


CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
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SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO 

Data: 05.10.2011 

Pedido de aquisição n°.: 	005/2011 

Requerente: 	 Diretoria-Geral 

Destinatário: 	 Presidente da Câmara Municipal 

OBJETO 

Quant. Descrição dos móveis Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo 

12 

Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m 
em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho, contendo 3 gavetas com corrediças 
metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, com 
trilhos 	metálicos próprios 	para suportar 	as 
pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá 
puxadores 	do 	tipo 	barra 	de 	embutir 	em 
alumínio. Na base do móvel terá sapatas (pinos) 
niveladoras de altura. (móvel tipo 01) 

700,00 8.400,00 

12 

Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho e Tabaco conforme desenho. Na base 
do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. (móvel tipo 02) 

680,00 8.160,00 

1 

Mesa para recepção composta por base em MDF 
18 mm revestida na cor Carvalho e também com 
revestimento 	em 	fórmica 	na 	cor Alumínio, 
conforme projeto. O tampo da mesa é em 
mármore travei-tino polido, contando com um 
vidro de 8 mm temperado, conforme projeto. O 
vidro será encaixado em base tipo sanduíche de 
MDF, fixo com silicone. (móvel tipo 03) 

4.400,00 4.400,00 

15 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho conforme desenho. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. Será 
instalado na passagem da fiação, acabamento do 
tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 
passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

500,00 7.500,00 

10 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa 
de MDF 18 mm de espessura revestido na cor 
Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras 
em MDF 18 mm e as portas são de correr com 
vidro do tipo mini boreal. Na parte inferior do 
móvel terá 4 gavetas para pastas suspensas, 
com trilhos metálicos próprios para suportar as 
pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá 
puxadores 	do 	tipo 	barra 	de 	embutir 	em 
alumínio. (móvel tipo 05) 

1.250,00 12.500,00 
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13 

Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m 
em chapa de MDF 18 mm de espessura 
revestido na cor Carvalho. Composto por 4 
gavetas com corrediças metálicas e puxadores 
do tipo barra de embutir em alumínio. 	O 
gaveteiro terá na base 4 rodízios de 5 cm de 
diâmetro, sendo estes de boa qualidade. (móvel 
tipo 06) 

300,00 3.900,00 

1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na cor Carvalho com detalhes conforme projeto. 
Este painel será fixado na parede, sendo acima 
do rodapé até a altura do teto. Deverá ser 
observado os nichos constantes no projeto, que 
serão também em MDF 18 mm na cor Tabaco, os 
quais terão no fundo colada uma placa de 
mármore travertino polido. Nos nichos também 
deverá 	ser 	instalada 	a 	iluminação 	elétrica, 
sendo uma lâmpada fluorescente de 20 w por 
nicho. O local para acionar as lâmpadas deverá 
ser previsto com um interruptor de uma tecla 
que liga as lâmpadas dos 3 nichos de uma só 
vez, sendo o interruptor instalado em local 
discreto e de fácil acesso. O funcionamento e 
instalação elétrica dos nichos fica a cargo da 
Empresa Contratada. Também será fixado ao 
móvel 3 prateleiras de vidro temperado incolor 
10 mm. Estes vidros serão encaixados dentro do 
painel através de sulcos no MDF, terão ainda 
acabamento com silicone. Os frisos constantes 
no projeto são em MDF na cor Carvalho. 
Observar a fiação e tubulação existente do ar 
condicionado, esta deverá transpassar o painel e 
ficar pronta para receber o aparelho de ar 
condicionado que será fixado em frente ao 
painel 	por 	empresa 	específica 	ficando 	a 
instalação 	do 	ar 	condicionado 	a 	cargo 	do 
Contratante. A mesa de apoio será fixada a 
parede 	através 	de 	duas 	mãos 	francesas 
metálicas, sendo o MDF de 25 mm na cor 
Carvalho. Os furos que se fizerem necessários 
no painel em virtude de sua fixação na parede 
deverão ser devidamente vedados com tapa-
furos na mesma cor do MDF Serão instalados na 
passagem da fiação acabamento do tipo: anel e 
passa fio na cor preto. (móvel tipo 07) 

2.100,00 2.100,00 

1 

Mesa 	de 	reuniões 	da 	sala 	do 	Presidente, 
medindo 3,00x 0,80x 0,75m, tendo no centro a 
dimensão de 1,00 metro em chapa de MDF 
revestido na cor Carvalho e Tabaco conforme 
projeto. Base da mesa em MDF com espessura 
de 4 cm e 6 cm. Tampo com borda de 5 cm 
tendo no centro placa de mármore travertino 
polida embutido no MDF. Frisos em MDF na cor 
Carvalho. Na base da mesa será instalada a 
sapata 	regulável 	metálica, 	sendo 	na 	parte 
inferior emborrachada. (móvel tipo 08) 

1.650,00 1.650,00 
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1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na cor Carvalho com frisos conforme projeto na 
cor Tabaco. Este painel será fixado na parede, 
tendo como referência o teto da sala. Neste 
painel posteriormente será fixada a televisão, 
sendo previsto vazio para passagem da fiação. 
Os furos que se fizerem necessários no painel 
em virtude de sua fixação na parede deverão ser 
devidamente vedados com tapa-furos na mesma 
cor do MDF. (móvel tipo 09) 

950,00 950,00 

1 

Mesa do Presidente, medindo 2,50x 0,90x 0,75m 
em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e 
Tabaco conforme projeto. O tampo da mesa terá 
uma borda em MDF cor Tabaco sendo encaixado 
no centro o mármore Travertino e o mármore 
Rosso Lepanto, conforme medidas do projeto. A 
aplicação 	dos 	mármores 	fica 	sob 
responsabilidade 	da 	empresa 	contratada, 
devendo estes ser polidos, sem trincas, de boa 
qualidade e devidamente encaixados no tampo 
de MDF. Entre os mármores deverá ser aplicado 
massa com polimento para mármores a fim de 
corrigir qualquer desnível entre eles. Na base da 
mesa será instalada a sapata regulável metálica, 
sendo na parte inferior emborrachada. (móvel 
tipo 10) 

2.000,00 2.000,00 

1 

Móvel que também serve de divisória, em chapa 
de 	MDF 	de 	25mm 	de 	espessura 	com 
recobrimento 	de chapa 	melamínica na cor 
Carvalho conforme desenho. Junto aos frisos na 
parte superior do móvel será aplicado vidro 
mini-boreal com baguetes em MDF para sua 
perfeita fixação e aparência estética. Na área 
reservada ao frigobar deverá se prevista uma 
passagem para fiação elétrica com acabamento 
do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel 
tipo 11) 

1.600,00 1.600,00 

1 

Balcão medindo 2,00x0,40x0,90m, em chapa de 
MDF de 18mm de espessura com recobrimento 
de chapa melamínica na cor Carvalho. Compõe o 
móvel 	conjunto 	de gavetas 	com 	corrediças 
metálicas e puxadores metálicos do tipo barra 
de embutir em alumínio. As portas também 
possuem 	puxadores 	metálicos 	de 	embutir. 
(móvel tipo 12). 

1.150,00 1.150,00 

1 

	 tipo 13). 

Estante 	para 	guarda 	de 	livros, 	tendo 	os 
montantes em chapa de MDF de 18mm 	de 
espessura 	com 	recobrimento 	de 	chapa 
melamínica na 	cor Carvalho. As prateleiras 
terão espessura de 30mm conforme projeto, 
sendo duas placas de 15 mm coladas entre si 
com borda de fita na face, sendo também na cor 
Carvalho. O fündo tem MDF de 6 mm. (móvel 

5.800,00 5.800,00 

Itp 
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1 

Balcão em chapa de MDF de 18mm 	de 
espessura 	com 	recobrimento 	de 	chapa 
melamínica na cor Carvalho. O móvel é dividido 
em partes conforme projeto, sendo unido por 
parafusos no momento de sua instalação, esse 
recurso se deve ao tamanho do móvel. Compõe 
o móvel conjunto de gavetas com corrediças 
metálicas e puxadores metálicos do tipo barra 
de embutir em alumínio, além de prateleira em 
chapa de MDF 18 mm. Na parte superior terá 
armário com portas e vidro liso 4 mm com 
puxadores 	do 	tipo 	barra 	de 	embutir 	em 
alumínio. (móvel tipo 14). 

3.000,00 3.000,00 

1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura 
revestido 	na 	cor 	Carvalho. 	O 	Móvel 	será 
formado 	pelo 	conjunto 	de 	5 	armários 
independentes 	que 	serão 	unidos 	no 	local 
formando 	o 	conjunto 	conforme 	projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de  
correr com vidro liso de 6 mm com puxadores 
tipo perfil barra de alumínio. Em todas as portas 
deverá ser previsto chave para maior segurança. 
(móvel tipo 15) 

9.80000 , 9.800,00 

1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura, 
revestido 	na 	cor 	Carvalho. 	O 	móvel 	será 
formado 	pelo 	conjunto 	de 	2 	armários 
independentes 	que 	serão 	unidos 	no 	local 
formando 	o 	conjunto 	conforme 	projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de 
correr com vidro liso de 6 mm com puxadores 
tipo perfil barra de alumínio. Em todas as portas 
deverá ser previsto chave para maior segurança. 
(móvel tipo 16) 

2.900M0 2.900,00 

4 

Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de 
espessura, 	revestido 	na 	cor 	Carvalho. 	Este 
tampo deverá ser aparafusado e reforçado com 
perfil metálico entre os móveis 2 e4 nos casos 
em que ele for necessário. Serve de junção entre 
essas mesas. Será instalado na passagem da 
fiação acabamento do tipo: anel e passa fio na 
cor preto. (móvel tipo 17) 

120,00 480,00 	' 

1 

Cozinha completa em chapa de MDF 18 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. Faz parte 
do 	projeto 	e 	deverá 	ser 	executado 	pelo 
Contratado toda parte em MDF, além dos vidros 
de 4 mm, cuba dupla de inox, puxadores do tipo 
barra de alumínio, dobradiças, gavetas com 
corrediças metálicas e bancadas de granito. O 
granito 	será 	do 	tipo 	Bege 	Dunas, 	sendo 
executado todas as bancadas com as devidas 
guarnições e também toda extensão em frente 
ao sóculo. Obs: a bancada da cozinha é apoiada 
sobre estrutura de MDF, mas terá revestimento 
de granito Bege Dunas em suas faces (sóculo), a 
fim de evitar que a umidade danifique o MDF. 
Deverá ser aplicado silicone entre o granito do 

	 sóculo e o piso. O granito das bancadas tem 

14.910,00 14.910,00 
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espessura de 2 cm , sendo que todas as bordas 
terão engrosso de 2 cm , totalizando 4 cm. 
(móvel tipo 18) 

TOTAL MÁXIMO 91.200,00 

Justificativa: A Câmara Municipal de Toledo complementando seu ciclo de obras, que visam a 
melhoria do atendimento à população, bem como, da ampliação e melhor 
disposição dos setores da Casa, tem como um de seus últimos pontos, a aquisição 
do mobiliário do prédio administrativo, assim como dos móveis de sua cozinha. 

Com a construção do prédio anexo à Câmara Municipal de Toledo, necessário se faz 
a ambientação destes para melhor adequação dos espaços, assim como, para que 
propiciem a efetiva prestação do serviço público exigido pela população. 

Deste modo, se torna imperioso a aquisição de móveis para tal área o que por certo 
refletirá na presteza de serviços com maior agilidade e qualidade, bem como, 
melhoria do ambiente de trabalho dos servidores. 

É de se citar ainda que necessário se faz a aquisição de mobiliário para a sala da 
presidência, pois que, na nova estrutura da Câmara Municipal, recebeu sala mais 
ampla e projetada, sendo necessário portanto a aquisição de móveis compatíveis 
ao novo ambiente. 

Para tanto, a aquisição de tais mobiliários, por imposição legal, exige a realização 
dos seus respectivos projetos. Neste sentido, foi contratado a empresa Viezzer - 
Arquitetura Ltda, a qual apresentou os projetos, que seguem em anexo. 

Nestes termos, requer-se a elaboração do competente processo licitatório para 
contratação de empresa para confecção do mobiliário da área administrativa, sala 
da presidência e cozinha da Câmara Municipal de Toledo. 

Anexos: Memorial descritivo do mobiliário para Câmara de Vereadores; 
Desenhos dos moveis; 
Planta baixa dos móveis; 
Comprovante da existência de dotação orçamentária. 

Solicitan e: 

a 
Dire 

i 	ca 
or-Geral 

do Reffatti 
da Câmara 

Dotação 
orçamentária: 

01- Câmara municipal de vereadores 
01.001 - Câmara municipal de vereadores 
01.031.00012-002 - Manutenção da administração da Câmara 
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e material permanente 

Data: OS de outubro de 2011 

Responsável: - 
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( 	SIM Control 
In • no Autorização Licita 7 1  / iá ) NÃO  

i 
/ 	

ll  

DE g e l'it4  '015.7 BACH 
P • E!   DENTE i 

David Calça 
ârnara Municipal de Toledo 

,ONTROLAGIOR INTERNO 



João Viezzer 
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3252-1908 Z* 9976-3687 
rua xv de novembro, 1677 - centro - toledo/pr 

joaoviezzer@yahoo.com.br  

MEMORIAL 
DESCRITIVO 

MOBILIÁRIO PARA CÂMARA 
DE VEREADORES 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AUTOR DO PROJETO DO MOBILIÁRIO: 

Arquiteto: João Alberto Viezzer Filho — CREA PR-49044/D 
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MEMORIAL DESCRITIVO: 	 2 
MESAS PARA AUDITÓRIO— Câmara Municipal de Toledo 
Data: Fevereiro/2011 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

MEMORIAL DO MOBILIÁRIO 

Este memorial tem por objetivo estabelecer critérios técnicos e especificar 
materiais que serão utilizados para execução dos móveis para o Auditório da Câmara 
Municipal de Toledo - Município de Toledo — PARANÁ, a ser executada de acordo com 
os projetos e memoriais descritivos. 
O projeto arquitetõnico foi elaborado tendo-se como fundamentação as funções 
principais a que se destina o espaço e o programa a ser cumprido. 

Os móveis serão executados conforme desenhos constantes no Projeto em 
anexo, respeitando espessuras, engrossamentos e detalhes em geral, quaisquer 
dúvidas deverão ser discutidas com o arquiteto responsável pelo projeto. 

VERIFICAÇÃO PRELIMINAR 
Compete ao executante da obra efetuar completo estudo de plantas e 

discriminações técnicas que compõe o projeto, para a execução do objeto. 
Caso sejam constatadas quaisquer discrepâncias, omissões ou erros no projeto, este 
deverá ser imediatamente comunicado ao responsável técnico. 

Em caso de dúvida quanto à interpretação dos desenhos ou destas 
discriminações técnicas será consultado o autor do projeto. 

MODIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nenhuma alteração das plantas, detalhes ou discriminações técnicas, 

determinando ou não o encarecimento do objeto, será executada sem autorização do 
contratante e do autor do projeto. 

O executante assumirá integral responsabilidade pela execução de qualquer 
modificação que for eventualmente por ele proposta e aceita pelo contratante e pelo 
autor do projeto. 

IMPORTANTE: Todas as medidas deverão ser conferidas no local pelo 
contratado. 

Os móveis serão executados em MDF. Onde consta 2 cm no Projeto leia-se 
chapa de MDF de 18mm de espessura com recobrimento de chapa melamínica nas 
cores Carvalho e Tabaco, ver detalhes no projeto. Onde consta 2,5 cm será em chapa 
25 mm. Outras medidas constantes no Projeto deverão ser executadas de acordo com 
o mesmo, em alguns casos a espessura contida no projeto será feita pela junção 
através da cola das chapas de MDF. 

Arquiteto: João Alberto Viezzer Filho — Crea PR-490441D 



og 
MEMORIAL DESCRITIVO: 	 3 
MESAS PARA AUDITÓRIO— Câmara Municipal de Toledo 
Data: Fevereiro/2011 

Em se tratando de diversas tonalidades devido à variação das marcas, o 
material deverá ser apresentado ao arquiteto ou responsável na Câmara de 
Vereadores de Toledo para aprovação antes da execução. 

As portas de abrir deverão ter dobradiças metálicas de boa qualidade. Portas de 
correr deverão ter trilhos embutidos metálicos, de boa qualidade. 

MÓVEL 01 
Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m em chapa de MDF de 18mm 

de espessura com recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho, contendo 3 
gavetas com corrediças metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, com trilhos 
metálicos próprios para suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá 
puxadores do tipo barra de embutir em alumínio anodizado. Na base do móvel terá 
sapatas (pinos) niqueladas de 20 mm, niveladoras de altura. 

MÓVEL 2 
Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 25mm de espessura em 

toda a mesa. Recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho e Tabaco conforme 
desenho. Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de altura niqueladas de 
20mm. 

MÓVEL 3 
Mesa para recepção composta por base em MDF 18 mm revestida na cor 

Carvalho e também com revestimento em fórmica na cor Alumínio, conforme projeto. O 
tempo da mesa é em mármore travertino polido, contando com um vidro de 8 mm 
Trado, conforme projeto. O vidro será encaixado em base tipo sanduíche de MDF, 
fixo com silicone. 

MÓVEL 4 
Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 25mm de espessura em 

toda a mesa. Recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de altura niqueladas de 20 mm. 
Será instalado na passagem da fiação, acabamento do tipo: anel e passa fio de 60 mm 
na cor preto. Obs: 2 passagens de fiação por mesa. 

MÓVEL 5 
Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF 18 mm de espessura 

revestido na cor Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as 
portas são de correr com vidro do tipo mini boreal. Na parte inferior do móvel terá 4 
gavetas para pastas suspensas, com trilhos metálicos próprios para suportar as pastas 
do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do tipo barra de embutir em 
alumínio anodizado. 

MÓVEL 6 

Arquiteto: João Alberto Viezzer Filho — Crea PR-49044/D 
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Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m em chapa de MDF 18 mm de 
espessura revestido na cor Carvalho. Composto por 4 gavetas com corrediças 
telescópicas metálicas zincadas e com rolamentos (esferas em aço) e puxadores do 
tipo barra de embutir em alumínio anodizado. O gaveteiro terá na base 4 rodízios de 
silicone com 50mm de diâmetro e chapa metálica, sem freio. Sendo estes rodízios de 
boa qualidade. 

