

Pr 	o de reserva: A res:erva de passagem será solicitada pela Secretaria da Cômara 

ipal, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. 

Prazo de validade: a proposta terá validade durante todo o período do registro 

preços, independentemente de ausência ou especificação diversa. 
Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 	 www.voeesp co.com.br  PÁG. 
Maringá - Paraná 
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O prazo de validade do registro de preços será de 12 (doze) meses. 

Declaramos ter ciência e concordamos com todas as condiçêes do Edital e seus 
Anexos. 

Por ser a expressao da v.ardade, firmamos a presente. 

Maringá, 15 de Junho de 2010. 

	

/ 	 

_--Y 

r  

	

1 L 	
1 
	 2—MO- NIA ARTON PAVAN 

L,  , 
PROCURADORA.  

RG: 5.705.111-6 55P/PR / CPF: 023.735.899=90 

e 701a4e~ 

www.voeespaco.com.br  

Rua Néo Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 

www.voeespaco.com.br  PÁG. 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARINGÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
DIRETORIA DE LICITAÇÃO 

CERTIFICADO DE REGISTRO I N° 033/2010 

Certifico que ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA, inscrita no CNPJ sob n° 
08.404.697/0001-78, com sede na Rua Neo Alves Martins, n°. 2939, Sala 01, Zona 01, 
nesta cidade de Maringá, Estado do Paraná, CEP: 87.013-060, está inscrita no Registro 
Cadastral mantido por esta Prefeitura, ficando, portanto, habilitada a participar de licitações 
realizadas pelos órgãos da Administração Direta e Indireta deste Município de Maringá, na 
-,ategoria abaixo especificada, conforme o disposto no Artigo 36 da Lei federal n°. 8.666/93. 

O presente certificado terá validade de •  1 .(um) ano, contado da data de sua expedição, não 
dispensando o seu portador da apresentação de outros documentos, quando solicitados. 

CLASSIFICADO NA CATEGORIA: Agência de viagens e 
turismo. 

Maringá, 10 de Fevereiro de 2010. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo ltda ME 
ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 
CNPJ: 08 .404.697/0001-78 
FONE/FAX: (44) 3028-8833 

I"----  	_.5.----..,---r--._ Declaramos parados fins de direito, na qualidade—de proponën-te do proc—edimentb-liEitatório, sob a modalidade de/Pregil,o_E'r_esencial-n(1,001/2010, instauradoip-efeCljára Municipal de Toledo, que nal° fomos delclaradá inidaneos pari?' licitar- u contratar-com o P6der Públic.qualque'suas 
esferas. 

	1 L-____Pj â 
! 

r 
ii 	rr  /--1;D i 	I 	

( 	( 	r 
, 	 Por ser a express0 de ywklcide-,' f irmamos_a presente. 

1 

-7 

e C:hiel:4-g 
Maringá, 15 de Junho de 2010. 

www.voeespaco.com.br  

MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

RG: 5.705.111-6 55P/PR / CPF: 023.7 	99-90 
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Rua 	o Alves Martins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029-2288 
Maringá - Paraná 

vtrww.voeespaco.com.br  PM). 



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

Página 1 de 1 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 

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 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.fazen  da.g ov. br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n-Q 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 10:03:36 do dia 13/04/2010 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/10/2010. 

Código de controle da certidão: 2AF7.6FD4.8A5B.7660 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntaInter/Emi... 13/4/2010 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais 
N° 6209197-08 

Certidão fornecida para o CNPJ: 08.404.697/0001-78 
Este CNPJ não consta no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR. 

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

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.qov.br  

Esta Certidão tem validade até 03/07/2010 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 6209197-08 

Emitida Eletronicamente via Internet 
04/05/2010 - 08:22:03 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGÁ 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 
DIRETORIA TRIBUTÁRIA 

COORDENADORIA DE DIVIDA ATIVA 

CER-fiDÀ,0,go-d.sajvh No 17,79/2009 
t ._,. ...-_ 1..k.,,  .1  ..1.1  r_.;.:-... --/-i ,, 

f .  \, .i / 
CERTIFICAMOS, COnf6fgeFi-eCji.reridb-por ESPAÇO VIAGENS E t ‘ Á 	 ,,,,?  
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 050312010-14023050 
Nome: ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever 
quaisquer dividas 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). 

Es 	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, 
ext. "áo 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 
endereço <http://www.receita.fazenda.gov.br>. 

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

Emitida em 19/02/2010. 
Válida até 18/08/2010. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.da  i prev.gov.br/CWS/BTN/cws  mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto=... 14/6/2010 
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CC4 
VOLTAR 

AI' 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	08404697/0001-78 

Razão Social: ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 

Endereço: 	AVENIDA CIDADE DE LEIRIA 637 / ZONA 04/ MARINGA / PR / 
87013-280 

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

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

Validade: 28/05/2010 a 26/06/2010 

Certificação Número: 2010052815255767008171 

Informação obtida em 31/05/2010, às 17:00:39. 

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



*** RUBE AUGUST 
dist 

MONT 
uidor 

IRO WEFFO 
	UDi 

40 

PODER JUDICIÁRIO 
Comarca de Maringá - Estado do Paraná 

CARTÓRIO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 

Praça Des. Franco Ferreira da Costa , s/n - CEP 87.013-900 - Telefone: (44) 3029-8871 

Site: www.distribuidormaringa.com.br  - Email: rubens.augusto@distribuidormaringa.com.br  

CERTIDÃO NEGATIVA 

1111 1111 111111 11111111111111111 1111 11111111111111 
Número: 2010052108522090 0300 

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada no endereço http://www.distribuidormaringa.com.br  

** RUBENS AUGUSTO MONTEIRO WEFFORT **, Distribuidor e anexos da 
Comarca de Maringá, Estado do Paraná, etc... 

CERTIFIC A, a pedido verbal de parte interessada, que revendo em o 
Cartório a seu cargo, os livros de registro e distribuição de feitos CIVEIS, nos mesmos constatou a 
INEXISTÊNCIA, de quaisquer pedidos de FALÊNCIA, CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL e 
EXTRAJUDICIAL (Lei n° 11.101/2005 contra: 

ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 

CNPJ: 08.404.697/0001-78 

Observações: 

Não Há. 

*— Buscas Efetuadas nos Últimos 5 anos. 

'"Esta CERTIDÃO não aponta, ordinariamente, os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como Autor(a). 

O referido é verdade e dá fé. 

Maringá, sexta-feir 
	e maio de 2010. 

o 

*** CLAUDETE TSUGUIKA OTOMURA 
e. juramentada 

BEL RUBENS A. M. WEFFORT 
Distribuidor - Maringá-Pr. 

O 	Custas/Funarpen 
TN 141 VCR + 10% + 

ci., R$:1,00 (Selo) 
R$:17,29 

.4$1  

4)/S7TRIBUIVP9*.  

PÁG. M 

Esta CERTIDÃO somente terá validade sem rasuras e mediante assinatura do titular/juramentado ressalvado o teor do art. 32 da Lei 8.666/93 (Lei  

. 	de Licitações)- Página.1 de 1 



www.vobespaco.com.br  
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO 
INCISO XXXIII DO ARTIGO 70 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

PROPONENTE: Espaço Viagens e Turismo Ltda ME 

ENDEREÇO: Rua Neo Alves Martins 2939 Maringá - PR - CEP: 87013-000 
CNPJ: 08.404.697/0001-78 
FONE/FAX: (44) 3028-8833 

A proponente abaixo ciãTn-qcia, participante da_licitgao mo.dalidaderderPREGÃO PRESENCIAL n.°  Oó1/2010, por seu representante credenciado, declara, na fomo e,sob as penas i'..:-.-mjstas pela Lei n.° 8.666/93,,de 21 de-junho de -1993 e demais legislaçao pl;"4171-ente, que, nos termos cloA Ao do artigo 27 da/Lei no 61.5447de-22=de \nO,veínIde l989,-encontra-se em sitiíegtilárp-erarite o Ministério do Trabaihotio_quesé refecel-observanCia-do,disposto no inciso XXXIII áo artily; 7° 
v ' ) / 	( 

da Constituiçao Federal. 	
r__ 

_ I t 

Por ser a expr,essao da verdade, firmamos a presente. 
\ 

(49~ e 
www.voeespaco.,m9rcp 15 Jrunho de 2010. 

MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

RG: 5.705.111-6 55P/PR / CPF: 023.735.899-90 
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Rua Néo Alves M rtins, 2939 - Centro 
Fone: (44) 3029(2288 
Maringá - Paraná 
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MINISTÉRIO DO TURISMO 

CERTIFICADO DE CADASTRO 
N° 18.003143.10.0001-8 

Nome Fantasia 	 Endereço 

ESPAÇO,VIAGENS E TURISMO 	
RUA NEO ALVES MARTINS. 2939 - SALA 01 Zona 01 
Maringá-PR CEP: 87013-060 

Razão gocial 	 Cadastrado como 

ESPAÇS VIAGENS E TURISMO LTDA 
	

AGÊNCIA DE TURISMO 

Brasília. - DF, 01/10/2008 

Válido até 01/10/2010 

Diretora d 
e Or 

Tânia Brizolla 
Estruturaçáo, Articulaçâo 
pnarnento Turístico 

Airpon Pereira 
Secretario Nacional clic; Políticas de Turismo , 

c.) 