MÓVEL. 7 
Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho com 

detalhes conforme projeto. Este painel será fixado na parede, sendo acima do rodapé 
até a altura do teto. Deverá ser observado os nichos constantes no projeto, que serão 
também em MDF 18 mm na cor Tabaco, os quais terão no fundo colada uma placa de 
mármore travertino polido. Nos nichos também deverá ser instalada a iluminação 
elétrica, sendo uma lâmpada fluorescente de 20 w em cada nicho. O local para acionar 
as lâmpadas deverá ser previsto com um interruptor de uma tecla que liga as lâmpadas 
dos 3 nichos de uma só vez, sendo o interruptor instalado em local discreto e de fácil 
acesso. A instalação elétrica para funcionamento nos nichos fica toda a cargo da 
Empresa Contratada. Deverá a instalação elétrica do móvel, ser entregue funcionando. 
Também será fixado ao móvel 3 prateleiras de vidro temperado incolor 10 mm. Estes 
vidros serão encaixados dentro do painel através de sulcos no MDF, terão ainda 
acabamento com silicone. Os frisos constantes no projeto são em MDF na cor 
Carvalho. Observar a fiação e tubulação existente do ar condicionado, esta deverá 
transpassar o painel e ficar pronta para receber o aparelho de ar condicionado que será 
fixado em frente ao painel por empresa específica ficando a instalação do ar 
condicionado a cargo do Contratante. A mesa de apoio será fixada à parede através de 
duas mãos francesas metálicas. Tipo suporte reforçado para prateleira. Na cor alumínio 
com pintura epóxi, sendo o MDF de 25 mm na cor Carvalho. Os furos que se fizerem 
necessários no painel em virtude de sua fixação na parede deverão ser devidamente 
vedados com tapa-furos na mesma cor do MDF Serão instalados na passagem da 
fiação acabamento do tipo: anel e passa fio de 60 mm na cor preto. 

MÓVEL 8 
Mesa de reuniões da sala do Presidente, medindo 3,00x 0,80x 0,75m, tendo no 

centro a dimensão de 1,00 metro em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e 
Tabaco conforme projeto. Base da mesa em MDF com espessura de 4 cm e 6 cm. 
Tampo com borda de 5 cm tendo no centro placa de mármore travertino polida 
embutido no MDF. Frisos em MDF na cor Carvalho. Na base da mesa será instalada a 
sapata regulável metálica niquelada de 20mm. 

MÓVEL 9 
Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho com frisos 

conforme projeto na cor Tabaco. Este painel será fixado na parede, tendo como 
referência o teto da sala. Neste painel posteriormente será fixada a televisão, sendo 
previsto vazio para passagem da fiação. Os furos que se fizerem necessários no painel 
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em virtude de sua fixação na parede deverão ser devidamente vedados com tapa-furos 
na mesma cor do MDF. 

MÓVEL 10 
Mesa do Presidente, medindo 2,50x 0,90x 0,75m em chapa de MDF revestido na 

cor Carvalho e Tabaco conforme projeto. O tampo da mesa terá uma borda em MDF 
cor Tabaco sendo encaixado no centro o mármore Travertino e o mármore Rosso 
Lepanto, conforme medidas do projeto. A aplicação dos mármores fica sob 
responsabilidade da empresa contratada, devendo estes ser polidos, sem trincas, de 
boa qualidade e devidamente encaixados no tampo de MDF. Entre os mármores 
deverá ser aplicado massa própria para mármores e com polimento a fim de corrigir 
qualquer desnível entre eles. 
Na base da mesa será instalada a sapata regulável metálica niquelada de 20 mm 

MÓVEL 11 
Móvel que também serve de divisória, em chapa de MDF de 25mm de 

espessura com recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Junto aos frisos na parte superior do móvel será aplicado vidro mini-boreal com 
baguetes em MDF para sua perfeita fixação e aparência estética. Na área reservada ao 
frigobar deverá se prevista uma passagem para fiação elétrica com acabamento do 
tipo: anel e passa fio de 60 mm na cor preto. 

MÓVEL 12 
Balcão medindo 2,00x0,40x0,90m, em chapa de MDF de 18mm de espessura 

com recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho. Compõe o móvel conjunto de 
gavetas com corrediças metálicas e puxadores metálicos do tipo barra de embutir em 
alumínio anodizado. As portas também possuem puxadores metálicos de embutir em 
alumínio anodizado. 

MÓVEL13 
Estante para guarda de livros, tendo os montantes em chapa de MDF de 18mm 

de espessura com recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho. As prateleiras 
terão espessura de 30mm conforme projeto, sendo duas placas de 15 mm coladas 

_entre_si_com_borda  dP fita nalace,_sendo_também na cor Carvalho. O fundo tem MDF 
de 6 mm. 

MÓVEL 14 
Balcão em chapa de MDF de 18mm de espessura com recobrimento de chapa 

melamínica na cor Carvalho. O móvel é dividido em partes conforme projeto, sendo 
unido por parafusos no momento de sua instalação, esse recurso se deve ao tamanho 
claimóvel. Compõe Qmóvel conjunto de gavetas com corrediças metálicas e puxadores 
metálicos do tipo barra de embutir em alumínio anodizado, além de prateleira em chapa 
de MDF 18 mm. Na parte superior terá armário com portas e vidro liso 4 mm com 
puxadores do tipo barra de embutir em alumínio anodizado. 
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MÓVEL 15 
Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura revestido na cor Carvalho. O 

Móvel será formado pelo conjunto de 5 armários independentes que serão unidos no 
local formando o conjunto conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e as portas 
são de correr com vidro liso de 6 mm com puxadores tipo perfil barra de alumínio 
anodizado. Em todas as portas deverá ser previsto chave para maior segurança. 

MÓVEL 16 
Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho. O 

móvel será formado pelo conjunto de 2 armários independentes que serão unidos no 
local formando o conjunto conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e as portas 
são de correr com vidro liso de 6 mm com puxadores tipo perfil barra de alumínio. Em 
todas as portas deverá ser previsto chave para maior segurança, com fechaduras 
metálicas de 22 mm próprias para armários. 

MÓVEL 17 
Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de espessura, revestido na cor 

Carvalho. Este tampo deverá ser aparafusado e reforçado com perfil metálico entre os 
móveis 2 e 4 nos casos em que ele for necessário. Serve de junção entre essas mesas. 
Será instalado na passagem da fiação acabamento do tipo: anel e passa fio na cor 
preto. 

MÓVEL 18 
Cozinha completa em chapa de MDF 18 mm de espessura, revestido na cor 

Carvalho. Faz parte do projeto e deverá ser executado pelo Contratado toda parte em 
MDF, além dos vidros de 4mm, cuba dupla de inox completa com tubulação de saída, 
puxadores do tipo barra de alumínio anodizado, dobradiças metálicas de qualidade, 
gavetas com corrediças telescópicas metálicas zincadas e com rolamentos (esferas em 
aço). Bancadas de granito. O granito será do tipo Bege Dunas, sendo executado todas 
as bancadas com as devidas guarnições e também toda extensão em frente ao sóculo 
na base do móvel. Obs: a bancada da cozinha é apoiada sobre estrutura de MDF, mas 
terá revestimento de granito Bege Dunas em suas faces (sóculo), a fim de evitar que a 
umidade danifique o MDF. Deverá ser aplicado silicone entre o granito do sóculo e o 
piso. O granito das bancadas tem espessura de 2 cm , sendo que todas as bordas 
terão engrosso de 2 cm , totalizando 4 cm. 

Todas as medidas devem ser conferidas no local. 
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Valor estimado dos móveis 

Os valores dos móveis foram levantados tendo como base o preço médio em 

empresas da cidade de Toledo. Foi considerado em cada móvel o valor completo, ou 

seja, com vidros, puxadores, rodízios, instalação elétrica onde se fizer necessário, 

granitos e mármores conforme projeto. 

Móvel 1 (balcão) — R$ 700,00 

Móvel 2 (mesa) — R$ 680,00 

Móvel 3 (Bancada da recepção) — R$ 4.400,00 

Móvel 4 (mesa) — R$ 500,00 

Móvel 5 (armário) R$ 1.250,00 

Móvel 6 (gaveteiro) R$ 300,00 

Móvel 7 (painel sala do Presidente) R$ 2,100,00 

Móvel 8 (mesa de reuniões) R$ 1.650,00 

Móvel 9 (painel para TV) R$ 950,00 

Móvel 10 (mesa do Presidente) R$ 2.000,00 

Móvel 11 (balcão/divisória) R$ 1.600,00 

Móvel 12 (balcão da TV) R$ 1.150,00 

Móvel 13 (estante biblioteca) R$ 5.800,00 

Móvel 14 (balcão/armário informática) R$ 3.000,00 

Móvel 15 (estante contabilidade) R$ 9.800,00 

Móvel 16 (estante contabilidade 2) R$ 2.900,00 

Móvel 17 (tampo curvo) R$ 120,00 

Móvel 18 (cozinha) R$ 14.910,00 

O valor total dependerá da quantidade de cada ovel a r licitado. 
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CREA-PR Conselho Regional de Engenharia. Arquitetura e 
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ART N°20113703700 
Agronomia do Estado do Paraná 
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 6498/77 
Valorize sua Proftssão: Mantenha os Projetos na Obra 

48  VIA-LOCAL DA OBRA 
Contratado: JOÃO ALBERTO VEZZER FILHO 

Obra ou Serviço Técnico 
ART Principal 

Profissional 
Titulo Formação 
Empresa contratada: 

N° Carteira: PR-49044'D 
N° Visto Crea: - 
N° Registro: 47825 

Prof.: ARQUITETO E URBANISTA. 
VEZZER - ARQUITETURA LTDA. - ME 

Contratante: CÂMARA MUNTCPAL DE TOLEDO 	 CPF/CNPJ: 77.402.196/0001-75 
Endereço:RUA SARANDI 1049 CENTRO 
CEP: 85900970 TOLEDO PR Fone: 33795900 
Local da Obra: RUA SARANDI 1049 	 Quadra :128 Lote:14 E 15 
CENTRO - TOLEDO PR 	 CEP: 85900970 
Tipo de Contrato 4, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 	 Dimensão 1 LOTE 
Ativ. Técnica 	9 I ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO 
Área de Comp. 	7105 ARQUITETURA DE INTERIORES 
Tipo Obra/Serv 	11/1  ARQUITETURA DE INTERIORES 
Serviços 	035 PROJETO 
contratados 

Dados Compl. O 

Guia B 
ART 	 Data Mio 10/06/2010 
20113703700 	 Data Conclusão 10/02/2011 
Vir Obra 	R$ 0,00 	Vir Serviço 
Base de calcificr. TABELA AUXILIAR - EDFICAÇÕES 
Outras Informações sobre a natureza dos serviços contratados, &riambas, ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc 

asp.: 4330 
TRATA-SE DE PROJETO DO MOBLÁRIO COM ORÇAMENTO, CONFO 	ONTRA e 	RO 001/2011. 	24/08/2011 

CreaWeb 1.08 

Assinatura do Contratante 
4° VIA - LOCAL DA OBRA Dere permanecer no local 
Central de Informações do CREA-PR 0800 410067 
A autenticação deste documento poderá ser consu 

,) 
"CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, Inclusive no tocante a sua interpretaçâo 
ou execução, seri§ definitivamente resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei ne 9.307, de 23 de setembro de 1996, através da 
Cámara de Madraça*" e Arbitragem do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado do Paraná - CMA 
CRF_A-PR, localizada à Rua Dr. Zarnenhof 35, Atto da Glória, Curitiba, Paraná [telefone 41) 3350-6727), e de conformidade com o seu 
Regulamento de Arbitragem. Ao optarem pela inserção da presente cláusula neste ntrato, as partes declaram conhecer o referido 
Regulamento e concordar, em especial e expressamente, com os seu2gnos". 

iS 

Vir Taxa R$ 33,00 	Entidade de Classe 388 

çâo das equipes de fiscafaaçãédeARgek 
guticia SAbad 

Shopping IS'anan bi 

Pgli Lotegas Ltda 
até as 27'00 	° 

Contratante/Proprietário 

Para a attesâo à Arbitragem, as assinaturas das partes silo obrigatórias. 

fi Prossion 
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CPROLPJt 77_402.156333011-75 

CheradhaT28 

CEP; 053039170 

Tipo de Centre° 4 PETESTAV10 DE SERMOS 	 Direensbe 	 11 SERV 
Abo_ Tienta 2 ESMOO, PLANEJAMENTO, PROJETO. ESPECIRCAVIES 
kea de Cem 71CIS AROUTTETURA DE tIPETERIORES 
Tape ObalSere 117 ARQUITETURA DE INTERORES 
Seueço' s 	130 OUTROS 
ounealladas 

Dados Canil 	 O 

Guia B 
ARE le 	 Data bibe 	 10132/20111 
20113155240 	 Data Coro:~ 	ELA11020111 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ 

CENTRO Cívico PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 

Fone/Fax: (45) 3379 5900 — site: www.cmt.pr.gov.br  

ATA DE REUNIÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
REF: EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2011 - CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Ata da sessão de recebimento dos envelopes contendo documentação e as 
propostas de preços, em atendimento ao edital da Tomada de Preços 
n2  004/2011 - Câmara Municipal de Toledo. 

Aos três dias do mês de novembro do ano dois mil e onze, às 14h10m, em sessão pública, sob a 
Presidência de Leonildo A. Bortolin, Oficial Legislativo, Amir Silveira, Agente Legislativo, Gerson 
S. Nakamura, Contador, Renato Ernesto Reimann e Leoclides Bisognin, Vereadores, reuniu-se a 
comissão permanente de licitações e de pregões eletrônicos da Câmara Municipal de Toledo, 
para o exercício de 2011, designada pelo Ato n° 001/2011, para proceder ao recebimento dos 
envelopes protocolizados pelas proponentes interessadas no fornecimento do objeto da 
Tomada de Preços n2. 004/2011 - Câmara Municipal de Toledo, a saber: seleção de propostas 
referente a aquisição e instalação de móveis para a administração da Câmara Municipal 
de Toledo. Aberta a sessão pelo Presidente, verificou-se a participação de 01 (uma) empresa 
proponente, sendo ela: Marcenaria Limberger Ltda., representada pelo Senhor Edemar Limberger. 
Após o exame e rubrica dos envelopes pela Comissão Julgadora e representante presente, 
procedeu-se à abertura dos envelopes de documentação, cujos documentos foram rubricados e 
analisados detalhadamente pela Comissão Julgádora e representante presente. A empresa 
apresentou a documentação conforme solicitado no edital, ficando HABILITADA para prosseguir 
no certame. Procedeu-se a seguir à abertura do envelope n° 02 da proposta de preços, a qual foi 
rubricada pelos membros da Comissão Julgadora e representantes presentes. Na sequência foi 
informado que será emitido um edital de classificação, o qual será publicado no Órgão Oficial 
Eletrônico do Município de Toledo e Jornal do Oeste, da cidade de Toledo, para fins de 
intimação do ato, para que se produzam seus efeitos legais, visando a abrir prazo para aqueles 
que se sentirem prejudicados quanto à decisão e após os prazos legais, havendo recursos ou 
após seu julgamento, este processo será encaminhado para a Assessoria Jurídica, a fim de 
parecer e posteriormente ser encaminhado ao Presidente da Câmara para decisões finais 
quanto à homologação. Diante do fato de que em dois itens o preço sugerido foi além do proposta 
no certame, a comissão concedeu à proponente o prazo de dois dias úteis para proceder à 
necessária correção, incluindo o valor global da proposta. Por fim, há de se anotar da presença 
nesta sessão do nhon Diretor-Geral, Mauri Ricardo Reffatti, do Senhor Controlador Interno, 
David Calça, e a representante do Observatório Social, Senhorita Fernanda Campos. Nada mais 
havendo, a t tar, o pr sidente deu por encerrada a sessão cujos trabalhos foram lavrados na 
presente a que lida, achada conforme, vai assinada pelos membros da Comissão Permanente 
de Licit o e repre ntantes presentes. 

amura 	 Rena O imann 
missão 	 Membro missão 

1 

Ainir Silveira 
Membro/Comissão 	 Membro/Comissão 



Edemar Limberger 
Representante da Proponente Controlador Interno 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ, 

CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049 — Centro — CEP 85.900-030 

Fone/Fax: (45) 3379 5900 — site: vvvvw.cmt.prgov.br  
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Modalidade: 

Tipo: 

Ente Licitante: 

Objeto: 

Do valor máximo: 

Dotação orçamentária: 

1.1.- Tomada de Preços n°. 000 

2.1.- Menor preço. 

3.1.- Câmara Municipal de Toledo. 

4.1.- A presente licitação tem por objeto a seleção de propostas referente a 
aquisição e instalação de móveis para a administração da Câmara 
Municipal de Toledo, conforme as condições e especificações constantes do 
Edital e de seus anexos. 
4.2.- As configurações indicadas são mínimas, podendo ser superadas, sem 
prejuízo ou vantagem à Câmara Municipal de Toledo. 
4.3.- A empresa licitante efetuará a instalação, configuração e manutenção 
prévia dos móveis no local e no momento indicado pela Câmara Municipal de 
Toledo. 
4.5.- A manutenção e a substituição dos móveis será efetuada pela empresa 
contratada durante a vigência deste contrato ou até término do prazo de 
garantia, sem ônus à Câmara Municipal de Toledo. 
4.6.- A instalação e configuração dos móveis são de responsabilidade da 
empresa contratada durante a vigência deste contrato ou até término do prazo 
de garantia (o que for maior). 

5.1.- O valor máximo desta licitação para aquisição dos produtos e contratação 
dos serviços acima mencionados é estimado em R$ 91.200,00 (noventa e um 
mil e duzentos reais). 