Simples Nacional 
MiriistO rio da Fazenda 

Brasil, um paDs de todos 

ONOR11 P S 
	 MA.ClüNAL 
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Ifij3  
Imprimir 

Consulta Optantes 

CNPJ: 08.404.697/0001-78 
Nome Empresarial: ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 
Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 01/07/2007 
Situação no SIMEI: Nik0 optante pelo SIMEI 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

Clir 	aqui para informações sobre como optar pelo SIMEI. 

eL9À, 

imptimit 

PÁG..1L-. 

i//www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/impressao.asp  ..------"------ 14/6/2010 



http://www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solic...  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Edital (Número/Ano): 2/2010 
Entidade: Camara Municipal 
Modalidade: Tomada de Preço 
Registros encontrados: 36 

N°. Registro: 30806 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 11:22:07 
Endereço IP: 187.115.140.50 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: FLEXFORM IND MET LTDA 
CNPJ/CPF: 49058654000165 
Endereço: av papa joão paulo 11849 
Cidade/UF: guarulhos / SP 
Telefone: (11) 24315511 
E-mail: LICITACAO@FLEXFORM.COM.BR  
Contato: ANSELMO 

N°. Registro: 30808 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 11:30:18 
Endereço IP: 189.26.171.15 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: OST 
CNPJ/CPF: 10600188000162 
Endereço: CCCT 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 30552025 
E-mail: toledo@cidadaniafiscal.com.br  
Contato: Djana Vollcweis 

NP. Registro: 30813 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 02:11:43 
Endereço IP: 189.115.8.68 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: CASTOFAR INDUSTRIA ECOMERCIO DE MOVEIS LTDA 
CNPJ/CPF: 80521883000114 
Endereço: AVENIDA CELSO GARCIA CID, 1175 
Cidade/UF: LONDRINA / PR 
Telefone: (43) 33241727 

GILSON@CASTOFAR.COM.BR 	 _ 

Contato: GILSON 

1 dei O 	 01/01/2004 07:52 



http://www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solic...  

N°. Registro: 30815 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 02:30:02 
Endereço IP: 189.26.121.131 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: universal office 
CNPJ/CPF: 04491989000134 
Endereço: AV. EGIDYO G. MUNARETTO 
Cidade/UF: TOLEDO / PR 
Telefone: (45) 33791891 
E-mail: roseli@universaloffice.com.br  
Contato: Valtuir martins ferreira 

N°. Registro: 30825 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 03:08:33 
Endereço IP: -189.114.164.68 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: CLEVENICE E SOLIGO IND E COM DE MOVEIS P/ ESCRITORIO ME 
CNPJ/CPF: 09652384000100 
Endereço: RUA VEREADOR JOSE FERNANDES 1367 
Cidade/UF: SARANDI / PR 
Telefone: (44) 30352010 
E-mail: ind.ciaflex@hotmail  com 
Contato: Rosemeire 

N°. Registro: 30855 
Data/Hora do registro: 19/05/2010 / 05:48:02 
Endereço IP: 189.26.172.85 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: 1 r garcia & cia ltda 
CNPJ/CPF: 08803986000140 
Endereço: rua wilson albuquerque 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 30553290 
E-mail: baraomoveis@uol.com.br  
Contato: edirnilson 

N°. Registro: 30867 
Data/Hora do registro: 20/05/2010 / 09:17:12 
Endereço IP: 201.15.202.53 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: hagemann e hagemann 
CNPJ/CPF: 8084476400010 
Endereço: rua angelo luis parizotrto 249 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 33782920 

2 de 10 	 01/01/200407:52 



http://www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solic...  

E-mail: artemolmoveis@gmail.com  
Contato: Alexandre 

N°. Registro: 30868 
Data/Hora do registro: 20/05/2010 / 09:22:13 
Endereço IP: 201.15.202.53 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: sdfgasdfg 
CNPJ/CPF: 87864635749646 
Endereço: sdfgsdfg 
Cidade/UF: sdfgsdfg / PR 
Telefone: (45) 654684 
E-mail: sdfgsd@lckklc.com  
Contato: dsfgdsfg 

N°. Registro: 30921 
Data/Hora do registro: 20/05/2010 / 05:05:17 
Endereço IP: 201.86.29.79 
Arquivo: TP _ 002 _2010-Aquisição_de cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: jl pozzi moveis me 
CNPJ/CPF: 05434985000160 
Endereço: RUA DEPUTADO NEO MARTINS 861 
Cidade/UF: CURITIBA / PR 
Telefone: (41) 30921381 
E-mail: jllicitacoes@hotmail.com  
Contato: Jorge Luis 

N°. Registro: 30937 
Data/Hora do registro: 21/05/2010 / 09:39:15 
Endereço IP: 189.26.173.166 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: N.GINDUSTRIA E COMERCIO LTDA.  
CNPJ/CPF: 72271851000180 
Endereço: RUA HAROLDO HAMILTON, 69 
Cidade/UF: TOLEDO / PR 
Telefone: (45) 33781010 
E-mail: linplast@linplast  
Contato: VALMIR 

N°. Registro: 30969 
Data/Hora do registro: 21/05/2010 / 01:55:14 
Endereço IP: 189.26.86.37 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Hilario e Franco 
CNPJ/CPF: 00703312000161 

3 de 10 	 01/01/200407:52 



http://www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solic...  

Endereço: AV goias 734 
Cidade/UF: Cianorte / PR 
Telefone: (44) 36311821 
E-mail: krattospresentes@hotmail.com  
Contato: Eduardo 

N°. Registro: 31003 
Data/Hora do registro: 21/05/2010 / 05:15:24 
Endereço IP: 189.26.175.244 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: macmobil 
CNPJ/CPF: 08774977000178 
Endereço: rua .1 de maio 1630 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 32527383 
E-mail: ana_macmobil@hotmail.com  
Contato: ana 

N°. Registro: 31040 
Data/Hora do registro: 23/05/2010 / 05:51:06 
Endereço IP: 187.59.71.199 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: embrali ltda 
CNPJ/CPF: 05684963000175 
Endereço: carlos carvalho .655 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 30761500 
E-mail: diretoria@embrali.com.br  
Contato: giba 

N°. Registro: 31051 
Data/Hora do registro: 24/05/2010 / 09:14:38 
Endereço IP: 201.14.62.77 
Arquivo: TP _ 002 _2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: MUNDIAL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA 
CNPJ/CPF: 06057066000102 
Endereço: AV PRESIDENTE CASTELO BRANCO 259 
Cidade/UF: TERRA ROXA / PR 
Telefone: (44) 36452100 
E-mail: rsmoraes2@hotmai1.com  / acamevali@brturbo.com.br  
Contato: RONI OU ALESSANDRO 

N°. Registro: 31058 
Data/Hora do registro: 24/05/201-0 / 09:35:39 
Endereço IP: 189.91.192.210 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 
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Razão Social/Nome: ASSISTEMAQ 
CNPJ/CPF: 78386778000178 
Endereço: Rua Can Robert Pereira da Costa, 1064 
Cidade/UF: TOLEDO / PR 
Telefone: (45) 32522043 
E-mail: asistmaq@terra.com.br  
Contato: Leonor ou Maria 

N°. Registro: 31069 
Data/Hora do registro: 24/05/2010 / 10:07:10 
Endereço IP: 187.88.5.66 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: I.f.alves ltda 
CNPJ/CPF: 09241023000162 
Endereço: r. c. b. cancelli 
Cidade/UF: casacavel / PR 
Telefone: (45) 30371062 
E-mail: luizafernandesalves@yahoo.com.br  
Contato: luiza 

N°. Registro: 31079 
Data/Hora do registro: 24/05/2010 / 11:20:32 
Endereço IP: 201.26.75.102 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Grif Aplicação e Decoração Ltda 
CNPJ/CPF: 65725129000102 
Endereço: Rua Segundino Gornes n° 102 
Cidade/UF: Ribeirão Preto / SP 
Telefone: (16) 21321600 
E-mail: grif@grifnet.com.br  
Contato: Pedro íris Pontes 

N°. Registro: 31098 
Data/Hora do registro: 24/05/2010 / 01:39:30 
Endereço IP: 201.40.206.192 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: HR MANUFLEX MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA 
CNPJ/CPF: 11190936000149 
Endereço: R AFONSO PENA 1936 
Cidade/UF: CASCAVEL / PR 
Telefone: (45) 33241807 
E-mail: hr-costa@hotmail.com  
Contato: HERALDO 

N°. Registro: 31107 
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Data/Hora do registro: 24/05/2010 / 02:33:26 
Endereço IP: 200.181.199.192 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: MODILAC 
CNPJ/CPF: 76291251000134 
Endereço: TOLEDO 
Cidade/UF: TOLEDO / PR 
Telefone: (45) 33793343 
E-mail: modilacloja@brturbo.com.br  
Contato: ADEVIR 

N°. Registro: 31160 
Data/Hora do registro: 25/05/2010/ 09:06:08 
Endereço IP: 200.206.226.203 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: CADERODE 
CNPJ/CPF: 00366257000161 
Endereço: RODOVIA VRS 
Cidade/UF: FLORES DA CUNHA / RS 
Telefone: (11) 32564407 
E-mail: pepeassessoria@terra.com.br  
Contato: José Antonio 

N°. Registro: 31169 
Data/Hora do registro: 25/05/2010 / 09:53:31 
Endereço IP: 187.112.240.20 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Eduflex Com e Assist Tecnica de Moveis P/ Escritorio 
CNPJ/CPF: 06052739000204 
Endereço: Rua São Paulo, 1161 
Cidade/UF: Cascavel / PR 
Telefone: (45) 30381222 
E-mail: eduflex@terra.com.br  
Contato: Eduardo João Gambini 