6.1.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato são oriundos 
da seguinte dotação orçamentária: 
01 - Câmara municipal de vereadores 
01.001 - Câmara municipal de vereadores 
01.031.00012-002 - Manutenção da administração da Câmara 
4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e material permanente 

Data de abertura dos 	7.1.- Os envelopes contendo a_proposta e a documentação deverão ser 
envelopes: 	 protocolizados até WirD20-ril:-dip',dii, W37&TóVe"ãbWkõii  junto ao 

Departamento Administrativo da Câmara Municipal de Toledo, localizado no 
Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, na Rua Sarandi, n° 1049, Centro, 
Toledo, Paraná, atendendo pelo telefone (45) 3379-5900, onde serão abertos 
na mesma data e horário. 
7.2.- Na hipótese de ocorrer feriado ou fatos que impeçam a realização da 
sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil subsequente, no 
mesmo local e hora, ou em outro a ser definido. 

Documentos integrantes: 8.1.- Anexo I - Formulário padronizado de proposta; 
8.2.- Anexo II - Declaração de idoneidade; 
8.3.- Anexo III - Declaração contendo informações para fins de assinatura de 
contrato; 
8.4.- Anexo IV - Minuta de contrato; 
8.5.- Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento em regime de micro 
empresa ou empresa de pequeno porte (na hipótese do licitante ser uma ME ou 
EPP); 
8.6.- Anexo VI - Modelo de carta de credenciamento. 
8.7.- Anexo VII - Modelo de termo de renúncia de recurso 
8.8.- Anexo VIII - Modelo dos móveis; 
8.9.- É facultada a apresentação dos anexos em modelos próprios do 
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proponente, desde que não descaracterizem suas finalidades. 

Suporte legal: 

Condições de 
Participação: 

Envelope n2. 01: 
Documentação de 
habilitação: 

9.1.- Esta licitação será regida pelo presente edital com todos os seus adendos 
e documentos nele mencionados, modelos, elementos gráficos, especificações e 
Lei Federal n2  8.666/93. 
9.2.- O presente Edital se submete integralmente ao disposto nos artigos 42 a 
46 da Lei Complementar n2  123/2006, atendendo o direito de prioridade para 
a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte para efeito de regularidade fiscal 
e de desempate, quando verificado ao final da disputa de preços. 

10.1.- Poderão participar desta licitação empresas cadastradas junto à Seção 
de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de Toledo, bem como 
as empresas não cadastradas que atenderem todas as condições exigidas para 
cadastramento, desde que tenham apresentado a documentação pertinente até 
o terceiro dia útil anterior a data do recebimento das propostas junto à Seção 
de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura do Município de Toledo, situada à 
Rua Raimundo Leonardi, n2  1586, Centro, Toledo, Paraná (§ 2°, art. 22, Lei n°. 
8.666/93). 
10.2.- As empresas podem ser representadas, no processo licitatório, mediante 
apresentação da Carta de Credenciamento, até o início da sessão de abertura 
das propostas, ou procuração por instrumento público com poderes específicos 
para os fins desta licitação. 
10.3.- As empresas poderão designar somente um representante, e o mesmo 
não poderá representar mais de uma empresa no certame. 
10.4.- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
10.5.- 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 corresponderá 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. 
10.6.- 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 n2  8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado 
à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de 
classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação. 
10.7.- É permitido a participação de empresas em consórcio, devendo no 
entanto, esta cumprir o determinado no artigo 33 da Lei n° 8.666/93. 

11.1.- Neste envelope, os documentos de habilitação abaixo listados, deverão 
ser acondicionados em envelope lacrado no qual conste, externamente: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  (indicar o n2  da licitação) ABERTURA ÀS (indicar 
data e horário da licitação) 
EMPRESA (identificação da empresa proponente) 

11.2.- Obrigatoriamente, neste envelope deverão constar os documentos 
abaixo relacionados, sendo que a falta de qualquer documento implicará na 
inabilitação do proponente: 
a) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou sede do 
licitante, sendo Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de negativa; 
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Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede 
do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de 
negativa; 

Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede 
do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com efeito de 
negativa; 

Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, através de Certidão 
Negativa do INSS (CND) ou Positiva com efeito de negativa; 

Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), através de Certidão Negativa ou Positiva com efeito de negativa; 

Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório 
Distribuidor da Comarca do domicílio ou da sede do licitante, com data não 
superior a 60 (sessenta) dias da data estabelecida para abertura dos 
envelopes; 

Declaração de idoneidade, conforme constante do Anexo II; 
Certificado válido de Registro de Fornecedores, junto a Prefeitura do 

Município de Toledo, comprovando ser do ramo de atividade compatível com 
o objeto desta licitação; 

Declaração para fins de elaboração do contrato, conforme constante do 
Anexo 111; 

Contrato Social e última alteração; ou, Certidão Simplificada da junta 
Comercial e última alteração do Contrato Social; ou, Estatuto Social e última 
alteração. 
1) Declaração de enquadramento em regime de tributação de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser ME ou EPP). 
11.3.- Todos os documentos deverão ser apresentados em fotocópia legível, 
não sendo aceito em papel FAX, devendo a empresa proponente portar os 
documentos originais quando da abertura para fins de conferência pela 
comissão de licitação em caso de dúvida. 

12.- 	Envelope n2. 02: 12.1.- O formulário padronizado de proposta, em 1 (uma) via, conforme Anexo 
Proposta: 	 I, deverá ser acondicionado em envelope lacrado no qual conste, externamente: 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA DE PREÇOS 
À COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N2  (indicar o n2  da licitação) ABERTURA ÁS (indicar 
data e horário da licitação) 
EMPRESA (identificação da empresa proponente) 

12.2.- Será fornecido a cada proponente formulário padronizado de proposta, 
em 1 (uma) via - Anexo 1, que o proponente apresentará constando: 

assinatura e identificação do responsável e identificação da empresa; 
indicação obrigatória do valor unitário do produto e do valor total dos 

produtos cotados, respeitando o valor máximo unitário estabelecido no edital; 
estar preenchida por meio mecânico ou impressa; 
indicação obrigatória do prazo de validade da proposta, não inferior a 120 

(cento e vinte) dias; 
indicação obrigatória da marca e características dos produtos que serão 

oferecidos; 
12.3.- Não serão levadas em consideração quaisquer ofertas que não se 
enquadrem nas especificações exigidas. 
12.4.- O proponente poderá pleitear esclarecimentos complementares à 
Comissão Permanente de Licitações por meio de carta, que anexará ao 
envelope de proposta. 

13.- 	Apresentação 	da 13.1.- Preferencialmente, para facilitar a análise pela Comissão e pelos 
documentacão e uronosta: proponentes. os documentos Que compõem o envelope de Documentacão In2 
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01) deverão estar na mesma seqüência solicitada no lote 9.2 deste edital, bem 
como, a Proposta (n° 02) com todos os seus elementos deverá ser apresentada 
da seguinte forma: 

Papel formato A4; 
Encadernado e/ou grampeado; 
Folha de rosto com os dados na seguinte ordem: 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Tomada de Preços n° (indicar o número da licitação) 
Documentação de habilitação e Proposta de Preços 
Razão social da proponente e endereço 

Deverá conter, no caso da documentação, índice ordenado de acordo com a 
numeração das folhas de todos os documentos que compõem o volume; 

As folhas deverão ser numeradas na forma 1/X a X/X. 

14.- Análise da proposta: 	14.1.- Cumpridos os procedimentos do item anterior, serão abertos os 
envelopes de n.2  1 para verificação do cumprimento das exigências relativas 
aos documentos de habilitação exigidos neste Edital, relativamente a cada 
proponente, sendo que os documentos neles contidos serão examinados e 
rubricados pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão. 
14.2.- As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar 
toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
14.3.- Havendo alguma restrição nos documentos de regularidade fiscal da 
microempresa ou empresa de pequeno porte, será assegurado o prazo de 2 
(dois) dias úteis, contados a partir do momento em que o licitante for 
declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período a critério da 
Administração, para a regularização da documentação, sob pena de decair do 
direito à contratação. 
14.4.- Ultrapassado o prazo previsto no subitem 14.3, o licitante decairá do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções prevista na Lei Federal n° 
8.666/93, sendo facultado à Administração convocar o licitante remanescente, 
na ordem de classificação para a assinatura do contrato ou revogar a licitação. 
14.5.- Cumpridos os procedimentos do subitem 14.1, serão declarados 
habilitados os proponentes cujos documentos atendam às exigências deste 
Edital e inabilitados aqueles cujos documentos não atendam, tal como: 

as propostas que não atenderem às exigências relativas ao objeto desta 
licitação; 

as propostas que forem omissas ou se apresentarem incompletas; 
as que conflitarem com a legislação em vigor; 
as que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos neste Edital e em 

seus anexos; 
14.6.- Encerrada a fase de habilitação não cabe aos licitantes a desistência de 
proposta, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente, submetido 
à apreciação e aceito pela Comissão de Licitação. 
14.7.- Os envelopes de n.° 2 dos proponentes declarados inabilitados deverão 
permanecer lacrados e de posse da Comissão Permanente de Licitação, até 
transcorrido o prazo de recurso e/ou do julgamento dos eventualmente 
interpostos. 
14.8.- Os envelopes de n.2  2 dos licitantes inabilitados ficarão disponíveis para 
serem retirados junto à Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Toledo até o 
302  (trigésimo) dia posterior à data da homologação da licitação. Após este 
prazo, serão destruidos. 
14.9.- Após definidos os licitantes habilitados, serão abertos seus respectivos 
envelopes de n.2  2, para a verificação do cumprimento das exigências relativas 
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15.- Julgamento: 
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à proposta comercial, conforme exigências deste Edital, relativamente a cada 
proponente, sendo que as propostas serão examinadas e rubricadas pelos 
licitantes presentes e pela Comissão. 
14.10.- Cumpridos os procedimentos do item anterior, serão declaradas 
classificadas as propostas que atendam às exigências deste Edital e 
desclassificadas aquelas que não atendam. 
14.11.- Não serão consideradas, para efeitos de julgamento, quaisquer 
vantagens não previstas no Edital. 

15.1.- A Comissão Permanente de Licitação julgará vencedora a empresa cuja 
proposta tenha cumprido todas as exigências e especificações do presente 
Edital e da legislação vigente, e apresentado o MENOR PREÇO GLOBAL  que 
será obtido pelo somatório do preço total de cada um dos itens (móveis), sendo 
classificadas pela ordem crescente dos preços ofertados e aceitáveis. 
15.2.- Em caso de empate entre os licitantes, será realizado sorteio, na forma 
do art. 45, § 2°, da Lei n.° 8.666/93. 
15.3.- Nos casos de participação de microempresas e empresas de pequeno 
porte, será lhes assegurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação. 
15.4.- Na hipótese do subitem anterior, entende-se por empate aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à 
proposta mais bem classificada. 
15.5.- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será oficiada, através de fax, correio, publicação no jornal Oficial do Municipal 
ou Quadro de Editais, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, para apresentar 
proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação 
em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 
15.6.- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que 
porventura se enquadrem na hipótese do subitem 15.4, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito. 
15.7.- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas 
e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos 
nó subitem 15.4, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
15.8.- Na hipótese da não-contratação nos termos previstos nos subitens 15.3, 
15.4, 15.5, 15.6 e 15.7, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta 
originalmente vencedora do certame. 
15.9.- O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 
15.10.- Não serão considerados motivos para inabilitação ou desclassificação 
simples omissões ou irregularidades materiais (erros datilográficos, 
concordância verbal, etc.) da documentação, da proposta e de seus invólucros, 
desde que sejam irrelevantes, não prejudiquem o processamento da licitação e 
o entendimento da proposta, ficando a decisão a critério da Comissão de 
Licitação. 
15.11.- O julgamento proferido pela Comissão Permanente de Licitação será 
encaminhado ao Presidente da Câmara Municipal de Toledo para 
homologação e adjudicação. 

16.- Pedido de informação: 	16.1.- Quaisquer informações, esclarecimentos ou dados fornecidos 
verbalmente por servidores da Câmara Municipal de Toledo, inclusive 
membros da Comissão de Licitação, não serão considerados nem aceitos como 
argumentos para impugnações, reclamações, reivindicações, etc., por parte dos 
proponentes. Oualouer informacão ou esclarecimento deverá ser solicitado Dor 
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Recursos: 

escrito através do endereço abaixo constante. As questões formuladas, bem 
como as respostas fornecidas, serão divulgadas entre todos os licitantes, 
independentemente de quem as formulou. 
16.2.- A Diretoria-Geral da Câmara Municipal de Toledo ou o Presidente da 
Comissão de Licitação prestará todos os esclarecimentos solicitados nesta 
licitação, estando disponível para atendimento de segunda a sexta-feira, no 
horário de expediente, junto ao Prédio da Câmara Municipal de Toledo, 
localizado no Centro Cívico Presidente Tancredo Neves, na Rua Sarandi, n2  
1049, Centro, Toledo, Paraná, atendendo pelo telefone (45) 3379 5900. 

17.1.- 0(s) proponente(s) declarado(s) inabilitado(s) ou aquele(s) que 
tiver(em) sua(s) proposta(s) desclassificada(s) na forma deste Edital, bem 
como o(s) proponente(s) vencido(s), poderá(ão) interpor recurso no prazo de 
05 (cinco) dias úteis, contados sempre da data em que tiverem ciência da 
decisão recorrenda. 
17.2.- A ciência do resultado para efeito de contagem do prazo recursal será 
considerada, conforme o caso, da data da reunião em que for divulgada a 
decisão e registrada em ata ou da data de sua publicação no jornal Oficial do 
Município de Toledo, acaso o licitante não tenha participado da reunião. 
17.3.- O recurso deverá ser interposto, mediante petição legível, devidamente 
arrazoada, subscrita pelo representante legal ou preposto da recorrente e ser 
protocolado na Câmara Municipal de Toledo, no horário de expediente e 
local constante do preâmbulo deste Edital, devendo ser endereçado ao 
Presidente da Comissão de Licitação. 
17.4.- O recurso será dirigido ao(à) Presidente da Câmara Municipal de 
Toledo, por intermédio da Presidência da Comissão de Licitação, a qual poderá 
reconsiderar a sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo 
prazo, fazê-lo subir ao Presidente da Câmara Municipal de Toledo, devidamente 
informado, devendo, nesse caso, a decisão ser proferida no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, contados do recebimento do recurso, pela Autoridade Superior. 

Contratação: 18.1.- Homologada a licitação pela autoridade competente, a Câmara Municipal 
de Toledo convocará o licitante vencedor para assinar o instrumento 
contratual. 
18.2.- O licitante vencedor terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para assinar o 
instrumento contratual. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, quando 
solicitado por escrito pelo licitante vencedor durante o seu transcurso e desde 
que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara Municipal de Toledo. 
18.3.- Após a assinatura do Contrato, a empresa signatária terá o prazo de 05 
(cinco) dias úteis para retirar a Nota de Empenho, contado a partir da 
comunicação feita pela Contadoria da Câmara Municipal de Toledo. 
18.4.- A recusa injustificada em assinar o instrumento contratual ou em retirar 
a Nota de Empenho implicará na inexecução total do contrato e conseqüente 
aplicação de multa, sem prejuízo das demais sanções legais. 

17.- Das condições de 	19.1.- Os produtos deverão ser instalados e operantes em até 60 (sessenta) 
recebimento do objeto 	dias nos locais e momentos devidamente indicados pela Câmara Municipal de 
licitado: 	 Toledo, no endereço constante do rodapé, após a assinatura do contrato e do 

recebimento da Nota de Empenho, independentemente de ausência ou 
especificação de forma diversa na proposta. 
19.2.- Todos os produtos entregues serão conferidos por ocasião do 
recebimento. O produto que apresentar problemas e/ou defeitos será rejeitado, 
obrigando-se o fornecedor a substitui-lo, sem prejuízo para a Câmara Municipal 
de Toledo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas após a notificação ou ciência 
do fornecedor. Apurada, em qualquer tempo, divergência entre as 
especificações pré-fixadas e o fornecimento efetuado, serão aplicados à 
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Pagamento: 

Das penalidades 

Contratada sanções previstas neste edital e na legislação vigente. 
19.3.- 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 Federal n° 8.666/93. 

20.1.- O pagamento será efetuado em até 05 (cinco) dias após a entrega, mesmo 
que parcial, e correto funcionamento dos equipamentos adquiridos, mediante a 
apresentação de Nota Fiscal correspondente, vistada pela comissão de 
recebimento da Câmara Municipal de Toledo. 
20.2.- A fatura para pagamento apresentará um único valor, porém a mesma 
deverá conter pormenorizada descrição de cada móvel adquirido. 

21.1.- Ao licitante/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. 
21.2.- 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, 
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. 
21.3.- 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 10° (décimo) dia, limitada a 2% (dois por cento) do valor total 
relativo, corrigido monetariamente até o adimplemento da obrigação pactuada. 
21.4.- O atraso superior a 10 (dez) dias, bem como o descumprimento de 
cláusulas e condições do contrato e respectivo empenho em nome do licitante, 
configurará inadimplência da Contratada. 
21.5.- 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, aplicará 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. 
21.6.- 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. 
21.7.- A aplicação das sanções administrativas não exclui a responsabilização 
do licitante por eventuais perdas ou danos causados à Câmara Municipal de 
Toledo. 

22.- Aplicação das 
	

22.1.- Verificado qualquer irregularidade, a Câmara Municipal de Toledo 
penalidades: 	 notificará a empresa licitante 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). 



ri icar. o Reffatti 
Di 	 a Câmara Municipal de Toledo 
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23.- Disposições finais: 

22.2.- Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento da 
notificação, com ou sem a apresentação da defesa prévia, será julgada pela 
Câmara Municipal de Toledo, através do Diretor-Geral a aplicação ou não das 
penalidades previstas em edital. 
22.3.- Da aplicação das penalidades previstas no contrato, caberá recurso à 
Câmara Municipal de Toledo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data 
do recebimento da respectiva notificação, mediante prévio recolhimento da 
multa, junto à Tesouraria do Município de Toledo, sem efeito suspensivo. 
22.4.- A Câmara Municipal de Toledo, através de seu Presidente 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 empresa licitante será devolvida, no prazo de 3 (três) dias, 
contados da data do julgamento. 