N°. Registro: 31179 
Data/Hora do registro: 25/05/2010 / 10:54:54 
Endereço IP: 187.9.38.138 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: conlciitacao 
CNPJ/CPF: 03635879000136 
Endereço: estrada do jaguare 
Cidade/UF: sao paulo / SP 
Tèlefone: (ti) 3783866 
E-mail: edital@conlicitacao.com.br  
Contato: coleta 
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N°. Registro: 31204 
Data/Hora do registro: 25/05/2010 / 11:59:29 
Endereço IP: 189.26.198.64 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição._de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: jornal das licitações 
CNPJ/CPF: 02405581000177 
Endereço: avenida augusto de lima 
Cidade/UF: belo horizonte / MG 
Telefone: (31) 25159945 
E-mail: hannah@licnet.com.br  
Contato: hannah@licnet.com.br  

N°. Registro: 31271 
Data/Hora do registro: 26/05/2010 / 09:20:18 
Endereço IP: 189.58.156.190 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: c 1 polachini e cia ltda 
CNPJ/CPF: 80800196000138 
Endereço: parigot de souza, 2906 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 30553066 
E-mail: licitacao@empolembalagens.com.br  
Contato: marcelino kelcys 

N°. Registro: 31303 
Data/Hora do registro: 26/05/2010 / 11:26:48 
Endereço IP: 189.58.56.60 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: RUBENS PAPELARIA LTDA 
CNPJ/CPF: 07415355000190 
Endereço: AV. BRASIL, N° 3678 
Cidade/UF: UMUARAMA / PR 
Telefone: (44) 36212727 
E:mail: licitacaol  @rubenspapelaria.com.br  
Contato: FRANCIEL 

N°. Registro: 31475 
Data/Hora do registro: 27/05/2010 / 05:46:27 
Endereço IP: 187.112.180.52 
Arquivo: TF' _ 002 _2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Daten Móveis 
CNIPJ7CPF: 04360702000137 
Endereço: rua barão de antonina 355 
Cidade/UF: curitiba / PR 
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Telefone: (41) 30273202 
E-mail: luciano@datenmoveis.com.br  
Contato: luciano 

N°. Registro: 31485 
Data/Hora do registro: 27/05/2010 / 10:34:46 
Endereço IP: 189.115.84.224 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: embrali 
CNPJ/CPF: 05684963000175 
Endereço: carlos benato 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 30761500 
E-mail: diretoria@embrali.com.br  
Contato: gilberto 

N°. Registro: 31640 
Data/Hora do registro: 31/05/2010 / 08:21:56 
Endereço IP: 201.15.215.69 
Arquivo: TP _ 002 2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf _ 

Razão Social/Nome: MUNDIAL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA 
CNPJ/CPF: 06057066000102 
Endereço: AV: PRESIDENTE CASTELO BRANCO 259 
Cidade/UF: TERRA ROXA / PR 
Telefone: (44) 36452100 
E-mail: rsmoraes2@hotmail.com  
Contato: RONI OU ALESSANDRO 

N°. Registro: 31678 
Data/Hora do registro: 31/05/2010 / 01:47:16 
Endereço IP: 189.26.174.100 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: 1 r garcia & cia lida 
CNPJ/CPF: 08803986000140 
Endereço: rua wilson álbuquerque 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 30553290 
E-mail: baraomoveis@uol.com.br  
Contato. edimilson 

N°. Registro: 31766 
Data/Hora do registro: 01/06/2010 / 08:53:37 
Endereço IP: 201.47.21.88 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras4dr 

	
• 

Razão Social/Nome: embrali 
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CNPJ/CPF: 05684963000175 
Endereço: dr carlos de carvalho, 655 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 30761500 
E-mail: tayna@embrali.com.br  
Contato: tayna 

N°. Registro: 31832 
Data/Hora do registro: 01/06/2010 / 05:13:44 
Endereço IP: 189.58.59.245 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Rubens Papelaria Ltda 
CNPJ/CPF: 07415355000190 
Endereço: Av. Brasil 3678 
Cidade/UF: Umuarama / PR 
Telefone: (44) 36212727 
E-mail: licitacaol@rubenspapelaria.com.br  
Contato: Carlili 

N°. Registro: 31843 
Data/Hora do registro: 02/06/2010 / 08:41:36 
Endereço IP: 189.58.24.230 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: sttudioplan 
CNPJ/CPF: 05285110000160 
Endereço: rua mexico, 20 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 30261222 
E-mail: vendas2@sttudiop1an.com.br  
Contato: Fábio M Rinaldi 

N°. Registro: 31919 
Data/Hora do registro: 02/06/2010 / 04:35:32 
Endereço IP: 189.73.32.72 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: AGUILARNUNES 
CNPJ/CPF: 07452836000176 
Endereço: Rua Paraná 3035 
Cidade/UF: Cascavel / PR 
Telefone: (45) 33264332 
E-mail: edyclayton@aguilarnunes.com.br  
Contato: Edy Clayton Aguilar Nunes 

N°. Registro: 32036 
Data/Hora do registro: 07/06/2010 / 08:27:27 
Endereço IP: 200.146.16.234 
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Arquivo: TP_002_2010-.Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: RUBENS PAPELARIA LTDA 
CNPJ/CPF: 07415355000190 
Endereço: AV. BRASIL 3678 
Cidade/UF: UMUARAMA / PR 
Telefone: (44) 36212727 
E-mail: licitacaol@rubenspapelaria.com.br  
Contato: franciel 

N°. Registro: 32048 
Data/Hora do registro: 07/06/2010 / 09:41:52 
Endereço IP: 201.26.75.102 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: Grif Aplicação e Decoração Ltda 
CNPJ/CPF: 65725129000102 
Endereço: Rua Seg-undino Gomes n° 102 
Cidade/UF: Ribeirão Preto / SP 
Telefone: (16) 21321600 
E-mail: grif@grifnet.com.br.  
Contato: Pedro íris Pontes 

N°. Registro: 32149 
Data/Hora do registro: 08/06/2010 / 07:34:20 
Endereço IP: 201.28.66.138 
Arquivo: TP_002_2010-Aquisição_de_cadeiras.pdf 

Razão Social/Nome: FRISOKAR EQUIPAMENTOS PLASTICOS LTDA 
CNPJ/CPF: 55088157000102 
Endereço: AV DAS INDUSTRIAS 337 
Cidade/UF: BARIRI / SP 
Telefone: (14) 36629015 
E-mail: 9015@frisokar.com.br  
Contato: Daiane 
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Ilustritsitho Sr, Pregoeiro da Câmara Municipal de Toledo Sr; Amir Silveira 

Referente: Pregão Eletrônico n° 01/2010 

A etnpresa Espaço Viagens e Turismo Ltda ME, com sede à Rua Neo Alves Martins 
2939 Maringá — PR - CEP: 87013-000, inscrita no CNPJ sob o n° 08.404,697/0001-78, por 
Intermédio de sua procuradora a Sra. Monia Marton Pavan, portadora do RG n°: 5.705.111-8 
SSP/PR e inscrito no CPF: 023.735,899-90, vem através desta, solicitar a prorrogação do 
prazo da regularização da certidão municipal, conforme autoriza o artigo 43 da Lei 
Complementar n° 123/2008, in verbis: 

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da 
párticipação em certames licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para 
efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 

§ 1° Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 
aSsegUrado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em 
'que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por, Igual período, a 
Critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito 
de certidão negativa. 

Pelo exposto, vimos requerer a prorrogação do prazo para entrega da certidão 
municipal, para que assim possamos cumprir todos os termos do instrumento convocatório e 
BeUs anexós. 

Maringá, 18 de Junho de 2010. 

MONIA MARTON PAVAN 
PROCURADORA 

:fkb: 5.705.111-8 SSP/PR / CPF: 023.735,899-90 
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• 

PREFEITURA DO MUNIOPIO DENIARINPÁ 
Estado do:k Paraná 

SECRETARIA 'MUNICIPAL DÊ FAZENDA 

  

   

Positiva caril efeito de Negativa de Débitos .Nb  1.158i /.2010 
(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBIJ I ÁRIO NACIONAL.) 

1. 

CERTIFICAMOS, • conforme requerido Poi• ÉsPACO VIAGENS.  

TURISMO LTDA, CPP/ÚiNfP) .  res.:0804.691/0001,8,: Ï pára fins DE LICITAÇÃO, que 

EXISTEM allíTóg.RELÁiivos  A WIIIUTOS MUNICIPAIS.  (imbogiiis, 

contribuição de .inclhdria e d1yid'4: 	eidaiiiinkMpbjliálios:e litiobtliários), até a 

presente data eiti nome de ::ESPACD VIAGENS E TtieSMO LTDA, CPPICNR1 nó 

Ok,404.697/000148, atinado:(a) !ta cidade de Maringá, MASQUE SE ENCONTRAM COM 

A EXIGIBILIDADE SUSPNSI EM • RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DÓ 
: • 

COMPROVANTE, 'DÊ PAIiAMENTO QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NO 
SISTEMA, 	. 	: • 

Fica ressalvado o, direito da Fazenda Publica Municipal cobrar debitos 

posteriormente apurados, 'mestrici referentes a .periodos entnPrentlidus nesta Ceriidáo. 
. 	, 	 . 