23.1.- A apresentação de proposta implica no perfeito entendimento do objeto 
licitado e aceitação pelo proponente de todos os termos deste Edital. 
23.2.- A contratada somente poderá emitir Nota Fiscal após a emissão da Nota 
de Empenho respectiva, fazendo constar o número deste na Nota Fiscal 
correspondente. 
23.3.- O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos 
até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei 
n° 8.666/93, tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato 
no Diário Oficial do Município de Toledo. 
23.4.- Ao Presidente da Câmara Municipal de Toledo fica reservado o direito de 
revogar a presente licitação, por justas razões de interesse público, decorrentes 
de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulá-la por ilegalidade, 
mediante parecer d vidamente fundamentado. 
23.5.- Para dirimir •ntrovérsia decorrente deste certame, o Foro competente é 
o da Comarca 	e de Toledo, excluído qualquer outro. 

Toledo,OSdiiu fl 	de 2011. 
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ANEXO I 
FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 

(documento obrigatório - Envelope 02) 

PROPONENTE: 	  
ENDEREÇO 	  
CNP): 	 FONE/FAX:(0xx 	  

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

Quant. Descrição dos móveis Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo 

12 

Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m em 
chapa 	de 	MDF 	de 	18mm 	de 	espessura 	com 
recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho, 
contendo 3 gavetas com corrediças metálicas + 1 gaveta 
para pastas suspensas, com trilhos metálicos próprios 
para suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O 
móvel terá puxadores do tipo barra de embutir em 
alumínio. 	Na base do 	móvel terá sapatas 	(pinos) 
niveladoras de altura. (móvel tipo 01) 

700,00 8.400,00 

12 

Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 
25mm de espessura em toda a mesa. Recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho e Tabaco conforme 
desenho. 	Na 	base 	do 	móvel 	terá 	sapatas 	(pinos) 
niveladoras de altura. (móvel tipo 02) 

680,00 8.160,00 

1 

Mesa para recepção composta por base em MDF 18 mm 
revestida na cor Carvalho e também com revestimento 
em fórmica na cor Alumínio, conforme projeto. O tampo 
da mesa é em mármore travertino polido, contando 
com um vidro de 8 mm temperado, conforme projeto. O 
vidro será encaixado em base tipo sanduíche de MDF, 
fixo com silicone. (móvel tipo 03) 

I 
4.400,00 4.400,00 

15 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 
25mm de espessura em toda a mesa. Recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. 	Será 	instalado 	na 	passagem 	da 	fiação, 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 
passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

500,00 7.500,00 

10 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF 
18 mm de espessura revestido na cor Carvalho. Na 
Parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as 
portas são de correr com vidro do tipo mini boreal. Na 
parte inferior do móvel terá 4 gavetas para pastas 
suspensas, 	com 	trilhos 	metálicos 	próprios 	para 
suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel 
terá puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. 
(móvel tipo 05) 

1.250,00 12.500,00 

13 

Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m em 
chapa de MDF 18 mm de espessura revestido na cor 
Carvalho. Composto por 4 gavetas com corrediças 
metálicas e puxadores do tipo barra de embutir em 
alumínio. O gaveteiro terá na base 4 rodízios de 5 cm de 
diâmetro, sendo estes de boa qualidade. (móvel tipo 
06) 

300,00 3.900,00 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - www.cmt.pr.dov.br  

00040 

1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor 
Carvalho com detalhes conforme projeto. Este painel 
será fixado na parede, sendo acima do rodapé até a 
altura 	do 	teto. 	Deverá 	ser 	observado 	os 	nichos 
constantes no projeto, que serão também em MDF 18 
mm na cor Tabaco, os quais terão no fundo colada uma 
placa 	de 	mármore 	travertino 	polido. 	Nos 	nichos 
também deverá ser instalada a iluminação elétrica, 
sendo uma lâmpada fluorescente de 20 w por nicho. O 
local para acionar as lâmpadas deverá ser previsto com 
um interruptor de uma tecla que liga as lâmpadas dos 3 
nichos de uma só vez, sendo o interruptor instalado em 
local discreto e de fácil acesso. O funcionamento e 
instalação elétrica dos nichos fica a cargo da Empresa 
Contratada. Também será fixado ao móvel 3 prateleiras 
de vidro temperado incolor 10 mm. Estes vidros serão 
encaixados dentro do painel através de sulcos no MDF, 
terão 	ainda 	acabamento 	com 	silicone. 	Os 	frisos 
constantes no projeto são em MDF na cor Carvalho. 
Observar 	a 	fiação 	e 	tubulação 	existente 	do 	ar 
condicionado, esta deverá transpassar o painel e ficar 
pronta para receber o aparelho de ar condicionado que 
será fixado em frente ao painel por empresa especifica 
ficando a instalação do ar condicionado a cargo do 
Contratante. A mesa de apoio será fixada a parede 
através de duas mãos francesas metálicas, sendo o MDF 
de 25 mm na cor Carvalho. Os furos que se fizerem 
necessários no painel em virtude de sua fixação na 
parede deverão ser devidamente vedados com tapa-
furos na mesma cor do MDF Serão instalados na 
passagem da fiação acabamento do tipo: anel e passa fio 
na cor preto. (móvel tipo 07) 

2.100,00 2.100,00 
. 

1 

Mesa de reuniões da sala do Presidente, medindo 3,00x 
0,80x 0,75m, tendo no centro a dimensão de 1,00 metro 
em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e Tabaco 
conforme 	projeto. 	Base 	da 	mesa 	em 	MDF 	com 
espessura de 4 cm e 6 cm. Tampo com borda de 5 cm 
tendo no centro placa de mármore travertino polida 
embutido no MDF. Frisos em MDF na cor Carvalho. Na 
base da mesa será instalada a sapata regulável metálica, 
sendo na parte inferior emborrachada. (móvel tipo 08) 

1.650,00 1.650,00 

1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor 
Carvalho com frisos conforme projeto na cor Tabaco. 
Este 	painel 	será 	fixado 	na 	parede, 	tendo 	como 
referência o teto da sala. Neste painel posteriormente 
será fixada a televisão, sendo previsto vazio 	para 
passagem da fiação. Os furos que se fizerem necessários 
no painel em virtude de sua fixação na parede deverão 
ser devidamente vedados com tapa-furos na mesma cor 
do MDF. (móvel tipo 09) 

950,00 950,00 
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1 

Mesa do Presidente, medindo 2,50x 0,90x 0,75m em 
chapa de MDF revestido na cor Carvalho e Tabaco 
conforme projeto. O tampo da mesa terá uma borda em 
MDF cor Tabaco sendo encaixado no centro o mármore 
Travertino e o mármore Rosso Lepanto, conforme 
medidas do projeto. A aplicação dos mármores fica sob 
responsabilidade 	da 	empresa 	contratada, 	devendo 
estes ser polidos, sem trincas, de boa qualidade e 
devidamente encaixados no tampo de MDF. Entre os 
mármores deverá ser aplicado massa com polimento 
para mármores a fim de corrigir qualquer desnível 
entre eles. Na base da mesa será instalada a sapata 
regulável 	metálica, 	sendo 	na 	parte 	inferior 
emborrachada. (móvel tipo 10) 

2.000,00 2.000,00 

1 

Móvel que também serve de divisória, em chapa de 
MDF de 25mm 	de espessura com recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Junto aos frisos na parte superior do móvel será 
aplicado vidro mini-boreal com baguetes em MDF para 
sua perfeita fixação 	e aparência 	estética. 	Na área 
reservada ao frigobar deverá se prevista uma passagem 
para fiação elétrica com acabamento do tipo: anel e 
passa fio na cor preto. (móvel tipo 11) 

. 	. 

1.600,00 1.600,00 

1 

Balcão medindo 2,00x0,40x0,90m, em chapa de MDF de 
18mm 	de espessura com recobrimento de chapa 
melamínica na cor Carvalho. Compõe o móvel conjunto 
de gavetas com corrediças 	metálicas e puxadores 
metálicos do tipo barra de embutir em alumínio. As 
portas 	também 	possuem 	puxadores 	metálicos 	de 
embutir. (móvel tipo 12). 

1.150,00 1.150,00 

1 

Estante para guarda de livros, tendo os montantes em 
chapa 	de 	MDF 	de 	18mm 	de 	espessura 	com 
recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho. As 
prateleiras terão espessura de 30mm conforme projeto, 
sendo duas placas de 15 mm coladas entre si com borda 
de fita na face, sendo também na cor Carvalho. O fundo 
tem MDF de 6 mm. (móvel tipo 13). 

5.800,00 5.800,00 

1 

Balcão em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho. O 
móvel é dividido em partes conforme projeto, sendo 
unido por parafusos no momento de sua instalação, 

esse recurso se deve ao tamanho do móvel. Compõe o 
móvel conjunto de gavetas com corrediças metálicas e 
puxadores metálicos do tipo barra de embutir em 
alumínio, além de prateleira em chapa de MDF 18 mm. 
Na parte superior terá armário com portas e vidro liso 
4 mm com puxadores do tipo barra de embutir em 
alumínio. (móvel tipo 14). 

3.000,00 3.000,00 

1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura 
revestido na cor Carvalho. O Móvel será formado pelo 
conjunto de 	5 	armários 	independentes 	que serão 
unidos no local formando o conjunto conforme projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de correr 
com vidro liso de 6 mm com puxadores tipo perfil barra 
de alumínio. Em todas as portas deverá ser previsto 
chave para maior segurança. (móvel tipo 15) 

9.800,00 9.800,00 
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1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura, 
revestido na cor Carvalho. O móvel será formado pelo 
conjunto de 	2 	armários 	independentes que serão 
unidos no local formando o conjunto conforme projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de correr 
com vidro liso de 6 mm com puxadores tipo perfil barra 
de alumínio. Em todas as portas deverá ser previsto 
chave para maior segurança. (móvel tipo 16) 

2.900,00 2.900,00 

4 

Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de espessura, 
revestido na cor Carvalho. Este tampo deverá ser 
aparafusado e reforçado com perfil metálico entre os 
móveis 2 e 4 nos casos em que ele for necessário. Serve 
de 	junção 	entre 	essas 	mesas. 	Será 	instalado 	na 
passagem da fiação acabamento do tipo: anel e passa fio 
na cor preto. (móvel tipo 17) 

120,00 480,00 

1 

Cozinha completa em chapa de MDF 18 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. Faz parte do 
projeto e deverá ser executado pelo Contratado toda 
parte em MDF, além dos vidros de 4 mm, cuba dupla de 
inox, puxadores do tipo barra de alumínio, dobradiças, 
gavetas 	com 	corrediças 	metálicas 	e 	bancadas 	de 
granito. O granito será do tipo Bege Dunas, sendo 
executado todas as bancadas com as devidas guarnições 
e também toda extensão em frente ao sóculo. Obs: a 
bancada da cozinha é apoiada sobre estrutura de MDF, 
mas terá revestimento de granito Bege Dunas em suas 
faces (sóculo), a fim de evitar que a umidade danifique 
o MDF. Deverá ser aplicado silicone entre o granito do 
sóculo e o piso. O granito das bancadas tem espessura 
de 2 cm, sendo que todas as bordas terão engrosso de 2 
cm , totalizando 4 cm. (móvel tipo 18) 

14.910,00 14.910,00 

TOTAL MÁXIMO 91.200,00 

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 120 
fcento e vinte) dias, contados da data da abertura do envelope. 

Comprometo-me, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da assinatura 
do contrato e cientificação da emissão da nota de empenho em proceder a entrega e respectiva e necessária 
instalação de todos os equipamentos para o fiel cumprimento deste edital. Proponho-me a executar os serviços 
constantes neste anexo, obedecendo ao edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

, 	de 	 de 2011. 

Nome: 
RG/CPF 
Cargo: 
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ANEXO II 

DEtEÇUCR'AÇÃO1àËIPÕ 
(documento obrigatório - Envelope 01) 

PROPONENTE. 	  

ENDEREÇO 	  

CNP'. 	 FONE/FAX:(0xx 	  

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

procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de Preços n g 002/2011, 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 2011. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURADO CONTRATO  

(documento obrigatório - Envelope 01) 

DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão social: 

Rua: 

Bairro: 

Cidade: 

CNPJ: 	 Insc. Est.: 

Banco: 	 Agência: 

Telefone: 	 Fax: 

Contador da empresa: 

n°. 

CEP: 

UF: 

Insc. Mun. 

Conta-corrente: 

Site: 

Telefone: 

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 2011. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO IV 
MINUTA DE 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 ADELAR HOISBACH, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Maripá, 
5017, Centro, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade n° 3636682-6 e inscrito 
no CPF sob o n° 523.865.119-87. 

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 n2  
	 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.- (Descrição dos móveis) 

Da documentação 4.1.- O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei n° 8.666/93 e de 
legal: 

	

	 acordo com as conclusões do edital de Tomada de Preços n.9  004/2011, aplicando-se 
ainda, os princípios inerentes aos contratos administrativos. 

Prazo de vigência, 
prorrogação e 
reajuste: 

5.1.- O prazo de vigência do presente contrato é de 08 (oito) meses, a contar da data de 
juntada aos autos de licitação do contrato devidamente assinado pela empresa 
CONTRATADA. 
5.2.- O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 
limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 57, inciso II, da Lei n°8.666/93, 
tendo eficácia legal no primeiro dia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do 
Município de Toledo. 

Valor: 

	

	 6.1.- O valor global estimado para o objeto é de R$ **.***,** (****) denominado valor 
contratual. 
6.2.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato, são oriundos da 
dotação orçamentária: 01.031.00012-002.4.4.90.52.00.00 

Pagamento: 

Do prazo de 
entrega: 

7.1.- O pagamento será efetuado no prazo de 05 (cinco) dias após a correta instalação 
e funcionamento dos equipamentos adquiridos, 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 mediante transferência 
eletrônica. 

8.1.- Os produtos deverão ser entregues e instalados em até 60 (sessenta) dias a 
contar da assinatura do contrato e do recebimento da nota de empenho, 
independentemente de ausência ou especificação de forma diversa contida na 
proposta apresentada pela CONTRATADA. 
8.2.- Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no endereço da contratante, 
em local e no momento por esta especificado. 
8.3.- A entrega ou instalacão em local ou momento diverso do definido nela 
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9.- Garantia: 

Contratante não implicará no inicio da garantia dos produtos, bem como a Contratante 
não se responsabilizará pelo depósito dos mesmos. 
8.4.- Uma vez comunicada a Contratada pela Contratante dos locais e hora de entrega 
e instalação dos produtos adquirido, a Contratada deverá proceder a entrega e 
consequente instalação em até OS (cinco) dias contados da comunicação. 

9.1.- A garantia para defeitos generalizados, para todos os móveis será de no mínimo 
de 02 (dois) anos. 
9.2.- O termo inicial da garantia ocorrerá a partir da completa instalação dos 
equipamentos. 

 

Obrigações da 10.1.- São obrigações da CONTRATADA: 
Contratada: 	 a) Efetuar a manutenção preventiva e corretiva, correndo às suas expensas todos os 

custos ou despesas relativas às manutenções, tais como despesas de alimentação, 
hospedagem, locomoção e honorários dos técnicos especializados. 
b) Serviços de instalação do equipamento, treinamento quanto à manutenção 
preventiva e corretiva, a empresa contratada deverá executar os trabalhos descritos 
com funcionários tecnicamente qualificados, identificados e devidamente aceitos 
junto à CONTRATANTE e após o término dos trabalhos que realizar, deverá 
providenciar a limpeza geral e completa das áreas ocupadas. 
10.2.- Todo e qualquer material utilizado na manutenção deve ser original e de ótima 
qualidade, correndo a responsabilidade da CONTRATADA a instalação de qualquer 
material não original. 
10.3.- Observar e cumprir todo o estipulado no Memorial Descritivo. 

Das obrigações da 11.1.- São obrigações da CONTRATANTE: 
Contratante: 	 a) Assegurar livre acesso dos técnicos da empresa CONTRATADA, para que possam 

desempenhar seus trabalhos, desde que devidamente credenciados e identificados. 
b) Não permitir que pessoas estranhas que não sejam técnicos da CONTRATADA, 
intervenha nos equipamentos. 

11.- Das penalidades: 11.1.-À CONTRATADA 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 10° (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 cláusulas e 
condições do contrato, configurará inadimplência da Contratada. 
11.5.- Pela inexecucão total ou parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo 
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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 correspondera 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. 

12.- Aplicação das 12.1.- Verificado qualquer irregularidade na execução do contrato, a CONTRATANTE 
multas: 

	

	 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. 

13.- 	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 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 
finais: 

14.1.- Fica eleito o Foro da Comarca de Toledo/PR., com renúncia de 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, para que surta todos os 
efeitos legais. 

Toledo, 	de 	 de 2011. 
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Contratante: 

Contratada: 

Testemunha 

Testemunha 

Adelar José Holsbach 
Presidente da Câmara Municipal de Toledo 

Responsável 
Nome da Empresa 
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ANEXO V 
liÊtól*ÉN' 	 RIBUTAÇAO DE MICRO EMPRESA 1 

M.É0Mtk[0.2iiié.ROÉ 	 UM ME OU EPP) 
r0.'ç 

(documento opcional - envelope 01) 

PROPONENTE. 	  

ENDEREÇO 	  

CNP]. 	 FONE/FAX:(Wa 	  

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

de licitação na modalidade Tomada de Preços, 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. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 de 	 de 2011. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 
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ANEXO VI 

PT 
(documento obrigatório - entregue em mãos) 

PROPONENTE. 	  

ENDEREÇO 	  

CNP). 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 	  portador(a) da 

Carteira de Identidade sob n° 	 e CPF sob n° 	  a participar do procedimento 

licitató rio n°  	sob a modalidade Tomada de Preços, instaurado por esta Câmara Municipal. 

Na qualidade de representante legal desta empresa, outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes inerentes a representação da empresa, inclusive o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2011. 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 

OBS: Este documento deverá ser entregue ao Presidente da Comissão de Licitação no momento em que antecede 
a abertura dos envelopes. 
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ANEXO VII 
NONciA0Érnitgitiio:R~O  

(documento obrigatório - envelope 01) 

PROPONENTE. 	  

ENDEREÇO 	  

CNP). 	 FONE/FAX:(0xx 	  

Por este termo, e na melhor forma de direito e em especial diante do que dispõe 

o artigo 186 do Código de Processo Civil e o artigo 109 da Lei Federal n2  8.666/93, a empresa acima nominada, 

participante desta licitação número 004/2011, na modalidade Tomada de Preços, por seu representante 

credenciado, RENUNCIA  como renunciado tem, ao direito de recurso administrativo e ao prazo respectivo, pela 

sua inabilitação ou habilitação de outros proponentes quanto a documentação, e concordando, em conseqüência, 

com o curso do procedimento licitatório, passando-se a abertura dos envelopes seguintes dos proponentes 

habilitados. 