, 

'::; 	• 	; 	 : 	. • 	• 	• 

Certidão emitida com base nas seguintes normas: 
CTNI - Código Tributário Nacional 
CTIvl - COdigo Tributário Municipal 
Decreto .Municipal n!' 564/2010 

Emitida em 18/6/2010 
Válida até 17/8/2010 	: 
Código de autenticação: 2.0663.35187.03590 
Certidão emitida gratUitaMente 

A aceitação desta cenidso esta condicionada A verificação de sua autenticidade na' internei, no endureço 
www.maringa.pr.gov.tar 



  

TilbutostES 
Prefe.tr.:àr,;»d'p5É áYÁ 

garirgí-FR 

  

Rpo Documento: 

CPF I CNP): 

Nio Documento: 

Data Emisso: 

Finalidade: 

Cadastro: 

Nome Requerente: 

CPFICNIn Requerente: 

SNaçjo: 

CERTIDA0 DE DEBITOS CONTRIBUINTE (CNPJ/CPF) 

084.046,970-00178 

11582 	Ano: 2010 

18/0612010 Data Vencimento: 17/08/2010 

DE IICITACAO 

ESPACO VIAGENS E TURISMO 1TDA 

08.404,697/0001-78 

POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA 

Apor 

Cons 

EMES 

(v) Emiss. 

ü Auto 

/0 

Acesso 

Fechar Setor d 

C.1 • 	ze3 

Acuso 
Gidigo de Autenticidade Reconhecida 

TributosWeb 	 Página 1 de 1 

http://venus.maringa.pr.gov.br:9900/aisetributoswebll 	 21/06/2010 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.or.00v.br  

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃ RESENCIAL SOB N°. 001/2010 

A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Mu 'cipal d Toledo comunica aos proponentes interessados 
que, após análise e verificação das propostas aprese tadas n licitação mencionada, cujo objeto é a seleção de 
propostas visando registro de preços para a a isição 	passagens aéreas de classe econômica para 
vôos em todo o pais e para vôos internacionai a classifi ção ficou a seguinte: 

ME, foi 
.042 d-
ela de 

- A empresa Espaço Viagens e Turismo Ltd 
situação fiscal, conforme permite o § 10 do a 
preço, obtida pelo maior desconto sobre a 
percentual foi de 5% (cinco por cento). 

eclarada vencedora, pois que, após gulari 
	

sua 
C 123/2006, por ter apresentando pro sta co menor 

reços das tarifas atieeelas-pe com nhias eas, cujo 

rft4""PZ  
IR SILVEIRA 

/ 	residente da Comissão de Licitações 	

Tol o, 21 2010. 



)DER JUDICIÁRIO 
ilREITO DA l' VARA CÍVEL 
fOLEDO - ESTADO DO PARANÁ 

3202- CEP S5905-010 - fonelfax 45 3055-4665 

Osmar das Santos 
Eserivas 

tíDRO TESSARO COM PRAZO DE 20 (Vil-/TE) 

SARO, atualmente em lugar ignorado, para contestar 
lias, contados da ultima publicação, artigo 3° §. I° do 
'ertêocias do artigo 319 do CPC. 
08 dó ANULATÓRIA movida por 'AGRÍCOLA 
RESENTAÇÕES •LTDA ccnlr,a .HERBIOESTE 

759,9 
xnt 
di 

'(qterita 
de 2 

, setecentos e 

(Osmar dos Santos), 

GÉNIO GIGO 

• 
e mà"b-de-obra) dos serviços de pintura das alvenarias 

'neste MunIcipio de Toledo-PR, conforme especificado 
,LOBAL: R$ 4.294.00 (quatro mil duzentos e noventa 
enforme medição mensal dos serviços, PRAZO DE 

PRAZO iDE VIGENCIk 120 (cento e vinte) dias. 
2.003.18.541.00302129.3.3.9039.1600 Conta 5300 
8.541.0030.2129.3.3.9039.16.00  Conta 5300 Fonte 
Ws° VIII do artigo 24 da Lei 8.666193. 

O 	 • 
10, e a empresa EMDUR-EMPRESA DE DESENV. 

OBJETO: Execução global (material e mão-de-obra) 
ias de floreiras da Praça Willy Barth, neste Município de 
em orçamento, projeto. VALOR GLOBAL: 125 4.294,00 
uatro reais). Contrato firmado em 01 de junho de 2010, 
te Dispensa de Licitação n°064/2010. 

Art2° • 
'oder Executivo Municipal, autorizado a eipeo 
dona.consolidattio do eto adrninistratheomee.4 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU 

'AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL 

, 	Edital n°027/2010 
O Município de São Pedro clb Iguaçu/PR informa que estará realizando a licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL para o Registro de Preços , UPO menor preço 
por. LOTE, cujo objeto é contratação de empresa/pessoa jurídica para"o fornecimento 
peças e serviços para manutenção da Motoniveladora Dresser 835, conforme edital. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da prefeitura municipal de 
São Pedro do Iguaçu, situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-000 ou pelo 
telefone n°45-3255-1105, ou pelo e-mail: secretarlafinanc-assoleamailcorn . 

PREGÃO PRESENCIAL 
Edital n° 028/2010 

O Municipio de São Pedro do Iguaçu/PR Informa que estará realizando a licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo menor preço por LOTE,.cujo objeto é a 
contratação de empresa/pessoa jurídica para o fornecimento ale peças para veículos 
leves, caminhões, implementos agrícolas, tratores agrícolas, filtros e ferramentas,' 
conforme edital. Maiores informações poderão ser obtidas junto à sede da prefeitura 
municipal de São Pedro do-Iguaçu, situada a Rua Niterói, 121, Centro, CEP 85.929-
000 ou pelo telefone n° 45-3255-1105, ou pelo e-mail: pecretarlafinancassoiat 
tamail.com   

• 
•• 
	 PREGÃO PRESENCIAL — 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE  

ECRETO N°..061/2010; de 21 de Junho de 

omologa Processo de Licitação 

PREF 	DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDIR! 
ao de suas atribuições que lhe são coriferidar 

eECRETA: 

.rt.1°- Fica homologado o processo de licitação 
°. 02112010, de acordo com a adjudicação a 
.bertura e Julgamento do referido pregão, es 
ima Barbosa, designado pela Portaria Municij 

'arágrafo único — Os itens do objeto lic 
djublicação da Pregoeira, a seguir indicados: 

'ara o item de N° 1 (LOTE 01 Extensão de 
EMERSON JOSÉ CARDOSO & CIA LTDA — El 

EDITAL ASSEMBLEIA GI 
INDICATO DOS TRABALHADORES E EMPF 
ANCÁRIOS E SIMILARES OUI CONEXOS 
3.670.866/0001-05, piá seu Presidente ' a 
nal-nados' de todos os bancos, privados e 
este Sindicato, para a Assembleia Geral Ordi 
e 2010, as 18h3Omin em primeira convoc 
srivocação, no endereço à Rua 7 de Set 
iscussâo e deliberação para a seguinte ordei 

1) 	Eleição dos membros da Comissai 
do Sindicato, conforme Estatuto vi 

, Apreciação do Balanço Financei 
2008 e 2009. 
Outros Asiuntos interesse da.cate 

oledo Si, 21 de Junho de 2010. 

oão Carlos Padilha 
Presidente 	• 

  

 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - 
REF: LICITAÇÃO NA MODAUDADE PREGÃO PRESENCIAL SOB N°.001/2010 

A' Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Toledo comunica aos 
proponentes Interessados que, após análise e verificação das propostas apresentadas 
na licitação mencionada, cujo objeto é a seleção de propostas visando ao registro de 
preços para a aquisição de passagens aéreas de classe econômica para voos em 
todo o país e para voos Internacionais, a classificação ficou a seguinte: 
- A empresa Espaço Viagens e Turismo Ltda. ME foi declarada vencedora, pois que, 
após regularizar sua situação fiscal, conforme permite o § 1° do artigo 42 da LC n• 123/2006, 
apresentou proposta COM menor preço, obtida pelo maior desconto sobre a tabela de preços 
das tarifas praticadas pelas companhias áreas, cujo percentual foi de 5% (cinco por cento). 

Toledo, 21 de junho de 2010 

AMIR SILVEIRA 
Presidente da Comissão de Licitações 

yré  



o 

. 	Para efeitos de cálculo da redução, aplicamos o valor autorizado no dia 10 de 
¡tinha de 2010, cujo índice de redução foi de 22,7750%, confornte copia das notas - 
fiscais. 	• 

indice de redução: 22,7750% 
- 	Novo valor a ser praticado: R$ 1,50 por litro. 

Partes: 
Municipidde.Missal. 
Baum & Baum 

C1-1035765-É10 

Município de.Missal 
. ESTADO DO PARANÁ •• 

ATA OE'REGISIRO DE PREÇOS 1262010 

PREGÃO PRESENCIAL n. onridnRom 
AOS CATORZE DIAS DO MESbE JUNHO DO 1340 0€ DOIS MIL E DEZ, AUTORIZADO PELO PF2OCESSO DE 
PREGÃO PRESENCO. le 022/2010 -PENA. FOI EAtECIDA A PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. DE 
ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 15 ORLEI FEDERAL If 8.666/93 E SUAS ALTERAÇOES, COM A LEI 
FEDERAL .M10.520102 ES) DECRETO FEDERAL M.355900 QUE CONJUNTAMENTE COM AS CONDIÇÕES 
ADIANTE ESTIPULADAS, REGEM O RELACIONAMENTO 06RIGA000AL ENTRE A ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL E A LICITANTE VENCEDORA. . 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATF.RIAIS ODONTOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS 
ODONTOLÓGICOS E MEDICAMENTOS. 	 . 