O representante da empresa, ainda declara que tem conhecimento das 

conseqüências da renúncia e assina abaixo para que surta todos os efeitos legais. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

de 	 de 2011: 

Nome: 

RG/CPF 

Cargo: 

OBSERVAÇÃO: Preenchimento deve ser em papel timbrado da empresa. 
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ANEXO VIII 

MODELO DOS MÓVEIS  



o ,mánn 
Assessor Jurídico 
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PARECER JURÍDICO 
Processo de Licitação 
Modalidade: Tomada de Preços ng. 004/2011 

O presente processo de licitação n2. 004/2011, na modalidade de Tomada de Preços, 

do tipo menor preço global, cujo objeto seleção de propostas para a aquisição de móveis para a 

administração da Câmara Municipal de Toledo, conforme condições, especificações, e valores constantes 

no edital para a Câmara Municipal de Toledo, Paraná, foi elaborado nos termos da Lei ri2  8.666/93 e, 

encontra-se conforme os ditames legais, em especial no ato convocatório preparado pela Comissão Permanente 

de Licitação da Câmara Municipal de Toledo, razões pelas quais somos de parecer favorável à continuação do 

processo licitatório devendo ser observado ainda, a publicidade que a modalidade e/ou os recursos envolvidos 

determinam, tudo nos termos do artigo 21 da Lei supra. 

Toledo, 06 de outubro de 2011. 

e2.55/  uzziato 
Ass ssor jurídico 
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AVISO DE LICITAÇÃO 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

TOMADA DE PREÇOS N. 004/2011 
OBJETO: Seleção de propostas para a aquisição de móveis para a administração da Câmara Municipal de Toledo, 
conforme condições, especificações, e valores constantes no edital. DATA DA ABERTURA: 03 de novembro de 
2011, às 14:00 horas no Prédio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR MÁXIMO: R$ 91.200,00 (noventa e um 
mil e duzentos reais). O edital encontra-se à disposição para retirada no site wwwcmt prgombr Demais 
informações, pela Diretoria-Geral ou Comissão Permanente de Licitação 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 camaraPc-toledo.or.gov.br. Mauri Ricardo 
Reffatti - Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo. 
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(cinco) dias úteis contados da data da publicação deste 
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo Venatório, a qualquer das proponentes que se sinta 
prejudicada. Toledo, 13 de Outubro de 2011. 

GILBERTO LUIS SCHIZZI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS SOB N° 

389/2011 
A Comissão Permanente de Licitação comunica aos 

proponentes interessados que, após análise e verificação 
da proposta apresentada na licitação mencionada, a 
classificação ficou a seguinte: 
- A empresa PAPELARIA CESAR LTDA foi declarada 
vencedora para os itens: 08- R$ 99,80, 09- R$ 11,96, 13 
- R$ 4,65, 14- R$ 11,60, 22- R$ 18,40, 27 - R$ 64,98, 
36- R$ 4,65 e 37- R$ 17,69, perfazendo um valor total de 
R$ 1.494,46 (um mil quatrocentos e noventa e quatro reais e 
quarenta e seis centavos). 
- Os itens 01,02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
38e 39 ficaram desertos de propostas. 

Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 
(cinco) dias úteis contados da data da publicação deste 
edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo 
processo Venatório, a qualquer das proponentes que se sinta 
prejudicada. Toledo, 13 de Outubro de 2011. 

GILBERTO LUIS SCHIZZI 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

EXTRATO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE N° 
120/2011 

EXTRATO DE TERMO DE RESPONSABILIDADE, firmado 
entre o Município de Toledo CNPJ 76.205.806/0001-88 e 
o CLUBE DA TERCEIRA IDADE SÃO PAULO DE LINHA 
SÃO PAULO - CNPJ 04.853.241/0001-34. Objeto: Custeio 
parcial de despesas com a realização de viagens e 
hospedagem por integrantes dos grupos de idosos, 
conforme Lel "R" N° 102, de 30 de setembro de 2010. 
Valor: R$ 1.000,00. Data da assinatura: 13110//2011 - 
Vigência: 31/12/2011 

CONVITE PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA 

O Município de Toledo, visando atender o disposto 
na Lei Municipal 2.064 de 5 de agosto de 2011, que veda o 
plantio e a colocação de qualquer obstáculo nos passeios 
públicos no trecho correspondente a curva de concordância 
das ruas até a distância mínima de 5 (cinco) metros, contado 
do ponto de encontro dos alinhamentos prediais, o que vai 
resultar em supressão de algumas espécies arbóreas, e 
atendendo as disposições da Portaria 176/2007 do IAP, vem 
por esta convocar a todos interessados para participar de 
audiência pública a ser realizada no Auditório da Prefeitura 
Municipal no dia 25 de outubro de 2011 às 19:00 horas. 
Toledo, 07 de outubro de 2011. 

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO 
Prefeito do Município de Toledo 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2011 

OBJETO: Seleção de propostas para a aquisição 
de móveis para a administração da Câmara Municipal de 
Toledo, conforme condições, especificações e valores 
constantes no edital. DATA DAABERTURA: 03 de novembro 
de 2011, às 14:00 horas no prédio da Câmara Municipal 
de Toledo. VALOR MÁXIMO: R$ 91.200,00 (noventa e um 

mil e duzentos reais). O edital encontra-se à disposição 

para retirada no site vvww.cmt.pr.gov.br  Demais 
informações na Diretoria-Geral ou Comissão Permanente 
de Licitações 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.  Mauri Ricardo Reffatti - 
Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE 
TOLEDO - CMDI 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 1412011 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos 
do Idoso de Toledo, convoca todos os Conselheiros 
Titulares e convida todos os Conselheiros Suplentes e 
demais interessados, para a Reunião Ordinária no dia 
19 de Outubro de 2011, às 08:30 horas, na Central dos 
Conselhos, sito à Rua Sete de Setembro, 1134, Centro. 
Tendo como pauta: 

Apreciação e aprovação da Ata 09/2011; 
Informes da Secretaria Executiva 

correspondências recebidas e expedidas; 
Apresentação do Relatório da Proteção Social 

Básica da Pessoa Idosa; 
Apresentação do Relatório de Proteção Social 

Especial da Pessoa Idosa; 
Informes Gerai. 

Toledo, 13 de Outubro de 2011. 

Alcido Roque Guth 
Presidente do CMDI 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR 

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE 
PREÇOS SOB N°381/2011 

A Comissão Permanente de Licitação, comunica aos proponentes interessados que, apôs 
análise e verificação da documentação apresentada na licitação mencionada, decidiu 
HABILITAR as seguintes empresas: 
- CARAVAGGIO CONSTRUTORA LTDA 
- DIOMAR CONSTRUÇÕES E FIAVIMENTAÇÃOES LTDA 
- TERRAPLANAGEM R.B. LTDA - ME 
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da 
publicação deste edital, a comissão de licitação dará 'vistas ao respectivo processo 
licitatárici;a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada. 

Toledo, 13 de Outubro de 2011. 
GILBERTO LUIS SCHIZZI - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES  

CAMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

AVISO DE UCITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS t' 004/2011 

OBJETO: Seleção de propostas para a aquisição de móvel, pare a administração da Camara Municipal de Toledo. 
conforme condições, especfficaffies e vetores constantes no edital DATA DAABERTURA: 034e novembro de 2511,15 14:00 horas 

. no prédio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR MAXNO: R$ 91.200,00 (noventa e uM nól e duzentos itab). O afeai encante-
se â disposição para retirada no site orabeemtor.00vbb Demais informações na Diretoria-Geral ou Comissão Permanente de 
Liotações da Gamam Monhtipal de Toledo, Centro Cl.", Presidente Sangrado Reses, Rua Sarandl, e 1049, Centro, atendimento 
de segunda a seda-feire, das 08:30 ia 12:110 e das 14:00 às 17:00 horas. Fone (45) 9379 5900 ou e-mail 
çannararttotoledoncoovk Maud Ricardo Refrate -Diretor-Geral da Câmara Municipal de Toledo 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 

\ O Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, Estado do 
Paraná, CONVIDA a população em geral para participar da 28  AUDIÊNCIA PÚBLICA 
que trata da execução do Plano de Habitação de Interesse Social do Município de 
São José das Palmeiras - PR 

Data: 21 de Outubro de 2011 
Horário: 18h30m 
Local: Câmara Municipal 

Gabinete do Prefeito Municipal de São José das Palmeiras, em 13 de outubro de 
2011. 

NELTON BRUM 
Prefeito Municipal 

CONVITE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE 
PREÇOS SOB N° 389/2011 

A Comissão Permanente de Licitação comunica aos proponentes interessados que, após 
análise e verificação da proposta apreséntada na licitação mencionada, a classificação 
ficou a seguinte: 	. 
- A empresa PAPELARIA CESAR LTDA foi declarada vencedora para os itens: 08 - R$ 
99,80, 09 - R$ 11,96,13 - R$ 4,65, 14 - R$ 11,60, 22 - R$ 18,40, 27 - R$ 64,98, 36- R$ 
4,65 e 37- R$ 17,69, perfazendo um valor total de R$ 1.494,46 (um mil quatrocentos e 
noventa e quatro reais e quarenta.e seis centavos). 
-Os itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38 e 39 ficaram desertos de propostas. 
Comunica, outrossim, que dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da data da 
publicação deste edital, a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a qualquer das proponentes que se sinta prejudicada. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
REF. PREGÃO N°028111 	 • 

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de generos alimenticios para 
para compor as cestas básicas a ser distribuida a funcionários públicos -municipais, ern 
cumprimento ao an. 3° da Lei Municipal n° 1356/10. 
Permanecem inalterados os preços constantes nas Atas de Registro de Preços na 088/11 a 
071/11, publicadas no Jornal do Oeste em 01 de julho de 2011. 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
REF. PREGÃO N°032111 

OBJETO: Registro de preços para futures e eventuais aquisições de generos alimenticlos para 
manutenção das Secretarias e Departamentos Municipais. 
Permanecem inalterados os preços constantes nas Atas de Registro de Preço n° 072/11 e 
75/11, publicadas no Jornal do Oeste em 02 de julho de 2011, 

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL 
REF. PREGÃO N•035/11 

. OBJETO: Registro de' preços pare futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo, 
higiene e limpeza, para manutenção das Secretaries e Departamentos Municipais. 
Permaneciam inalterados os preços constantes nas Atas de Registro de Preço n° 082/11 a 
85/11, publicadas no Jornal do Oeste era, 07 de julho de 2011. 

Nova AuroW 3 de outubro de 2011. 

adro leang‘felrg.4..........- Irey  
Prefeito Municipal 

Sexta-feira, 14 de outubro de 2011 JORNAL DO OESTE 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 

TERMO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N°04/2011 
PROCESSO LICITATORIO N°057/2011 

• . 
Com fundamento no Art. 25, inciso III, da Lei n.° 8.666/93, RATITICO a quem se 
habilitar, o Credenciamento para 	aquisição de gêneros alimentícios, diretamente 
da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural ou de suas organizações 
destinados a alimentação escolar, destinados ao Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, com as seguintes dotações: 
DOTAÇOES 
C.t~d~a~nol6tTal.ittitiditaritétkãtt' Dalin 	o 
1050 	• 05.001.12.361.00502-011 0.1.00.000000 
1050. 05.001.12.361.00502-011 3.1.00.000111 

Em favor do Município, tendo presente o constante dos autos. 

São José das Palmeiras, em 13/10/2011. 

NELTON BRUM 
Prefeito Municipal 

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 50/2011 

TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE 

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa para aquisição 
de 01 (um) maquina de cortar asfalto/concreto e discos diamantados de corte de 
350rtim e 450mm para EMDUR, conforme especificações no edital de licitação. 
Abertura: 04/11/2011 às 14h0Omin, na sede da EMDUR, sita na Avenida José João 
Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo - PR. 
O Edital em sua integra poderá ser retirado a partir do dia 17 de outubro de 2011, 

Editais 
CisroPAR 

RESOLUÇÃO 29~1 

Data 05 de outubro de 2011. 

Súmula  - Abre Crécleo Adicional Suplementar no orçamento .yee 
CISCOPAR. 
O Presidente do Consórcio Intennunkipal de Saúde Costa Oeste do Par 
=PAR, no uso de suas ambuirSes legais, e de acordo com o Ardgo 
Resolução nc 036 de 26 de ~em de 2010, ~m10 a Segubrte, 

RESOLUÇÃO 
Art.14  FrDs aberto Junto ao Orçamento Geral do CISCOPAR, vigente neste exercido, um Crédito Adkional Suplementar, 

valor de R$ 200.000,00 (Duzentos inil reais), conforme segue: 
01.000 - Consorcio IntermunIcipal de Saúde C1SCOPAR 
01.001- Serviços Administrativos 
1030210002.001 - Manutenção das Atividades Administrativas. 
3.3.9039.00 - 079 - Outros Sereiçosde Terceiros - P. Jurídica 'Fonte 01000 	 9345,005,00 
01.002- Serviços de Saúde 
1030211002.005 - Manutenção das Atividades do Laboratório 

' 	3.3.90.30.00 - 610 - Material de Consumo. Fonte 01000 	 R$ 12.000,00 
1030211002.006 - M000ten0o das Atividades do Centro Regional de Especialidades - CRE 
3.3,90.30,00- 739 -t Material de Consumo. Fonte 00000 	 e0 s5.550,50 
1030211002.010 - Sem de Atend ao Muniarbo de Cueba. 
3.3.911.39.00 - 871 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Fonte 01496 	 R$ 20.000,00 
1030211002.017 - Sere de Menti ao Município deparo Bragado. 
3.3.90.39.00 - 925 - Outros Serviços de Terceiros - P. luridica 'Fonte 01996 	 R$ momos, 
1030211002.019 - Sere de Arena ao Menicipio Cle Santa Helefia. 
3.3.95.39,00' 990 - Outros Serviços de Terceiros - P. luddica 'Fonte 01496 	 Rã 20.000,00 
1030211002.020 - Se, de Atend ao Municfpro de São Jose das Palmeiras. 

- 	3,3.95.39,00' 947 - Outros Serviços de Terreiros - P. Judaica -Fonte 01496 	 9515.000,00 
1030211002023 - Serv de Atend ao Munidpio de Toledo. 
3.3.909.00 '971 -Outros SemIço,,,OeTercetros, P. Jun:00 'Fonte 00496,, R$ 15.000,00 

Art. 2° , Para.dár obitertura ao Crédito Adicional Suplementar, aberto no artibo anterior. serão utilizados recursos de acode 
tom o Artigo 43, Parágrafo 1o, Induz 111 da Lei Federal nu 4.320/64, com anulação parcial das seguintes dotaça4m: 
01,000 -Consórcio Ihtermunicipal de Saúde CISCOPAR 
10307/0002.001 - Manutenção das Atividades AdministraDvas. 
3.32:33.00 - 053 - Passagens e Despesas com Locomoção - Fonte 01000 	 RI 23.000,00 
3,3.90.35.00' 058 - Serviços de Consultoria 'Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
3,3,90.36,00.060 - Outros Serviços de Terceiros - P. Finca 'Fonte 01000,. R$ 5.000,00 
3,3.90,46,00' 137- Auxilio Alimentação 'Fonte 01000 	 R$ 500,00 
01.002- Serviços de Saúde 

1030210502.002 - Manutenção das Atividades do Centro de Espedalidades Odontologicas -(50 
3,3,90.14.00' 102- Diárias - Pessoal Civil. Fonte 01000 	  
3.3,90,30,00' 104- Material de Consumo-Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
3.3.90.33.00 - 242 - Passagens e Despesas com Locomoção' Fonte 01000 	 Rã 1.000,00 
3.3.90 46 00 - 319 - Auxilio Alimentação. Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
33.90.97.00 - 316 - obrinrcecr Tributárias e Contribraivas Fonte 01000 	 50 2,080,00 
1030211002.009 - Manutenção das Atividades da Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue - UCT 
3.3.90.14.00 - 475 - Diárias - Pessoal Civil 'Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
3,3,90,46.00' 570- Auxilio Alimentação - Fonte 01000 	 R$ 500,00 
1030211002.005 - Manutenção das Atividades do Laboratório 
3.3.90.19.00 '600- Diárias - Pessoal Civil 'Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
3.3.90.33.00 '639- Passagens e Despesas com Lotumu,00 'Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
3.3.90.36.00. 644- Outros Serviços de Terreiros - P. Finita-Fonte 01000 	 R$ 500,00 • 
3.3.90.46.08 - 696 - Asoilin Alimentação - Fonte 01000 	 RI 500,00 
3.3.90.97.00 - 698 - Obrigações Tributarias e Contributivas - Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 
1030211002.006 - Manutenção das Atividades do Centro Regional de Especialidades - CRE 
3.3.90.19.00 , 732 - Diárias - Pessoal Ovil - Fonte 01000 	 R$ 1.000,00 

. 0. 3.00 - 762 - Passagens e Despesas com Locomoção 'Fonte 01000 	 R$ 1.500,00 
3.3.90.46.08 - 827 - Auxilio Alimentação' Fonte 01000 	 R$ 500,00 
3.3.90.47.00 - 829 - Obrigações Tributárias e Contributleas - Fonte 01000 	 R$ 500,00 
1030211002.007 - Sem de Atend ao Município de Assis Chateatibriand. 
3.3,90.35,00'045 - Outros Serviços de Terceiros'. P. Juriclica - Fonte 01496 	 R$ 15.000,00 
1030211002.0118 - Sere de Atend ao Munidpio de Diamante do Oeste. 
3.3.90.39.00 - 856 -Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica Aonte 01996.4 	  R$ 15.000,00 

r „e, 
1030211002.011 - Serv de Atend ao Município de Marechal Cândido aondon. 
3.3.90.32.00 - 875 - Material, Remou Serviço P/ Distribuição Gratuita' Fonte 01000....... ....... R$ 12.00 
1030211002.012 - Serv de Atend ao Município de Maripá. 
3,3.90.39.00' 886- Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Fonte 01996 	 R$ 	15.00 

1030211002.013 - Sem de Atend ao Município de Mercedes. 
	R$ 5.0( 33.90.32.00 - 890 - Material, Bem ou Serviço P/ 015072i:iça° Gratuita - Fonte 01000 

1030211002.015 - Serv de Atend ao Município de Ouro Verde do Oeste. 
	 R$ 20.0( 3.3.90.39.00 - 910 - Natos Serviços de Terceiros - P. Jurídica -Fonte 01496 

1030211002.016 - Sem de Atend ao Município de Palotina. 

20%1( 
3.3.90.39.00 - 915 - Outros Serviços de Terceiros -5, Jurídica Fonte 01000 	

Z 3.3.90.39.00 - 917 - Outros Serviços de Terceiros -5. Jurídica - Fonte 01496 	.  
1030211002.017 - Sem de Atend ao Município de Pato Bragado. 
3.3.90.39.00 '923 - Outros Serviços de Terceiros - P. JuridiCa - Fonte 01000 	 .. 5* 	5.00 
1030211002.016 - Serv de Atend ao Município de São Pedro do Iguaçu. 
3.3.90.39.00 - 953 - Outros Serviços de Terceiros - P. Jurídica - Fonte 01000 	......RI 	25.00 

1030211002.022  - Sem de Atend ao Município de Terra Roxa. 
3.190.32.00 - 958 - Material, Bem ou Serviço P/ Distribuição Gratuita -Fonte 01000 	R$3,0( 

. 	 - 	• - - - 
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ESTADO DO PARANÁ 
Município da Lapa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAI, N°091/2011 - PREGÃO PRESENCIAL 

OBJETO: aquisição de balança digital pediátrica e equipamentos e materiais 
módicos hospitalares. 
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes -proposta e documentação: ale as 13:30 

horas do dia 11 dc novembro de 2011 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 13:30 horas do dia 11 de novembro de 
2011 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$8.769,79(oito mil, setecentos c sessenta e 
nove reais e setenta e nove centavos). 

O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Mu-
nicípio. de segunda à sexta-feira, das 9:00 ás 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas 
na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos). 

Lapa. lide outubro de 2011 

Benedito G Pinto 
Pregoeiro 

ESTADO DO PARANA 
Municipio da Lapa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL N°092/2011 .-PREGÃO PRESENCIAL 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS 

OBJETO: contratação de jornal local e jornal de grande circulação no estado 
para publicações dos atos oficiais da Prefeitura Municipal da Lapa. 
PRAZO DE ENTREGA: Envelopes - proposta e documentação: ate as 09:30 

horas do dia 10 de novembro de 2011 
INICIO DA SESSÃO DE DISPUTA: às 09:30 horas do dia 10 de novembro de 
2011 
VALOR MÁXIMO ADMITIDO: R$78.750,00(setenla e oito mil, setecentos e 
cinquenta reais) 

O Edital poderá ser requisitado na Seção de Licitações da Prefeitura deste Mu-
nicípio, de segunda à sexta-feira, das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 17:00 horas 
na Rua Barão do Rio Branco 1709 (Fundos). 

I,apa, 11 de outubro de 2011 

Benedito G Pinto 
Pregoeiro 

ESTADO DO PARANÁ 
Município da Lapa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 017/2011 - PML 

A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 07 de novembro 
de 2011. às 09:30 horas na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Fundos, na cidade 
dtt Lapa - Pr, serão recebidas e abertas a documentação e propostas relativas ao 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°017/2011. que tem por objeto" CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA 
CASA DE TRATAMENTO PARA O SISTEMA DE AGUADA LOCALIDADE 
DE PASSA DOIS" 
VALOR TOTAl, MÁXIMO A D:MITIDO DESTA LICITAÇÃO: 
R$18.074,891DEZOITO MIL, SETENTA E QUATRO REAIS E OITENTA E 
NOVE CENTAVOS). 
Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto à Comissão 
permanente de licitações, no endereço acima referido no horário das 09:00 às 
11:30 e das 13:00 as 17:00 horas, ott pelo telefone 41 3547-8021 e 41 3622-
4399, ou ainda no sita www.lava.ortgov br 

Lapa, 11 de outubro de 2011 
Benedito G. Pinto 

Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO PARANÁ 
Município da Lapa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS IS" 018/2011 - PM L 
A Prefeitura Municipal da Lapa toma público que no dia 10 de novembro de 

2011, às 13:30 horas na Rua Barão do Rio Branco. 1709, Fundos, na cidade da 
Lapa - Pr, serão recebidas c abertas a documentação c propostas relativas ao 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°018/2011, que tem por objeto" CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLI-
AÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DO PESCO" 
VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO DESTA LICITAÇÃO: 
R$77.016,54(SETENTA E SETE MIL, DEZESSEIS REAIS E CINQUENTA E 
QUATRO CENTAVOS). 
Cópias do Edital c informações complementares serão obtidas junto à Comissão 

permanente de licitações, no endereço acima referido no horário das 09:00 às 
11:300 das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone 41 3547-8021 041 3622-
4399, ou ainda no tile vt-txmtlana.pr.cov br. 

Lapa, II de outubro de 2011 

Benedito O. Pinto 
Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO PARANÁ 
Município da Lapa 

AVISO DE LICITAÇÃO 

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N°01912011 - PML 
A Prefeitura Municipal da Lapa torna público que no dia 11 de novembro de 

2011, às 09:30 horas na Rua Barão do Rio Branco, 1709, Fundos, na cidade da 
Lapa - Pr, serão recebidas e abertas a documentação e propostas relativas ao 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N°019/2011, que tern por objeto" CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLI-
AÇÃO DAS ESCOLAS: GUSTAVO KUSS NA LOCALIDADE DE 2° FAX1-
NAL, DEPUTADO LEOPOLDO JACOMEL NA LOCALIDADE DO CANO-
EIRO E DR. VICENTE MACHADO NA LOCALIDADE DO RIO DAAREIA." 
VALOR TOTAL MÁXIMO ADMITIDO DESTA LICITAÇÃO: 
R$514.254,71(QUINHENTOS E QUATORZE MIL, DUZENTOS E CINQUEN-
TA E QUATRO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS). 
Cópias do Edital e informações complementares serão obtidas junto à Comissão 
permanente de licitações, no endereço acima referido no horário das 09:00 às 
11:30 e das 13:00 às 17:00 horas, ou pelo telefone 41 3547-8021 e 41 3622-
4399, ou ainda no sita www.lapa.nr.gov  br. 

Lapa, 11 de outubro de 2011 

Benedito G. Pinto 
Presidente da Comissão de Licitação 

RI 592,00 -26010 011 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°004/2011 
OBJETO: Seleção de propostas paro a aquisição de móveis para a administração da 
Câmara Municipal de Toledo, conforme condições, especificações e valores cons-
tantes no edital. DATA DA ABERTURA: 03 de novembro de 2011, às 14:00 horas 
no predio da Câmara Municipal de Toledo. VALOR MÁXIMO: R$ 91.200,00 (no-
venta e um mil e duzentos reais). O edital encontra-se à disposição para retirada no 
silo www.emt.ncuov.br. Demais informações na Diretoria-Geral ou Comissão Per-
manente de Licitações da Camara Municipal de Toledo, Centro Cívico Presidente 
Tancredo Neves, Rua Sarandi, n° 1049, Centro, atendimento de segunda a sexta-
feira, das 08:39 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas. Fone (45)3379 5900 ou e-mail 
gamara/á-ia-toledo or,,gov br. Mauri Ricardo RetTatti - Diretor-Geral da Câmara 
Municipal de Toledo 

RI 69,00 -25693/2011 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES 
AVISO DE LICITAÇÃO  

LEILÃO N° 03/2011 

Cl Municipio de Teixeira Soares, Estado do Paraná, 
comunica que fará realizar a licitação cm epígrafe, conforme abaixo: 
OBJETO: A presente licitação leras por objeto a venda de bens móveis, 
inservIveis para a Administração, conforme Lei N° 1.515, sendo: 
Item 01: Uma Pá Carregadeira Michigan 75 III, ano e modelo 1983, cor 

amarela; valor mínimo de R$50.000,00 (cinqüenta mil 
reais); 

Item 02: Uni Trator Ford New Holland 5030, cor azul, ano e modelo 1997; 
valor mínimo de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais); 

item 03: Uma Caçamba Schiffer, capacidade 9rW, ano e modelo 1986, 
cor cinza; valor mínimo de R$10.000,00 (dez mil reais); 

Item 04: Urna Sprinter Van/Furgão, ano e modelo 1998, combustível 
diesel, placas AIO 3309, cor branca, valor mínimo de 
R$18.000,00 (dezoito mil reais). 

Item 05: Uni Fiat Uno, ano 1997, combustível gasolina, placas AHV 0570, 
cor preta; valor minimo de R$6.000,00 (seis mil reais): 

Item 06: Uma Santana Ouantun GLS, ano e modelo 1994, placas FLY 
7999, combustível gasolina, cor vermelha; valor mínimo de 
R$ 1.500,00 ( Um mil e quinhentos reais). 

Item 07: Um Fiat Uno Mille Firo, ano 2001, modelo 2002, combustível 
gasolina, cor branca, placas ANA 6211; valor mínimo de 
R$10.000 (dez mil reais); 

Item 08:Uno Um Fiat Uno Mille Firo Flez, ano 2007, modelo 2008placas 
AKA 6211, cor branca; R$16.000,00 (dezesseis mil reais); 

DATA:  03/11/2011 	 HORA:  09:30 Horas. 
LOCAL:  No Barracão da Antiga Cooperativa no Parque Cidade Nova, na cidade 

de Teixeira Soares - Pr. 
OBS: O EDITAL encontra-se disponível no ate www.teixeirasoares.or.cov.br. 
Na impossibilidade de obtenção por esse meio, o mesmo poderá ser $011C1WO 
pelo telefone (0..42)-3460-1155, no horário das 9:110 às 11:30 horas, 13:30 às 
17:00 horas. 

Teixeira Soares, 14 de outubro de 2011. 
IVANOR LUIZ MÜLLER 

Prefeito Municipal 
RI 176,00 -26931/2011 

1 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

Edital (Número/Ano): 4/2011 
Entidade: Camara Municipal 
Modalidade: Tomada de Preço 
Registros encontrados: 53 

N". Registro: 41913 
Data/Hora do registro: 04/01/2011 / 01:24:38 
Endereço IP: 192.168.1.90 
Arquivo: TP_004_2010.zip 

Razão Social/Nome: Decoradora Decampos Ltda 
CNPI/CPF: 76887728000149 
Endereço: rua rui barbosa, 1444 
Cidade/UF: 
Telefone: (45) 30552142 
E-mail: decoradoradecampos@hotmalcom  
Contato: Ana Paula Campos 

N". Registro: 41928 
Data/Hora do registro: 04/01/2011 / 04:45:59 
Endereço IP: 192.168.1.90 
Arquivo: TP_004_2010.zip 

Razão Social/Nome: Decoradora Decarnpos Ltda 
CNPJ/CPF: 76887728000149 
Endereço: rua rui barbosa, 1444 
Cidade/UF: 
Telefone: (45) 30552142 
E-mail: decoradoradecampos@hotmail.com  
Contato: Ana Paula Campos 

N". Registro: 42114 
Data/Hora do registro: 10/01/2011 /0901:55 
Endereço IP: 192.168.1.90 
Arquivo: TP_004_2010.zip 

Razão Social/Nome: Leonildo Bortolin 
CNPJ/CPF: 25181017991 
Endereço: Rua Sarandi, 1049 " 
Cidade/UF: 

www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php 	 1/16 
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Telefone: (45) 33795900 
E-mail: leonildo@c-toledo.pr.gov.br  
Contato: leonildo 

N". Registro: 42143 
Data/Hora do registro: 11/01/2011 / 11:08:36 
Endereço IP: 192.168.1.90 
Arquivo: TP_004_2010.zip 

Razão Social/Nome: centraltintas 
CNPJ/CPF: 00474369000136 
Endereço: av.maripa 
Cidade/UF: 
Telefone: (45) 30554020 
E-mail: centro centraltintas.com.br  
Contato: mareia 

N". Registro: 56632 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 09:16:45 
Endereço IP: 200.101.146.210 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: teste 
CNPJ/CPF: 04189867977 
Endereço: teste 
Cidade/UF: teste / PR 
Telefone: (45) 33795900 
E-mail: teste teste.teste 
Contato: teste 

N". Registro: 56633 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 09:43:06 
Endereço IP: 189.26.122.83 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Anatomic Compensados Anatomic Ltda - ME 
CNPJ/CPF: 10951210000119 
Endereço: Av. Ewdio Geronymo Munaretto, 2001 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 30561400 
E-mail: fatw-amento@liotrnail.com  
Contato: Valmir 

N". Registro: 56642 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 12:59:37 
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Endereço IP: 187.4.46.30 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: LUIS CESAR REIS 
CNPJ/CPF: 93920361000137 
Endereço: RUA FREDERICO WILLIG 1931 
Cidade/UF: TRES DE MAIO / RS 
Telefone: (55) 35352555 
E-mail: reiflevendas@terra.com.hr  
Contato: TIAGO 

N". Registro: 56646 
Data/Flora do registro: 17/10/2011 / 01:59:45 
Endereço IP: 189.35.82.239 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Celia Terezinha Gracioli me 
CNPJ/CPF: 08870555000104 
Endereço: pedro pinto de souza 77 sala 33 
Cidade/UF: erechim / PR 
Telefone: (54) 35225938 
E-mail: licitacoes2@grapol.com.br  
Contato: Rubia 

1N". Registro: 56655 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 03:03:47 
Endereço IP: 187.115.36.46 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Estamparia Universal 
CNPJ/CPF: 04919890001134 
Endereço: Av.Egydio GerOnimo Munaretto,3099 Jd.Panorama 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 33791891 
E-mail: universal-office@uol.combr  
Contato: Roseli 

N". Registro: 56664 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 03:43:03 
Endereço IP: 189.35.82.239 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: Celia Terezinha Gracioli me 
CNPJ/CPF: 08870555000104 
Endereço: av pedro pinto de souza 77 s 33 
Cidade/UF: ereehim / RS 
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00061 
Telefone: (54) 35225938 
E-mail: licitacoes2@gppol.combr  
Contato: Rúbia 

N". Registro: 56665 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 /03:44:55 
Endereço II': 187.62.28.182 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Sander Rogerio Pereira - Suprimentos de Infon-nalica - ME 
CNPJ/CPF: 11025309000152 
Endereço: AV:15 de Novembro N°451 
Cidade/UF: Comelio Procopio / PR 
Telefone: (43)35236028 
E-mail: soluteccotacao4@hotmail.com  
Contato: Sander 

N". Registro: 56669 
Data/Hora do registro: 17/10/2011 / 05:08:26 
Endereço IP: 189.59.160.157 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: licnet 
CNPJ/CPF: 02405581000177 
Endereço: aven ida augsuto de linn 
Cidade/UF: bh / PR 
Telefone: (31) 25559946 
E-mail: hannah@licnet.com.br  
Contato: batina') 

N". Registro: 56693 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 08:47:20 
Endereço IP: 201.16.29.190 
Arquivo: TP 004-2011.p 

Razão Social/Nome: MOVESCO 
CNPJ/CPF: 93234789000126 
Endereço: BR 386 
Cidade/UF: LAJEADO / RS 
Telefone: (51) 37489011 
E-mail: custosmovesco@tcrra.com.br  
Contato: LEIA 

N". Registro: 56696 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 08:5628 
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Endereço IP: 187.58.231.165 
Arquivo: TP 004-201 I .zip 

Razão Social/Nome: OST 
CNP.1/CPF: 10600188000162 
Endereço: CCCT 
Cidade/UF: TOLEDO / PR 
Telefone: (45) 30552025 
E-mail: observatoriosocialtoledo@hotmail.com  
Contato: Fernanda 

N". Registro: 56702 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 10:56:23 
Endereço IP: 200.174.228.210 
Arquivo: TP 004-20 I I.zip 

Razão Social/Nome: WTEC MÓVEIS E EQUIPAMENTOS TÉCNICOS LTDA 
CN PJ/CPF: 05634834000172 
Endereço: RUA GERMANOCARLOS KNAPICK, 393 
Cidade/UF: ERECHIM / RS 
Telefone: (54)33212177 
E-mail: comercia14@biccateca  com.br  
Contato: NAIARA 

N. Registro: 56711 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 01:34:58 
Endereço IP: 189.58.160.83 
Arquivo: TP 004-2011 .zip 

Razão Social/Nome: jl industria de climatizadores e maquinas ltda 
CNPJ/CPF: 11280543000126 
Endereço: co lo mb ia 57 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone :.(45) 30552631 
E-mail: climairraxifrio@hotrnalcorn  
Contato: leandro 

N". Registro: 56718 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 02:18:42 
Endereço IP: 189.74.96.29 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: TECMAT 
CNPJ/CPF: 06162104000189 
Endereço: SÃO PAULO 556 
Cidade/UF: ANDIRÁ / PR 
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Telefone: (43) 35381266 
E-mail: CRIATWALICITACOES@HOTMAIL.COM  
Contato: MARCIO 

N". Registro: 56726 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 /03:40:09 
Endereço IP: 201.66.136.218 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: Vera Lucia Avila da Silva 
CNPJ/CPF: 12668092000161 
Endereço: Rua Santa Clara, 7 - Sala 01 
Cidade/UF: Boa Vista do Btrica / RS 
Telefone: (55) 35382128 
E-mail: metaltlex@luanett.combr  
Contato: Vem 

N". Registro: 56733 
Data/Hora do registro: 18/10/2011 / 04:56:27 
Endereço IP: 187.115.32.27 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: tregc 
CNPJ/CPF: 10691342000159 
Endereço: rua santos dumont 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 32527383 
E-mail: ana_macmobil@hormailcom  
Contato: ana 

N". Registro: 56768 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 / 10:07:35 
Endereço IP: 189.26.174.253 
Arquivo: TP 004-2011.Ap 

Razão Social/Nome: modilac 
CNPJ/CPF: 76291251000134 
Endereço: toledo 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45)33793343 
E-mail: vendasgmodilac.com.br  
Contato: ADEV1R 