. CONSIDERAM-SE REGISTRADOS OS PREÇOS DO DETENTOR DA ATA: A EMPRESA COMERCIAL DENTÁRIA 
1108PRACAR FONTANA' LTDA. ME. 00M-SEDE NA RUA SANTA CATARINA, 769, GALA 01 CENTRO, CEP' • 
85E01440, CASCAVEL: ESTADO DO PARANÁ. INSCRITA NO PIPI SOB et 18.688.E601003102. 
REPRESENTADA PELA SR PATROA KARIA RIBEIRO soaras. BRASILEIRA, asam, EF.02RESI01IA, 
RESIDENTE E DOMICIUADA A RUA TREZE DE MAIO, 1969, BARRO COUNIRY, CEP 88.613-210, CASCAVEL, 
ESTADO PARANk PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE RG 145.359329-4 SSP/PR E DIGNE SC8 O N.' 
044.262259-49, SABEN 
RENS 5-10.19-20-25•48•69-62-83.92.96.99-99-160-101-105.1t6.118. 
AS DESCRIÇÕES DOS PRODUTOS QUE CO1IR5Ell CADA ITEM ESTÃO.DESCRITOS NO ANEXO (DOE FAZ 
PARTE DA PRESENTE ATA, NEVO UM VALOR TOTAL DE RS 4.898,90 (QUATRO MIL OITOCENTOS E 
NOVENTA E OTTO REAIS, NOVENTA CENTAVOS). 
AS DESPESAS DECORRENTES DA AQUISIÇÃO SERÃO RECONHECIDAS CONTABILMEANE COMA SEGU/NTE 
DOTAÇÃO: 22130.  32.9030.0000 (303 495 314) . MATERIAL DE CONSUMO; MO 4.4.90.52.09.00 (505) • 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 2)10 133035.05.01(4951 • MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA 	 • 
A PRESENTE ATADO REGISTRO DE PREÇOS TERÁ VAUDADE DE 12 (DOZE) MESES. 
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PREFEITURA AIUNICIPAL'OE 

TERMO DE INEXIGIBIL1DADE 
SeL Edital de Credenrieme a '00Y2010. 
Oramo inestigIvel 	leitaç7o, no vika de RS 1.800.00 
I da Lei a.' 8666A7, a hver de ADRIANA GNOATTO, 
Menichio, inscrita no CPF sob n.4033.286.529.06, e RG 
'Cano de Alonirirre", dirigido h familia urdem do 
tendi:noto ti Senteis Monkipti de Ássistexis Saint 

• 	Copitio 

DerROTO DE CONTRATO 
REF: TERMO DE INVOGIBILIOADE N. 0134010.. 
PROCE0131ED70 SII&SEQ0ENTE AO EDITAL DE 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
CONTRATADA., ADRIANA-GNOA170. 	• 

ORJEM Prestaçáo de serviços em 'Curso de Alenkore", 
Rei:nineis de AssisNocio Social), em scendimene à Sentada 
de 12001,.,. divididas ero OS meses. sei6do 02 c112505 (03 
VALOR: RS 1,800.03 Urro mil e eisocáms reais). 	' 
PRAZO E MIGÈNCIA: O preso* contrato teri peno 
a partir da essinatra cimo Terno. 
RECURSOS: As despeoas decorrestes do presente contrato 
orçamentário: 

CAPITÃO LEOPUDAS MARQUES—PR 
. 

DF LICITAÇÃO `I 'O A110111 
• 

1110 00 e oitocentos reás); cens fundamento 
reSidente noR., Angico, 151, Gleba 
sob n. • 6.109.2•10.4/PR, para FANO° 

CRÁS (Cetro de Reli:inch de Assistència 

Lenidas Marque Estado do 

N. 	[imola • 

no artig 	23, 	so. 
Slo Galmiel, neste 

de serviços em 
Social), em 

• 
Penni, 18 &junho de 2010. 

do CRÁS (Centro de 
ele com bodes toei 

07 (sete) enes. oom eido 

maR segerue classifica* 

. CREDE NCIAMER1TO 11 '00211010. 
CAPITÃO LEÓNIDAS MAR QUE& 

• 
dirigido th heilias orneias 

Municipal de ~mia Social, 
meses e 60 botas ode to), 

de 06 (seis) meses e vigAnce de até 

sedo testeedm de eta-do 

CAL Ra 	N. N. 1 	',mimo.. Banem Despesa 	' 6~61 &Men? 
6/9 	11.01 	I 	6.116 3.3.911.360000.00.00 3.3.90.36,99.00.00.00 
"743 	11.02 	I 	2.191 3.3.90.36.00.00.00.00 13.903699.00.00.00 

Capitio Listadas Marques. Estado do Peste, 21 dure° de 2010. 
°meloeiro Quothi 	-• 

n 





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DENARINGA 
Estado do, Paraná 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 11582 / 2010 
(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 

CERTIFICAMOS, conforme requerido por ESPACO VIAGENS E 

TURISMO LTDA, CPF/CNPJ n° 08.404.697/0001-78, para fins DE LICITAÇÃO, que 

EXISTEM DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, 

contribuição de melhoria e divida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a 

presente data em nome de ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA, CPF/CNPI n° 

08.404.697/0001-78, situado(a) na cidade de Maringá. MAS QUE SE ENCONTRAM COM 

A EXIGIBILIDADE SUSPENSA EM RAZÃO DA APRESENTAÇÃO DO 

COMPROVANTE DE PAGAMENTO QUE AGUARDA REGULARIZAÇÃO NO 

SISTEMA. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 

posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

Certidão emitida com base nas seguintes normas: 
CTN - Código Tributário Nacional 
CTM - Código Tributário Municipal 
Decreto Municipal n°564/2010 
Emitida em 18/6/2010 
Válida até 17/8/2010 
Código de autenticação: 20663.35787.03590 
Certidão emitida gratuitamente 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na intemet, no endereço 
www.maringa.pr.gov.br  



08.404.697/0001-78, bem como, quanto à empresa Espaça Viagens e Turismo Ltda-ME, estando assim 

apta ser contratada por esta Casa. 

Diante de tais informrções, su 

Jurídica, para as considerações pertin ntes. 

eto o presente processo à análise da Assessoria 

AMIR SILVEIRA 
residente da Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Toledo 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br  

CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, até a data de hoje, 05.07.2010, não houve a 

interposição de recurso no presente processo da Licitação na modalidade de Pregão Presencial sob 

o n°. 001/2010, tendo assim, escoado o prazo legal, estando apto a ser dado seguimento as suas 

demais fases. 

Informo, ainda, que nesta data procedi consulta no sitio do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, e constatei da inexistência 	alquer impedimento quanto ao CNPJ n° 



 	cm ceagaã 	INVG3CW 

Fornecedor - — _ 

Tipo documento CNP] 

Nome 

Número documento 08404697000178 

ESPACO VIAGENS E TURISMO LTDA ME 

tdastro Impedidos Licitar e Contratar 	 Página 1 d 

:onsultar Impedidos de Licitar 

Pesquisa Impedidos de Licitar 

	

Período publicação : de 	 até 

	

Data de Início Impedimento: de 	 até 

	

Data de Fim Impedimento: de 	 até 

       

       

IENHUM ITEM ENCONTRADO! 

     

Logout) 

lanual 

:opyright C) 2008 Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
raça Nossa Senhora de Salete 	- Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80.530-910 

.p://www.tce.pr.gov.braCEPR/Municipal/AIL/ConsultarImpedidosWeb.aspx 	 05/07/2( 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.crntor.00v.br  

PARECER JURÍDICO 

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N° 003/2010 

O presente Processo de Licitação n° 001/2010 na modalidade de Pregão Presencial pelo 

tipo menor preço referente ao seleção de propostas visando registro de preços para a aquisição 

de passagens aéreas de classe econômica para vôos em todo o pais e para vôos 

internacionais, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório, e recebeu a adequada 

tramitação e execução, nos termos da Lei n°. 8.666/93 e Lei Complementar n° 123/2006, podendo o 

Senhor Presidente da Câmara, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, 

adjudicando aos vencedores os respectivos objetos. 

Toledo, 05 de julho de 2010. 

'1. Fabi 'o S.euziato 
Assessor Jurídico 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 —Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br  

Toledo, 05 de julho de 2010. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Através do presente enviamos a' N)ssa Excelência o Processo da Licitação na 
modalidade de Pregão Presencial soli o n°. 003/2010, contendo o julgamento das propostas que 

adjudicou o objeto do certame à er? resa propon te classificada em primeiro lugar;) devidamente 

instruido e concluso, para homologação. 

Cordial 

0~:k01  .10  
AMIR SILVEIRA 

Presidente da Comissão de Licitaçã 
Câmara Municipal de Toledo 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 —Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br   

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Considerando a decisão da comissão julgadora; considerando, que segundo o parecer da 

Assessoria Jurídica o processo tramitou e seguiu os ditames da legislação pertinente, homologo o 

resultado da licitação na modalidade de Pregão Presencial n°. 001/2010, cujo objeto é seleção de 

propostas visando registro de preços para a aquisição de passagens aéreas de classe 

econômica para vôos em todo o pais e para vôos internacionais adjudicando o objeto em favor 

da mesma para que produza seus efeitos legais. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais pertinentes. GABINETE DO 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, Estado do Paraná, em 06 de julho de 2010. 

RENATO ER kS REIMANN 

Presidente da Câmara Municipal de Toledo 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.qov.br  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2010. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa Espaço Viagens e Turismo Ltda-ME, firmaram 
registro de preços, pelo período de 12 meses, para fornecimento de passagens aéreas de classe 
económica para vôos em todo o pais e para vôos internacionais, cuja empresa apresentou 
desconto de 5% (cinco por cento) sobre o valor da tabela de preços das tarifas praticadas pelas 
companhias aéreas, tendo como valor estimado total, R$ 20.000,00, (vinte mil reais), sendo tal ata 
firmada em 06 de julho de 2010, conforme conclusões do processo de licitação Pregão Presencial 
n°. 001/2010. 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 458/CM 

 

7 de julho de 2010 

A Sua Senhoria a Senhora 
MONIA MARTON PAVAN 
Representante da Empresa Espaço Viagens e Turismo Ltd" ME 

Rua Neo Alves Martins, 2939 - Zona 01 

MARINGÁ - PARANÁ 

Assunto: Envio de ata de registro 

de preços para assinatura. 

Senhora Representante, 

Considerando o resultado constante da ata do Pregão Presencial n° 
001/2010, em que restaram registrados os preços para aquisição por esta Câmara 
Municipal de passagens aéreas de classe econômica para voos nacionais e 
internacionais, enviamos duas minutas da Ata de Registro de Preços n° 001/2010, 
datada de 05.07.2010, para assinatura e devolução, no prazo de 10 (dez) dias, de 
uma das vias contratuais, conforme determina o artigo 64 da Lei n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

RENA 	MANN 
Presidente da Camara Municipal 

1~,W,Ma 7anv 	,vroffinunize,.anm:. 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900 - Fax (45) 3379-5913 
wwww.cmt.Dr.00v.br  camara@c-toledo.Dr.00v.br  

Swr• !-A 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Ofício n° 458/CM 

7 de julho de 2010 

A Sua Senhoria a Senhora 
MONIA MARTON PAVAN 

Representante da Empresa Espaço Viagens e Turismo Ltd ME 
Rua Neo Alves Martins, 2939 - Zona 01 
MARINGÁ - PARANÁ 

Assunto: Envio de ata de registro 

de preços para assinatura. 

Senhora Representante, 

Considerando o resultado constante da ata do Pregão Presencial n° 
001/2010, em que restaram registrados os preços para aquisição por esta Camara 
Municipal de passagens aéreas de classe econômica para voos nacionais e 
internacionais, enviamos duas minutas da Ata de Registro de Preços n° 001/2010, 
datada de 05.07.2010, para assinatura e devolução, no prazo de 10 (dez) dias, de 
uma das vias contratuais, conforme determina o artigo 64 da Lei n° 8.666/93. 

Atenciosamente, 

RENAT 	kfi,AANN 
Presidente da Camara Municipal 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049 - Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 

Fone (45) 3379-5900- Fax (45) 3379-5913 
wwww.cmt.pr.gov.br  - camara@c-toledo.pr.gov.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.eov.br  

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2010 
PREGÃO PRESENCIAL N°001/2010 

VALIDADE: 12 (doze) meses 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA 
MUNICIPAL DE TOLEDO E A EMPRESAS ABAIXO RELACIONADA, VISANDO A 
AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DE CLASSE ECONÔMICA PARA VÔOS 
EM TODO O PAÍS E PARA VÔOS INTERNACIONAIS, POR UM PERÍODO DE 12 
(DOZE) MESES. 

Pela presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede na Rua Sarandi, n°. 1049, Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, 
Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 77.402.196/0001-75, neste ato representada por seu Presidente Vereador 
RENATO ERNESTO REIMANN, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Avenida Rio Pardo, Distrito de Vila 
Nova, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade n°651.133-3 e inscrito no CPF sob o n° 160.326.169-91, 
conforme decreto n° 051, de 13 de abril de 2005, que institui o Sistema de Registro de Preços — SRP, para a 
aquisição de bens e serviços, no âmbito da administração pública municipal de Toledo, Paraná, de outro lado, a 
empresa: 

ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Rua Neo Alves Martins, 
2939, Zona 01, Maringá, Paraná, CEP 87.013-060, inscrita no CNPJ sob n° 08.404.697/0001-78, com Inscrição 
Municipal/ISS sob n° 111948, neste ato representada por MONIA MARTON PAVAN, brasileira, solteira, residente e 
domiciliada à Avenida Brasil, n°3.772, Sala 321, Zona 01, Maringá, Paraná, CEP 87.013-060, portadora da carteira 
de identidade n° 5.705.111-6 e inscrita no CPF sob n° 023.735.899-90, nas condições e preços do item abaixo 
relacionado: 

ITEM 

' 
ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO ESTIMATIVO 	• I. 

MÁXIMO ANUAL  

. DESCONTO 
OFERTADO EM % 

1 PASSAGEM AEREAS DE CLASSE ECONOMICA 
PARA VOOS DOMÉSTICOS E INTERNACIONAL. 

20.000,00 5% 

doravan e denominados CONTRATADOS, resolvem registrar os preços, com integral observância da Lei Federal 
n° 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores e Decreto n°051/2005, de 13 de abril de 2005, 
mediante cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA— DO OBJETO 
O objeto desta ATA é REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de passagens aéreas de classe econômica 

para vôos em todo o pais e para vôos internacionais, de conformidade com as especificações previstas no Anexo 
I e propostas apresentadas na licitação de Pregão Presencial n°001/2010, que integra este instrumento. 

CLÁUSULA SEGUNDA — VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS 
A presente Ata de Registro de Preços terá validade por 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

CLÁUSULA TERCEIRA — DA SOLICITAÇÃO DOS PRODUTOS 
O fornecimento do produto registrado nesta Ata será requisitado através da Direção da Câmara Municipal de 

Toledo, mediante a elaboração de Solicitação de Compras e emissão de Nota de Empenho. 
3.1.- Cada Nota de Empenho conterá, no mínimo: 
3.1.1.- Número da ata; 
3.1.2.- Quantidade do produto; 
3.1.3.- Descrição do produto requisitado; 
3.1.4.- Local e hora de entrega; 
3.1.5.- Do recebimento; 
3.1.6.- Dotação orçamentária onerada; 
3.1.7.- Valor; 
3.1.8.- Condições de pagamento; 
3.1.9.- Penalidades; 

CLÁUSULA QUARTA— PRAZO PARA RETIRADA DO TERMO CONTRATUAL 
4.1.- A contratada deverá assinar o termo contratual ou retirar o documento equivalente, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a partir da data de recebimento do memorando da unidade interessada ou da publicação no órgão de 
imprensa oficial. 
4.2.- O prazo para assinatura e retirada do termo contratual poderá ser prorrogado por igual período, desde que 
devidamente justificado o motivo e aceito pela Câmara Municipal. 
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CLÁUSULA QUINTA — CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
5.1.- Os produtos deverão ser entregues no local e prazo constantes do termo contratual. 
5.2.- As passagens deverão ser emitidas com presteza. 
5.3.- A substituição do produto ou a sua complementação não exime a Contratada de ser penalizada por 
descumprimento da obrigação, previstas no subitem 13.1.2. 

CLÁUSULA SEXTA — DOS PREÇOS 
6.1.- Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições referentes à concessão de reajustamento de 
preços, em face da superveniência de normas Federais aplicáveis a espécie. 
6.2.- Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e prazos 
fixados pelo órgão controlador. 
6.2.1.- O disposto no subitem anterior aplica-se, igualmente, aos casos de incidência de novos impostos ou taxas 
e de alteração das alíquotas dos já existentes. 
6.3.- O beneficiário do registro, em função de imprevistos que altere significativamente a correspondência entre 
os encargos do contratado e a remuneração por parte deste Município, poderá solicitar a atualização dos preços 
vigentes através de solicitação formal à Secretaria interessada, instruída com documentos que comprovem a 
procedência do pedido, tais como: notas fiscais de aquisição dos produtos, matérias-primas e componentes, ou 
de outros documentos que comprovem a ocorrência de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado. Até a decisão final da 
Administração, a qual deverá ser prolatada em até 30 (trinta) dias a contar da entrega completa da 
documentação comprobatória, o fornecimento do produto, quando solicitado pela Administração, deverá ocorrer 
normalmente e pelo preço registrado em vigor. 
6.4.- Fica, desde já ajustado, que não serão aceitos pedidos de reequilíbrio antes do prazo de 90 (noventa) dias) 
da data de abertura das propostas. 
6.5.- A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença percentual 
apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado à época vigente. 
6.6.- Independentemente da solicitação de que trata o subitem 11.4.7, a Secretaria interessada poderá, a 
qualquer momento, reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado 
realizada, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional 
ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial do Município 
de Toledo. 
6.7.- Os produtos adquiridos serão pagos no prazo estabelecido no Anexo I deste Edital. 
6.8.- O preço registrado poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, nos termos do artigo 109, inciso II, da 
lei n°8.666, de 21 de junho de 1993, nas seguintes hipóteses: 
6.8.1.- Pela administração, quando: 

o proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contrato não cumprem as exigências contidas na 
legislação pertinente; 

o proponente que tenha seus preços registrados deixar, injustificadamente, de firmar o contrato ou não aceitar 
outro instrumento equivalente, decorrente do registro de preços; 

o contrato der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do registro de preços, por quaisquer dos 
motivos elencados no artigo 78 e seus inciso da Lei n° 8.666/93; 

os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado. 
6.8.2.- Pelo proponente que tenha seus preços registrados, quando, mediante solicitação formal, comprovar estar 
impossibilitado de cumprir as exigências contidas no procedimento que deu origem ao registro de preços. 
6.9.- A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no Item 12.1, será feita pela Direção-
Geral, responsável pelo Sistema de Registro de Preços, por correspondência com aviso de recebimento, juntando-
se comprovante no processo que deu origem ao registro de preços. 
6.10.- Encontrando-se proponente que tenha seus preços registrados e/ou o contratado em lugar ignorado, incerto 
ou inacessível, a comunicação será feita por publicação no órgão oficial de comunicação do Município, por duas 
vezes consecutivas. 
6.11.- A solicitação do proponente e/ou contratado para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada, 
devidamente fundamentada, mediante instrumento hábil protocolado. 
6.12.- Na hipótese de não comprovação das razões da solicitação de cancelamento do preço registrado, caberá a 
aplicação das sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SÉTIMA— DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