N". Registro: 56790 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 / 02:43:42 
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Endereço IP: 187.115.37.139 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: OST 
CNPJ/CPF: 10600188000162 
Endereço: CCCT 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 30552071 
E-mail: observatoriosocialtoledo@hotmailcom  
Contato: Gislaine 

N°. Registro: 56791 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 / 02:58:01 
Endereço IP: 187.115.41.66 
Arquivo: TP 004-201 Lzip 

Razão Social/Nome: Indaiá Industria e Comercio de Moveis Ltda 
CNPJ/CPF: 10931108000151 
Endereço: Rua Maria Dolores Motta,962 
Cidade/UF: Cascavel / PR 
Telefone: (45) 30960751 
E-mail: claudecir.madrugaghotrnailcom 
Contato: Claudecir Madruga 

N". Registro: 56793 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 /03:11:36 
Endereço IP: 201.35.128.93 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: comercial de moveis humaita 
CNPJ/CPF: 10551789000122 
Endereço: rua general osorio 
Cidade/UF: humaita / RS 
Telefone: (55) 35251164 

elaudia@mobiltex.combr 
Contato: claudia 

N". Registro: 56812 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 / 03:58:50 
Endereço IP: 201.22.95.11 
Arquivo: TP 004-2011.7ip 

Razão Social/Nome: TN MOVES 
CNPJ/CPF: 02144562000134 
Endereço: AV PARANAVAI 2945 
Cidade/UF: MAR1NGA / PR 
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Telefone : (44) 32185050 
E-mail: licitacao@tnmoveis.com.br  
Contato: valdir 

N. Registro: 56839 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 /04:37:17 
Endereço II': 201.24.211.31 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: BSI-1 Refrigeração LTDA 
CNPJ/CPF: 86744539000170 
Endereço: Avenida João XXIII, 2233 
Cidade/UF: Medianeira / PR 
Telefone: (45) 99199885 
E-mail: ivandro@innet.combr  
Contato: 1vandro Vanzela 

N". Registro: 56851 
Data/Hora do registro: 19/10/2011 /05:17:26 
Endereço IP: 187.115.41.66 
Arquivo: TP 004-201 I .zip 

Razão Social/Nome: Indaiá industria e Comercio de Móveis Ltda 
CNPJ/CPF: 10931108000151 
Endereço: Rua Maria Dolores da Motta,962 
Cidade/UF: Cascavel /PR 
Telefone: (45) 30960751 
E-mail: elaudeeir.rnadruga@hotrnaileorn  
Contato: Claudecir Madruga 

N". Registro: 56878 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 / 07:57:33 
Endereço IP: 177.21.234.70 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: comercial lutz de moveis 
CNPJ/CPF: 01864885000130 
Endereço: rua paulo fabiano sales 
Cidade/UF: campinas / SP 
Telefone: (19)32811036 
E-mail: edital]  @scheffer.eom.br  
Contato: tatianc 

N". Registro: 56905 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 / 02:40:43 
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Endereço IP: 187.115.41.66 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: Indaiá Industria e Comercio de Moveis Lida 
CNPJ/CPF: 10931108000151 
Endereço: Rua Maria Dolores da Motta, 962 
Cidade/UF: Cascavel! PR 
Telefone: (45) 30960751 
E-mail: Claudecir.madruga@hotmail.com  
Contato: Claudecir Madruga 

N". Registro: 56906 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 / 02:41:32 
Endereço IP: 201.72:75.98 
Arquivo: TP 004-201 I .zip 

Razão Social/Nome: equiscola equipamentos escolares ltda 
CNPJ/CPF: 81045981000195 
Endereço: rua bemardo rosenmann,288 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 33572194 
E-mail: equiscola@yaboo.com.br  
Contato: osmar 

N". Registro: 56910 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 / 03:35:07 
Endereço IP: 187.115.41.66 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: INDAIA INDUSTRIA 
CNPJ/CPF: 10931108000 I 51 
Endereço: RUA MARIA DOLORES DA MOITA, 962 
Cidade/UF: CASCAVEL / PR 
Telefone: (45)32230051 
E-mail: aurus@aurusequipamentos  combr 
Contato: Vanessa 

N". Registro: 56911 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 /03:37:52 
Endereço IP: 189.58.160.155 
Arquivo: TP 004-2011.4 

Razão Social/Nome: ir 
CNPJ/CPF: 08803986000140 
Endereço: wils 
Cidade/U[7: too / PR 
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00067 
Telefone: (45) 30553290 
E-mail: baraomoveis@uol.corn.br  
Contato: ed 

N. Registro: 56933 
Data/Hora do registro: 20/10/2011 /09:14:31 
Endereço II': 200.203.201.208 
Arquivo: TP 004-201120 

Razão Social/Nome: BSII Refrigeração LTDA 
CNPJ/CPF: 86744539000170 
Endereço: Avenida João XXIII, 2233 
Cidade/UF: Medianeira / PR 
Telefone: (45) 99199885 
E-mail: ivandro@innet.combr  
Contato: Ivandro Vanzela 

N". Registro: 56946 
Data/Hora do registro: 21/10/2011 / 09:54:30 
Endereço IP: 201.22.71.30 
Arquivo: TP 004-2011.7Jp 

Razão Social/Nome: T.F.L DA SILVA MOVEIS M.E 
CNPJ/CPF: 11698558000109 
Endereço: RUA PRINCESA ISABEL N/ 845 
Cidadc/UF: SARAND1 / PR 
Telefone: (44) 30352010 
E-mail: CICLUSMOVEIS@HOTMAILCOM  
Contato: CLEVENICE OU RAPHAEL 

N". Registro: 56949 
Data/Hora do registro: 21/10/2011 / 10:27:42 
Endereço IP: 201.22.58.49 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: bigmaster 
CNPJ/CPF: 05006793000170 
Endereço: rua lourenço pinto 
Cidade/UF: euritiba / PR 
Telefone: (41) 37781887 
E-mail: eamila@licitaeoes.com.br  
Contato: carda 

N". Registro: 56950 
Data/Hora do registro: 21/10/2011 / 10:43:50 
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Endereço IP: 201.22.58.49 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: bittmastcr 
CNPJ/CPF: 05006793000170 
Endereço: rua lourcnço pinto 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 37781887 
E-mail: camila@licitacoes.com.br  
Contato: camila 

N°. Registro: 56952 
Data/Hora do registro: 21/10/2011 / 10:53:43 
Endereço IP: 201.22.58.49 
Arquivo: TP 004-20112ip 

Razão Social/Nome: bigmaster 
CN PJ/CPF: 05006793000170 
Endereço: rua loui-enço pinto 
Cidade/UF: curitiba /PR 
Telefone : (41) 37781887 
E-mail: carnila@licitacoes.com.br  
Contato: camila 

N". Registro: 56955 
Data/Hora do registro: 21/10/2011 / 11:39:08 
Endereço IP: 189.108.191.114 
Arquivo: TP 004-2011.7,0 

Razão Social/Nome: conlicitacao 
CNPJ/CPF: 03635879000136 
Endereço: Estrada do Jaguaré 
Cidade/UF: São Paulo / SP 
Telefone: (11)37838666 
E-mail: edital@conlicitacao.com.br  
Contato: conlicitacao 

N". Registro: 56999 
Data/Hora do registro: 24/10/2011 / 07:40:01 
Endereço IP: 186.227.104.44 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
CNPJ/CPF: 01838807000160 
Endereço: RUA DIONISIO FALBOTA 49 
Cidade/UF: TOLEDO /PR 
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	 00069 

Telefone: (45) 32527321 
E-mail: moveislimberger@hotmail.com  
Contato: claudinei ou claire 

N". Registro: 57015 
Data/Hora do registro: 24/10/2011 / 09:21:29 
Endereço 1P: 201.35.128.93 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: comercial de moveis maquinas aparelhos c utensilios humaita 
CNPJ/CPF: 10551789000122 
Endereço: rua general osorio 598 
Cidade/UF: humaitá / RS 
Telefone: (55) 35251164 
E-mail: junior@mobikex.combr  
Contato: jurnor 

N". Registro: 57031 
Data/Hora do registro: 24/10/2011 / 1 I :23:33 
Endereço IP: 177.16.219.209 
Arquivo: TP 004- 201 1 .zip 

Razão Social/Nome: Multi Metal Ltda 
CNPJ/CPF: 04770419000183 
Endereço: Avenida Ministro Cirne Lima 1615 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 32770768 
E-mail: multimetalltda@hotnià.com  
Contato: Marcio 

N". Registro: 57032 
Data/Hora do registro: 24/10/2011 / 1126:27 
Endereço IP: 177.16.219.209 
Arquivo: TP 004-2011.7jp 

Razão Social/Nome: Multi Metal Ltda ME 
CNPJ/CPF: 04770419000183 
Endereço: Avenida Ministro Cifre Lima 1615 
Cidade/UF: Toledo / PR 
Telefone: (45) 32770768 
E-mail: multimetalltda@hotmaiLcorn  
Contato: Mareio 

N". Registro: 57033 
Data/Hora do registro: 24/10/2011 / 11:36:35 
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Endereço IP: 1'87.17.135.217 

Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Metalpiin Indústria Metalúrgica 

CNPJ/CPF: 04243161000127 

Endereço: Av Senador Flávio Carvalho Guimarães, 1600 

Cidade/UF: Ponta Grossa /PR 

Telefone: (42) 32272121 

E-mail: diego@pontasulcom.br  

Contato: Diego Luis Dutka 

N". Registro: 57110 

Data/Hora do registro: 25/10/2011 /04.08:44 

Endereço IP: 186.212.18.115 

Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: C1TYPARK COMERCIAL LTDA 

CN PJ/CPF: 11442131000145 

Endereço: ANTONIO SAAD 

Cidade/UF: PONTA GROSSA /PR 

Telefone: (42) 30272744 

E-mail: citypark pg@gnail com 

Contato: SÉRGIO GIACOMOZZI 

N". Registro: 57112 

Data/Hora do registro: 25/10/2011 / 04:20:48 

Endereço IP: 189.58.23.145 

Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: ws moveis 

CNPJ/CPF: 05399085000146 

Endereço: maestro carlos frank 

Cidade/Ur': curitiba / PR 

Telefone: (41) 32862501 
E-mail: mari.licitacao@hottnail.corn  
Contato: mareio 

N". Registro: 57134 

Data/Hora do registro: 26/10/2011 / 09:20:54 

Endereço IP: 187.19.106.67 

Arquivo: TP 004-2011.p 

Razão Social/Nome: marcenaria litnberger lida 

CNPJ/CPF: 01838807000160 

Endereço: rua dionisio falbota,49 

Cidade/UF: toledo / PR 
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Telefone: (45)32527321 
E-mail: moveislimberger@hotmail.com  
Contato: Claudinei/Claire 

00071 

N". Registro: 57150 
Data/Hora do registro: 26/10/2011 / 10:32:23 
Endereço IP: 189.58.23.145 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: ws comercio de moveis e cadeiras ltda 
CNPJ/CPF: 05399085000146 
Endereço: maestro carlos fiunk 195 - boqueirão 
Cidade/UF: curitiba / PR 
Telefone: (41) 32869553 
E-mail: mari.licitacao@hotmail.com  
Contato: mariana jordão ferrari 

N". Registro: 57155 
Data/Hora do registro: 26/10/2011 / 11:26:24 
Endereço IP: 187.59.145.219 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Vieira Lopes & Cia Ltda Me 
CNPJ/CPF: 02546979000123 
Endereço: Camões 423 loja 2 
Cidade/UF: Curitiba / PR 
Telefone: (41) 30132424 
E-mail: icolopes@terra.com.br  
Contato: Wilson 

N". Registro: 57199 
Data/Hora do registro: 27/10/2011 / 09:17:40 
Endereço IP: 177.42.103.15 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Taveme Comercio Mobiliario LTDA me 
CNPJ/CPF: 02000394000103 
Endereço: Tv. washington 
Cidade/UF: Colombo / PR 
Telefone: (41) 36064148 
E-mail: abmj@abrnj.corn.br  
Contato: Joilson Rodrigues Cabral 

N". Registro: 57225 
Data/Hora do registro: 27/10/2011 / 02:53:06 

www.toledo.pcgov.bdintranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php 	 14/16 



0002 04/11/11 , 	 www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php  

Endereço IP: 189.115.80.185 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: jl pozzi moveis mc 
CNPJ/CPF: 05434985000187 
Endereço: rua jose hauer 1006 
Cidade/UF: curinba / PR 
Telefone: (41) 30921381 
E-mail: jIlicitacoes@hotmail.com  
Contato: Jorge luis 

N". Registro: 57240 
Data/Hora do registro: 27/10/2011 /05:32:22 
Endereço IP: 187.19.104.226 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: marcenaria limberger ltda 
CNPJ/CPF: 01838807000160 
Endereço: rua dionisio falbota, 49 
Cidade/UF: toledo / PR 
Telefone: (45) 32527321 
E-mail: rnoveislimberger@hotmail.com  
Contato: Claire/ Claudinei 

NO. Registro: 57296 
Data/Hora do registro: 28/10/2011 /05:50:00 
Endereço IP: 187.112.82.28 
Arquivo: TP 004-2011.zip 

Razão Social/Nome: Godoy dos Santos Móveis Planejados Ltda 
CNPJ/CPF: 08190000200010 
Endereço: Rodovia PR 317, Km 2 - sala 12 - Pq. Industrial 
Cidade/UF: Maringá / PR 
Telefone: (44) 30249920 

svsuporteadm@gmaiLcom 
Contato: Renata 

N". Registro: 57366 
Data/Hora do registro: 01/11/2011 / 08:44:03 
Endereço IP: 189.58.26.38 
Arquivo: TP 004-2011.iip 

Razão Social/Nome: tuleski e eia ltda 
CNPJ/CPF: 05287051000160 
Endereço: rua ludovico zanier 580 
Cidade/UF: curitiba / PR 

www.toledo.pr.gov.bdintranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacaaphp  15/16 



04/11/11, 	 www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php 
	

0003 
Telefone: (41) 30921381 
E-mail: jllicitacoes@hotmaileom  
Contato: Jorge Luis Poni 

N". Registro: 57378 
Data/Flora do registro: 01/11/2011 / 1026:29 
Endereço II': 201.66.188.69 
Arquivo: TP 004-201 Lzip 

Razão Social/Nome: COMERCIAL DEMOVEIS MAQUINAS APARELHOS E UTENSILIOS 
HUMAITA 
CN PJ/CPF: 10551789000122 
Endereço: RUA GENERAL OSORIO 589 
Cidade/UF: FIUMAITA / RS 
Telefone: (55) 35251164 
E-mail: faturamento@mobiltex.com.br  
Contato: Emiti() 

www.toledo.pr.gov.br/intranet/licitacao/ver-lista-detalhe-solicitacao.php 	 16/16 





CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Tomada de preços n° 04/2011, 

Documentação de habilitação e Proposta de Preços 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME  

Rua Dionisio Falbota, 49, Lot. Yara Contry Club 

Toledo-PR — CEP: 85902-420 
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ÍNDICE 

1/14 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, do domicílio ou 

sede do licitante, sendo Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União ou Positiva com efeito de negativa 

2/14 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Estadual, do domicílio ou 

sede do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

efeito de negativa; - 

3/14 - Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal, do domicílio ou 

sede do licitante, através de Certidão Negativa de Débitos ou Positiva com 

efeito de negativa; 

4/14 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, através de 

Certidão Negativa do INSS (CND) ou Positiva com efeito de negativa; 

5/14 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), através de Certidão Negativa ou Positiva com, efeito de 

negativa; 

6/14 - Certidão Negativa de falência ou concordata expedida pelo Cartório 

Distribuidor da Comarca do domicílio ou da sede do licitante, com dàta não 

superior a 60 (sessenta) dias da data estabelecida para abertura dos 

envelopes; 

7/14 - Declaração de idoneidade, conforme constante do Anexo II; 

8/14 - Certificado válido de Registro de Fornecedores, junto a P efeitura do 

Município de Toledo, comprovando ser do ramo de atividade comp 

objeto desta licitação; 



, - 00077 

9/14 Declaração para fins de elaboração do contrato, conforme constante do 

Anexo III; 

10 á 13/14 -Contrato Social e última alteração; ou, Certidão Simplificada da 

Junta Comercial e última alteração do Contrato Social; ou, Estatuto ,Social e 

última alteração. 

14/14Declaração de enquadramento em regime de tributação de 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do licitante ser ME 

ou EPP). 

e. 	g 
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http://www.receita.fazencia.gOv.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/C  

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

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

Nome: MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 
CNPJ: 01.838.807/0001-60 

• 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e insbreverquaisquer dividas 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 Divida 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 exclusivarnente 
à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições 
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGEN/RFB rt°,  3, de 02/05/2007°. 
Emitida às 10:39:07 do dia 05/10/2011 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 02/04/2012. 
Código de controle da certidão: E8C5.7D36.E370.687A 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais 
npr 

https://www.arinternetpr.gov.br/outros/_d_negativa2.HpYebis  

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

1 h 5s5. 

,) 
Is 

PARANÁ 
Govx0,000E53,4,0 

Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais 
N° 8385058-41. 

Certidão fornecida para o CNPJ: 01.838.807/0001-60 

Nome Empresarial: MARCENARIA LIMBERGER LTDA 

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 emnome do requerente, nesta data. • 

Obs: Esta Certidão engloba todas as inscrições da 'empresa requerente no CAD/ICMS. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 05/12/2011 - Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Cerda() N°938605841 

Emitida Eletronicamente via Internet 
08110/2011 - 1023:11 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



Certidão Positiva com Efeito de Negativa 	 http://tango.toledo.pr.gov.br:8888/STMWeb/certidanEmpresaReimp  

000SO 

!Ab  
\...118)44,20:=4311181,4* 

MUNICÍPIO DE TOLEDO 
Secretaria Da Fazenda 

Certidão Positiva Com Efeito De Negativa 

Atividade Econômica.  
Número: 13550 / 2011 

	
Certidão válida até: 07/11/2011 

Controle CPF/CNRI 	 C.G.C.M Inscrição 

11351 01.838.807/0001-60 313881.  

Razão Social 	 Nome de Fantasia 

<MARCENARIA LIMBERGER LTDA 

Localização 	 Número 

RUA DIONISIO FALBOTA 49 

Certificamos que até a presente, a certidão está sendo expedida.de  forma po 
negativa tendo em vista a existência de créditos não vencidos. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados posteriormente mesmo 
referente ao período compreendido nesta Certidão. 