7.1.- Os pagamentos serão efetuados através de crédito na conta corrente dos licitantes, constantes em suas 
propostas, no prazo de até 30 (trinta) dias após a entrega total dos produtos adquiridos. 
7.2.- As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente e seus vencimentos correrão 05 
(cinco) dias após a data de sua reapresentação. 

CLÁUSULA OITAVA— DAS OBRIGAÇÕES 

8.1.- Da Contratada: 
8.1.1.- Fornecer no prazo de 05 (cinco) dias, após cada período de 90 (noventa) dias a contar da assinatura da 
presente ata, prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço — 
FGTS. 
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8.1.2.- Comunicar à unidade requisitante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a qualquer anormalidade que 
impeça o fornecimento dos produtos contratados. 
8.1.3.- Manter as mesmas condições de habilitação. 
8.1.4.- Indicar o responsável que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais. 
8.1.5.- Arcar com o pagamento de todos os tributos e encargos que incidam sobre o produto fornecido, bem 
como pelo seu transporte, até o local determinado para a sua entrega. 
8.1.6.-Atender com presteza as solicitações da CONTRATANTE, no tempo fixado. 
8.1.7.- Prestar atendimento necessário quando representante da Câmara esteja em viagem. 
8.1.8.- Apresentar quando lhe solicitado viagem roteiro detalhado da viagem com escalas e tempo de espera nos 
aeroportos. 

8.2.- Do Contratante: 
8.2.1.- Prestar à Contratada todos os esclarecimentos necessários para a execução da Ata de Registro de 
Preços. 
8.2.2.- Promover o apontamento no dia do recebimento dos produtos, bem como efetuar os pagamentos devidos, 
nos prazos determinados. 
8.2.3.- Indicar o responsável pela fiscalização e acompanhamento da ata de Registro de Preços. 
8.2.4.- Informar com antecedência mínima de 06 (seis) horas as viagens que deseja realizar, indicando o local de 
destino. 

CLÁUSULA NONA— DA FISCALIZAÇÃO E RESPONSABILIDADE 
9.1.- Não obstante o fato de a vencedora ser única e exclusiva responsável pelo fornecimento, objeto desta Ata 
de Registro de Preços, a Câmara Municipal de Toledo, através de sua própria equipe ou de prepostos 
formalmente designados, sem restringir a plenitude dessa responsabilidade, exercerá a mais ampla e completa 
fiscalização na sua execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA— DA RESCISÃO CONTRATUAL 
10.1.-A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos seguintes casos: 
10.1.1.- Persistência de infrações após a aplicação das multas previstas na cláusula décima terceira. 
10.1.2.- Manifesta impossibilidade por parte da Contratada de cumprir as obrigações assumidas pela ocorrência 
de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovados. 
10.1.3.- Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Administração. 
10.1.4.- Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n°8.666/93, bem como desta Ata. 
10.1.5.- Liquidação judicial ou extrajudicial ou falência da Contratada. 
10.1.6.- Inobservância da Ata de Registro de Preços unilateralmente pela Administração acarretará as seguintes 
consequências, sem prejuízo de outras sanções previstas na Lei Federal n° 8.666/93, bem como desta Ata. 
10.1.7.- assunção imediata do objeto da Ata de Registro de Preços por ato próprio da Administração, lavrando-se 
termo circunstanciado. 
10.1.8.- Ocupação dos equipamentos, materiais e eventuais veículos utilizados na execução do objeto da Ata de 
Registro de Preços, necessários à sua continuidade, os quais serão devolvidos posteriormente. Não sendo 
devolvidos, darão causa a ressarcimento à Contratada mediante sua devida avaliação. 
10.1.9.- Responsabilização por prejuízos causados à Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — DAS PENALIDADES 
11.1.- Se a adjudicatária se recusar, sem motivo justificado e aceito pela Administração, a assinar ou retirar o 
instrumento contratual/nota de empenho, dentro do prazo previsto nos subitens 4.1 ou 4.2., caracterizará o 
descumprimento total da obrigação, ficando sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total dos preços 
registrados, além de outras sanções cabíveis e previstas no art. 87 da Lei Federal n°8.666/93: 
11.1.1.- Multa diária de 0,35 % (zero vírgula trinta e cinco por cento) até o 10° (décimo) dia, e de 0,70 % (zero 
vírgula setenta por cento) a partir do 11° (décimo primeiro) dia, por atraso injustificado na entrega dos produtos. 
11.1.2.- Pela inexecução total ou parcial do contrato a administração poderá, garantida a defesa prévia, aplicar 
ao Contratado as sanções previstas nos incisos I, III e IV do art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 e multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues. 
11.1.3.- O valor da multa será descontado no primeiro pagamento após a sua imposição, respondendo por ela os 
pagamentos futuros pela diferença, se houver. 
11.1.4.- As multas previstas não têm caráter compensatório, mas sim moratório. Conseqüentemente, o 
pagamento delas não exime a Contratada da reparação dos eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato 
punível venha a acarretar à Administração. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — DO FORO 
12.1.- As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste avençamento perante o Foro 
da Comarca de Toledo, Estado do Paraná, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja ou se torne. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
13.1.- O vencimento da validade da Ata de Registro de Preços não cessa a obrigação da contratada de cumprir 
os termos contratuais assinados até a data de vencimento da mesma. 
13.2.- A Câmara Municipal de Toledo não se obriga a utilizar a Ata de Registro de Preços se durante a sua 

çji 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049— CEP 85900-030 — Toledo — Paraná 
Telefax (45) 3379-5900 - www.cmt.pr.00v.br  

vigência constatar que os preços registrados estão superiores aos praticados no mercado, nas mesmas 
especificações e condições previstas na Ata de Registro de Preços. 
13.3.- A Câmara Municipal de Toledo, ao seu exclusivo critério, poderá, durante os últimos 30 (trinta) dias de 
vigência da ata de Registro de Preços, determinar a gradativa redução ou aumento do fornecimento, até a 
elaboração de um novo contrato. 
13.4.- Todos os prazos constantes em cada termo contratual serão em dias corridos, salvo disposição expressa 
em contrário e em sua contagem excluir-se-á o dia de inicio e incluir-se-á o dia do vencimento. 
13.5.- A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na época da emissão da 
nota de empenho. 
13.6.- Fazem parte integrante desta Ata, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas no 
Edital e as normas contidas na Lei Federal n° 8.666/93 e no Decreto n°051/2005. 

Estando justas e contratadas, firmam a presente Ata, em 03 (três) vias, perante as testemunhas abaixo 
indicadas, para todos os fins e efeitos de direito. 

Toledo, 05 de julho do ano de 2010. 

CÂMARA MUNI
' 

DE TOLEDO 
Renato Ernestd \Reimann 

ESPAÇO VIAGENS TURISMO LT A ME 
Monia Marton Pavan 

Testemunha /.d-t-q • fiE 

Testemunha 



e. 
Certificação Digital ICP-BRASIL 
A Certificação Digital é ore conjunto de tecnologias e 
procedimentos que visam garantir a validade de um Certificação 
Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para 
Certificação Digital, de acordo com a Medida Provisória 2200 que 
estabelece e normaliza estas condições. Sendo assim, são 
considerados legalmente validos, no âmbito nacional, apenas os 
certificados emitidos por autoridades credenciadas junto à ICP-
BRASIL. 
Com o uso de Certificados Digitais é possível anexar assinaturas 
digitais em arquivos digitais e assim atribliir-lhe o status de 
documento válido e original também de acordo como Lei 11.41g, 

Órgão Oficial Eletrônico do Município de Toledo 
Lei n°2.022, de 16/03/2010 

José Carlos Schiavinato 
Prefeito Municipal 

Ramires Gaspar 
Secretário de Comunicação 

Rua Raimundo Leonardi, 1586 
CEP 85900-110 
Fone: (45) 3055-8800 
Toledo - PR 

Email: orgaooficial@toledo.pr.gov.br  
Site: www.toledo.pr.gov.br  

Edição, publicação e assinatura digital do 
sitio eletrônico do município. 

Secretaria Municipal de Comunicação 
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após a execução, observado o rateio pela testada dos imóveis relacionados no artigo 2° deste edital, tendo como limite individual 
o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imóvel. 

Art. 9°- O prazo para impugnação deste edital será de 30 (trinta) dias contando da data de sua publicação, as impugnações 
deverão ser protocolizadas na Prefeitura do Município de Toledo. 

DADA E PASSADA NO EDIFÍCIO DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO. Estado do Paraná, aos vinte e um 
dias do mês de julho de dois e dez. 
Toledo, 21 de julho de 2010. 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°001/2010 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°001/2010 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa ESPAÇO VIAGENS E TURISMO LTDA ME resolvem registrar os 
preços para aquisição de passagens aéreas de classe económica para voos nacionais e internacionais, com estimativo máximo 
anual de gasto em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), denominado valor contratual, e desconto de 5% (cinco por cento) ofertado pela 
empresa vencedora, tudo em conformidade ao processo de licitação Pregão Presencial n° 001/201. 

Contrato firmado em 05 de julho de 2010 e validade do registro de preços por 12 (doze) meses. 

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO 
Prefeito do Município de Toledo 

ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

LEI N°. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010 

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 

A Secretaria de Comunicação de Toledo (PR), dá garantia da autenticidade deste documento, desde que visualizado atreveis do site 

www.toledo.pr.gov.br  



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, :  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ' 	.r • 	. , 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2010 -ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°00112010 
A CÃMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e á empresa ESPAÇO VIAGENS E TURISMO 

LTDA ME resolvem registrar os preços para aquisição de passagens -aéreas: de "classe 

econômica para voas nacionais e internacionais, comestimativo máximo anual de gasibeim 
R$ 20.000,00 (vinte mil reais), denominado valor c:ontratuaf, e desconto de 5% (cinca par 
cento) ofertado pela empresa vencedora, tudo em conformidade' ao processada licitação 

Pregão Presencial n° 0011201. 	. 	. 	• • 
Contrato firmado em 05 de julho de 2010 e validade do registro de preços por 12 (ctaie) 

meses. 	_ 

PREFEITURA DO nnyifichno DE TOLEDO' - PR 

COMUNICADO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO REF.  : TOMADA DE PREÇOS‘'N 

	

00912010 TRANS. 	
ri 

17.0 	. 
Comunico que foi interposto recurso, . com base .a'aitlgo 109, 

alínea "a" da Lei 8.666193, por parte da empresa RADIOSCAN.TELECOM• COMERCIO. 
DE COMPONENTES ELETRÔNICOS. LTDA,- EPP, referente' :a sua INABILITAÇÃO' ria 

processo licitatório na modalidade de Tomada de Preços n°  009/2010- Trânsito, pesar 

. 	- Conforme determina. a parágrafo 30 do adiça :09 	lei 8.685/9 -3.. fiOarn, 

as empresas participantes deste cedente comunicadásfintirnadis que poderão Impugne-lá, • 

em querendo, no prazo- de cinco dias.irtels.a.contar desta publicação..' -. • :. 

' 	. A cópia do.referido recurso.está disponível no Departamento cidLiciteçõesàs 

	

Contratos da Prefeitura do Municipie,de Toledo. „ 	.• •• 	• • • • 	 . 

. 	• , 	• 	' 	-• 	, , 	Tolecid, '2,1• de 191bo'de 2010 

Elól Luiz Pierozán / PRESIDENTE DA COMISSÃO.  DE' LICITAÇA0 '1:." 7 - 

PREFEITURA D9 MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR  

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE , 

	

PREÇOS-SOB N°139/2010 . . 	' 	. -, 	, 	•• . ,. • , 

A Cômissão.  Permanente de LicitaçãO-comunica aos propoáentee.intereiSados qüe,,após 

,analise e verificação das propostas abreaentadas na licitação mencionada, a classificação
, , 

- ficou a seguinte: 	• 	 .. . 	. . 
, LOTE,01 . • 	- '. 	' 	 • 	. • . 	 • . • . 	. ., ,.. 	... ,  

A empresa PROVENCE VEÍCULOS LTDA fbi declarada vencedorá,eorn uma proposta no 

valor de 125 99.790,00 (noventa e nove mil seteeentbs e noventa reais): . 	' •  

-A entesa SLAVIERO DE CASCAVEL LTDA DA &Mora habilitada nãci apresentou propbsta 

	

. 	. 

' para alote 01. ' 	 . 	 , . 

LOTE 02 	. 	. 	• 	.• 	- . 	 . - .. 	• 	. 	.. 
- A empresa SLAVIERO DE CASCAVEL,LTDA.foi declarada vencedora com urnaeropoita 
no valor de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais),perfazendo uni ialor total de 
12$ 59.400,09 (cinquenta e nove mile quatrocentos reais). , 	•..-; ., 	.. ' • -. 	, 

- A empresa PROVENCE VEÍCULOS LTDA, embOra.habilitadá ,ntio•apresentou propcista 

	

. 	. 

	

. 	. 	. 
para o Lote 02. 	.. 	 . , 	 , . 
LOTE 05 	 . 	. - 	. 
-A emPresa,PROVENCE VEÍCULOS LTDA foi dectarada,venCedora com uma ,proPosta no 
valor de Rb 99.790,00 (noventa e nove mil setecentos e noventa reais)': • , 	•• : i 	• 
-A empresa SLAVIERO DE CASCAVEL LIDA embora habilitada não apresentoueroPosia 
para o Lote 05. , , 	

• , -Os Lotes 03,04 e 06 ficaram DáSERTOS de Pr opostas. , ' 	 . ' 	....  
- A empresa FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA foi INABILITADA peio' não 
atendimento ao Rem 3.3 alínea ''do edital: apresentou a CertidãoNegatNa de Falênda' ou 
Concordata com data de emissão superior e so (sessenta).dias. , • • 	. . , 

Comunica, Outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias Crteis.contados da data da 
publicação deste edital, a. comissão de licitação dará 'vistas ao 'respectivo. 

da, 

ricitatório, a qualquer das proponentes que Se sinta prejudicada. 	. 	'' 	• , 	• 	, 
. ._ 	 'Toledo. 21 de Julho de 2010: 

ELOI LUIZ PIEROZAN / PRESIDENTE DA comissÃo DE LICITAÇÕES . • , 

 

JORNAL DO OESTE 

SÚMULA DE PEDIDO DE 'LICENÇA DE OPERAÇÃO 
EUCLIDES DE.  MORAIS RETROZ; torna público 'que requel'eu do 

IAP, Licença de Operação para o empreendimentO dé 5ú1NOÉU17 
TURA — Sistema Terminação para 520 animais,' implantada no 
Lote Rural N°. 688 e 688 A, na Estrada" para Umuarama, no muni-
cípio de Assis Chateaubriand, Estado do Paraná: 

SÚMULA DE PEDIDO! 
A Engeltec Eciuipamentos Ltda 
requereu ao JAP, Licença Prévia 

,tipo Indústria de Máquinas de 
implantadoÁna Avenida'Doutor Q 
Panorarna,.Tóledo, Estado do .Par 

PREFEITURÂtiO MUNSCiP10  

PROCESSO LICITAT.f 
EXTRATO DE INEÍBILIDADEi. 

• 

.,DESCRICAO DO OBJETO:- 	, 
Aquisição de gêneros aliMenticios, dird 

empreendedor familiar rural ou de.  suas 
escolar,destinados ao Programa Nacional 
Fundamento legal: Art. 25, caput darLei 
Credenciado: Quem se habilitar , 
Prazo: O prazo pàra fornecimento será até 
São José das Palmeiras, 21/07/2016. 

• 
NELTON 

PREFEITO 

TABELIONATQ 
DA COTIARCP 

Lincoln Buquera d ' 
TitL 

MarleneEib 
Escrevente 

EDITAI.DE It  

EncOntramrseneSte Ofício, sito à Rua S4 
Toledo, PR, para PROTESTO Os títuleks ali•¡ 

'dos Devedores a sê! 

276767-9 Okt 2010/0133074 ' 
Der. ICAR0LLYNEDESOUá15ÁT0509.571.140/0001-94  

Port BANCO 00 Brusk'sm 
nem I6009RIAECOMM0S/A ' 
DUPUCATA POR INNAÇA0 Trl: 5043092/01 W.85610,61 
AT RS 18,01 fin: RS 65,21151,1 RS 691;45 
FALTA DE DEVOWÇÃO V:07/0i/2010 

276779-6 D612010/013.915-O. 
Occ SERGIO ADRIAN° MINAM PH1967284021-91 
Pare BAIO DO BRASIL S/A 
REVESTIMEHIOSMARIPALTDASÉ . 
011PUCCA POR INDICAÇÃO Iro: 0009678002 Vir RS 225,00 
Acr. AS 15,44 Eni: R$ 64,50 Total RS 304,04 
8606 00 DEVOUIÇÃO V:07/07/2010 	• 

Por não ter sido possível encontrar os refer 
para todos os fins de direito para que comp. 

para pagar ou delcarar ate as 15:00 horas da 
comparecimento até o referido dia implicará! 

I 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS 'PALMEIRAS  

DECRETO N• (147/3010 
DATA: 13 de Julho de 2010. 
SUMULA: Designa membros pari constituir Comissão 

pare Grupo Gestor do Termo de Convênio . 
10048.809-3 

'PREFEITURA DO MUNICÍPIO' 
O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS, Estado do ?anula, no uso de 
siais a tri buiçõee legais. 

DECRETA 
EXTRATO DE 

PORTARIA .N°  257, de 20 de Julho de 2. 
•••iscels.a.ták nrm.114 
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