Certidão emitida às 10:45:19 do dia 08/09/2011. 

Código de autenticação da certidão: 9ZT.  M33X54T344H4 

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br  

3/14 

;to de 



Certidao Negativa de Debito 	 http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cyvs_ms(2.asp?COMS_B  
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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°100962011-14021010 
Nome: MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 
CNPJ: 01.838.807/0001-60 

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

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 	 4-5 
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 Procurádoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGrN/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, 	 c. 

extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade pare 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 05/07/2011. 
Válida até 01/01/2012. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



CAIXA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	01838807/0001-60 

Razão Social: MARCENARIA LIMBERGER uriDA 
Endereço: 	R DIONISIO FALBOTA 49 CX POSTAL 90/ VILA BECKER / 

TOLEDO / PR / 85902-420 

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: 25/10/2011 a 23/11/2011 

Certificação Número: 2011102514482338939580 

Informaçãb obtida em 26/10/2011, às 14:29:53. 

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

c0/ 

Página 1 de 1 
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A presente Cerhaâo somente tem valo:lace com o Cannme Oficial ao Cartono as:Nowa:Ir 

RAIARA PAVÃO 

6/14 

00083 
c‘RfoRi()t)1 t 1 R 1 R. 1 IAM UN 1 	tk. 1..1 RI 1DOR, DEPOSITARIO P BLICO 

Ni‘ \ 	HZ it. IflLi•‘¡ • 

••. 

CERTIDÃO NEGATIVA JUDICIAL ESPECÍFICA 

Vivian Beatriz Formighieri, Titular do Oficio do Distribuidor, Contador, 
Partidor, Depositário e Avaliador Judicial da Comarca de Toledo, 
Estado do Paraná, na forma da lei, etc... 

CERTIFICA, atendendo a pedido da parte interessadaque revendo 
nesse Cartório ao Distribuidor Público da Comarca de Toledo. Estado do Paraná, 
os registros e demais elementos componentes do arqüivo. referente ao FORO 
JUDICIAL, neles verificou a INEXISTÊNCIA, específica de: • 

FALÊNCIAS OU CONCORDATAS E RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005), de 
responsabilidade de: 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
	

CNPJ: 01.838.807/0001-60 

Dada e .passada nesta cidade e comarca de TOLEDO, Estado do 
PARANÁ, ao(s) 06 dia(s) do mês de outubro do ano de 2011. Buscas procedidas 
no(s) ultimo(s) 30 ano(s). 

e. 

O REFERID 

 

VERDADE E DOU FÉ. e 

 

,unr2onerie.: arnentade 
7t• 5.353.199-6-SSP/PR 

<lana ny n3/99  
Vivian Beatriz Fofinighien 

Oficial 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

PROPONENTE: MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

EDNEREÇO: RUA DIONISIO FALBOTA, 49 LOT. YARA C. CLUB. 

CNPJ: 01.838.807/0001-60 FONE/FAX : (45) 3252-7321 

Declaro para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de Tomada de 

Preços n° 002/2011, instaurado pela Câmara Municipal de Toledo, que não 

fomos declarados inidemeos 'para licitar' ou contratar com 'o Poder Público, em 

qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão de verdade, firmamos a presente. 

Toledo, 28 de outubro de 2011. 

k,e1AnE 

EDEMAR LIMBERGER 

RG: 5.797.388-9 / CPF: 016.047.209-13 

SÓCIO ADMINISTRADOR 
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Cerificamos que o Microempreendedor — "ME" acima, está inscrito-no4kgistro-Cadastral de Habilitação-delta-Prefeitura, com base na Lei Complementar Federal n° 123/2006, 
estando habilitado a participar de processos licitatárlos, uma vez que apresentou os documentes p'revistoi na-Lei Complementar Municipal n° 14/2009, Art 32. 

TOLEDO, 5 DE OUTUBROAMT,  
4W:01.4.-4,1-"P 	

"MIL 
C 	NEOD • , . 	O 	 ESTELA MARIS BONN 	• 

SERETÁ1O DA ADMINISTRAÇÃO 	 DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E MATERIAL 
0 

Obs: Este certificado não isenta o fornecedor da apresentação dos documentos exigidos pela Comissão de Licitações. 	
CD 

.t... 

c5a 

PRE.EITURA DO MUNIClWO DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANA 

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL 

Certificado elaborado por Arli Aparecida de Paula Ribeiro, Analista CM Administraçáo e Planejamento 	 Co 
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DECLARAÇÃO CONTENDO INFORMAÇÕES PARA FINS DE ASSINATURA DO 

CONTRATO. 

1 — DA EMPRESA PROPONENTE: 

Razão Social: Marcenaria Limberger Ltda ME 

Rua: Dionisio Falbota, 49 

Bairro: Lot. Yara C. Club 	CEP: 85.902-420 

Cidade: Toledo 	 Estado: Paraná 

CNPJ: 01.838.807/0001-60. 

Conta Corrente n° 10540-6 Agência: 05878 Banco: BANCO DO BRASIL 

Inscrição Estadual n°90140316-31 Inscrição Municipal/ISS n° 11351 
	 • 

lefone: (45) 3252-7321 	Fax: (45) 3252-7321 

Contador da empresa: GRUBER Telefone (45) 3056-9000 

2 — DO REPRESENTANTE LEGAL AUTORIZADO PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

Nome: EdemarLimberger 

Função: Sócio Administrativo 

Data de Nascimento: 	18/08/1976 	 Estado Civil: casado 

Escolariedade: 2° Grau Completo 	RG: 5.797.388-9 Órgão emissor: Paraná 

CPF: 016.047.209-13 

Rua Dionisio Falbota, n° 49 

.irro: Lot. Yara C. Club Complemento: casa Cidade: Toledo 

Toledo, 28 de outubro de 2011.. 

	PeA. 	),Ná)eit 

Estado: Paraná 	CEP: 85902-420 Telefone: (45) 3252-7321 

Fax:(45) 3252-7321 Celular (45) 8825-778 

E.mail:moveislimberger@hotmail.com  

_iivit3ERG 

- 

Rua Di.-.3r tste Fálnota.. 40 
Lot Ya' C Club 

-420 TOLEDO I* 
~81 8388 7100v.1-60 

tet18:AW 031841 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

EDEMAR LIMBERGER 

RG: 5.797.388-9/ CPF: 016.047.209-13 

SÓCIO ADMINISTRADOR 9/14 
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SOCIEDADE LIMITADA 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

CNPJ N. 01.838.807/0001-60/ 

EDEMAR LIMBERGER, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Universal de 
Bens, do comércio, residente e domiciliado Rua Mariana Zanetti, 2213, Jardim Panorama 
em Toledo-PR, CEP 85911-130, portador da Cédula de Identidade n. 5.797.388-9, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 016.047.209-13, 'EDEMIR 
LIMBERGER, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Universal de Bens, do 
comércio, residente e domiciliada na Rua Mariana Zanetti, 2289, Jardim Panorama, em 
Toledo-PR. CEP 85911-130. portador da Cédula de Identidade n. 5.797.396-0, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 016.047.279-26 e HILARIO 
LIMBERGER, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do 
comércio. residente e domiciliado na Rua Dionisio Falbota, 101, Loteamento'Yara Country 
Club, em Toledo-Paraná. CEP 85902-420, portador da Cédula de Identidade n. 4.155.157-7 
expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 555.418.609-20, únicos sócios 
da Sociedade Empresária Limitada MARCENARIA LIMBERGER :LTDA ME,./com 
sede e foro na Rua Dionísio Falbota, 49, Loteamento Yara Country Club, em Toledo-
Paraná, CEP 85902-420. com  Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Paraná 
sob n. 41203584175(em 28/04/1997 e Sétima (última) Alteração Contratual arquivada sob 
n. 20097015725, em 10/11/2009: RESOLVEM, por este Instrumento Particular de 
Alteração Contratual alterar e consolidar seu Contrato Social e Alterações, de acordo com a 
Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002 e subsidiariamente pela Lei n. 6404, de 15 de 
Dezembro de 1976: 

RETIRADA E INGRESSO DE SÓCIOS:  
O sócio HILARIO LIMBERGER que possui na sociedade inteiramente subscrito e 
realizado um total de 2.650 (duas mil. seiscentas e cinquenta) quotas, correspondente a R$ 
2.650.00 (Dois Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais), retira-se da sociedade, cedendo e 
transferindo a totalidade de suas quotas pelo mesmo valor nominal de R$ 2.650,00 (Dois 
Mil. Seiscentos e Cinquenta Reais) a sócia ingressante MARLENE 'SCHUMACHER 
LIMBERGER. brasileira, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de Bens, do 
comércio, residente e domiciliada na Rua Dionisio Falbota, 101, Loteamento Yara Country 
Club, em Toledo-Paraná. CEP 85902-420. portadora da Cédula de Identidade n. 3.859.174-
6, expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 524.989.139-04,. 

QUITAÇÃO: 	 t11‘/7 
O sócio retirante HILARIO EIMBERGER, dá plena quitação da cesSão de 2,e(otas ora 
efetuada, declarando o mesmo ter recebido o referido valor, neste ato, e em mo a co ente 
do Pais. 

CIÊNCIA: 

 

A sócia inttressante MARLENE SCHUMACHER LIMBERGER e os sócios 
remanescentes EDEMAR LIMBERGER e EDEMIR LIMBERGER, declaram conhecer 
a situação econômica-financeira da sociedade, ficando os mesmos sub-rogados nos direi 
e obrigações decorrentes do presente instrumento. 
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SOCIEDADE LIMITADA 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

CNPJ N. 01.838.807/0001-60 

4. Em virtude das alterações havidas o capital social no valor de R$ 53.000,00 (Cinqüenta e 
Três Mil Reais), dividido em 53.000 (cinqüenta e três mil) quotas: no valor de R$ 
1.00 Hum Real cada urna, fica assim distribuído entre os sóciosquotistas: 

NOVA DISTRIBUIÇÃO DE QUOTAS E CAPITAL QUOTAS R$ CAPITAL 

EDEMAR LIMBERG ER 47.700 47.700,00 

EDEMIR LIMBERGER 2.650 2.650,00 

MARLENE SCHUMACHER LIMBERGER 2.650 2.650,00 

TOTAL 53.000 53.000,00 

NOVA ATIVIDADE ECONÔMICA: 
A atividade económica da empresa que era: Indústria e Comércio de Móveis e Prestação de 
Serviços de Reforma de Móveis: passa a ser:  Indústria e Comércio de Móveis e 

Prestação de Serviços de Reforma de Móveis; Transporte .Rodoviário de Cargas. 

A vista das modificações havidas consolida-se o Contrato Social e Alterações com a 

seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

EDEMAR LIMBERGER. brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Universal de 
Bens, do comércio, residente e domiciliado Rua Mariana Zanetti, 2213, Jardim Panorama 
em Toledo-PR. CEP 85911-130, portador da Cédula de Identidade n. 5.797.388-9, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 016.047.209-13, EDEMIR 
LIMBERGER, brasileiro, casado pelo Regime de Comunhão Universal de .Bens, do 
comércio, residente e domiciliada na Rua Mariana Zanetti, 2289, Jardim Panorama, em 
Toledo-PR. CEP 85911-130. portador da Cédula de Identidade n. 5.797.396-0, expedida 
pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 016.047.279-26 e MARLENE 
SCHUMACHER LIMBERGER, brasileira, casada pelo Regime de Comunhão Parcial de 
Bens, do comércio, residente e domiciliada na Rua Dionísio Falbota. 101, Loteamento Yara 
Country Club. em Toledo-Paraná. CEP 85902-420, portadora da Cédula de Identidade n. 
3.859.174-6. expedida pelo Instituto de Identificação do Paraná e CPF n. 524.989.139-04, 
únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ME, com sede e foro na Rua Dionisio Falbota, 49, Loteamento Yara Country Club, em 
Toledo-Paraná, CEP 85902-420. com  Contrato Social arquivado na Junta Comercial do 
Paraná sob n. 41203584175. em 28/04/1997 e Sétima (última) Alteração Contratual 
arquivada sob n. 20097015725. em 10/11/2009: 

crve.-1, 
kf. 

5 	-r-rd.A.._ 

 

(x,  
ÇyJ 
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SOCIEDADE LIMITADA 

. OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

CNPJ N. 01.838.807/0001-60 

RESOLVEM, por este Instrumento Particular de Alteração Contratual consolidar seu 
Contrato Social e Alterações, de acordo com a Lei n. 10406, de 10 de janeiro de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei n. 6404. de 15 de Dezembro de 1976: 

ia  A sociedade eira sob o nome empresarial de MARCENARIA LIMBERGER 
LTDA ME e tem sede e domicílio na Rua Dionisio Falbota, 49, Lot. Vara Country 
Club, em Toledo-Paraná, CEP 85902-420. 

2" O capital social é de RS 53.000.00 (Cinqüenta e Três Mil Reais), divididos em 53.000 
(Cinqüenta e Três Mil) quotas de valor nominal R$ 1,00(1-lum Real) cada, já 
integralizadas, pelos sócios: 
- EDEMAR LIMBERGER. n" de quotas 47.700, R$ 47.700,00 (Quarenta e Sete Mil e 

Setecentos Reais). 
- EDEMIR LIMBERGER, n° de quotas 2.650. R$ 2.650,00 (Dois Mil, Seiscentos e 

Cinquenta Reais): 
MARLENE SCHUMACHER LIMBERGER. n° de quotas 2.650, R$ 2.650,00 (Dois 
Mil, Seiscentos e Cinquenta Reais): 

38  O objeto social é: Indústria e Comércio de Móveis e Prestação de Serviços de 
Reforma de Móveis; Transporte Rodoviário de Cargas. 

4' A sociedade iniciou suas atividades em 02 de Maio de 1997 e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

5a As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a 
cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

• 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 

solidariamente pela integralização do capital social. 

A administração da sociedade cabe ao sócio EDEMAR LIMBERGER, com os poderes 
e atribuições de administrador autorizado, o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 
em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qu 
dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização dos outros sócios. 

88  O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano civil, ocasião em que 
será elaborado o Balanço Patrimonial e a respectiva demonstração de lucros e perdas, 
ficando facultada à sociedade a possibilidade de proceder o levantamento de balancetes 
periódicos para fins contábeis e de verificação de lucros, podendo distribuí-los 
antecipadamente na proporção das participações societárias, através de deliberação soci 
aprovada por titulares que representem. no mínimo 3/4 (três quartos) do capital social. 

12/14 

C'd 



JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 

.t AGENCIA REGIONAL DE TOLEDO 
: 	CERTIFICO O REGISTRO EM: 06/06/ 

S08 NÚMERO, 20113094728 
Protocolo: I 1/309472-8, DE 03/06/2 

Emple.ta:4! 2 ::•`»4427 
..." '..' Mie:Et:P.-Uh I. IMSEI. :14 LTDA 

SEBAST 
SECR 

TTA 
GERAL 

a!~ 

13/14 

SOCIEDADE LIMITADA 

OITAVA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

MARCENARIA LIMBE.RGER LTDA 'ME 

CNPJ .N. 01.838.807/0001-60 

98  Nos quatro meses.  seguintes ao término do exercício social, os sócios delibefarão sobre as 

contas e designarão' administrador(es) quando for o caso. 

103  A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 'filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11° Os sócios poderão. de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12' Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou 

do(s) sócio(s) remancscente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade. à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 

138  O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial. ou em virtude de Condenação criminal, ou por 
se encontrar 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. 

14' Fica eleito o foro da Comarca de Toledo. Estado do Paraná, para p exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em quatro vias. 

Toledo-Pr, 30 de Maio de 2011. 

L.k.p 
• 

EVEMAR LIMBERGER/! 	 EDEMIR LIMBERGER 

/LU 	 • 

MARLENE SCHUMACHER LIMBERG ER 	HILARDS LIMBERGERi 
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MARCENARIA LIMBERGER LTDA 

CNPJ: 01.838.807/0001-60 

TOLEDO-PR 

ENQUADRAMENTO EM REGIME DE TRIBUTAÇÃO DE MICRO EMPRESA 

A empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME CNPJ: 01.838.807/0001-60 

Sitio a Rua Dionisio Falbota, 49, Lot. Yara Country Clüb, Cep: 859002-420, 

Toledo-Pr para todos os fins de direito, especificamente para participação de 

licitação na modalidade Tomada de Preços, que estou(amos) sob o regime de 

microempresa ou empresa de pequeno porte, para efeito do dispostc;na Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

	 /e)fnívLoz 
MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME 

EDEMAR LIMBERGER 

RG: 5.797.388-9! CPF: 016.047.209-13 

SÓCIO ADMINISTRADOR 

14/14 

Toledo-PR, 28 de outubro de 2011. 

.1-_NArifitS 
LTDA. -•Mr, 

. I a Mor e iLainote., 4P 
101 	C Club 

U2-420 TOLEDO CARANÁ,  
fs,NIPJ 01 838 807/00:Y1410 

1,̂ us c.'..se 440311341.  





CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Tomada de preços n° 04/2011 

Documentação de habilitação e Proposta de Preços 

MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME  

Rua Dionisio Falbota, 49, Lot. Yara Contry Club 

Toledo-PR — CEP: 85902-420 

e. 
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Quant. Descrição dos móveis Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo 

12 697,00 

Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m 
em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho, contendo 3 gavetas com corrediças 
metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, 
com trilhos metálicos próprios para suportar as 
pastas do tipo Kit . Pasta Suspensa. O móvel 
terá puxadores do tipo barra de embutir em 
alumínio. Na base do móvel terá sapatas 
(pinos) niveladoras de altura. (móvel tipo 01) 

8.364,00 A 

12 

Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho e Tabaco conforme desenho. Na base 
do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. (móvel tipo 02) 

• 

675,00 	• \\ 8.100,0D 
.,. 

, 

1 

Mesa para recepção composta por base em 
MDF 18 mm revestida na cor Carvalho e 
também com revestimento em fórmica na cor 
Alumínio, conforme projeto. O tampo da mesa 
é em mármore travertino polido, contando com 
um vidro de 8 mm temperado, conforme 
projeto. O vidro será encaixado em base tipo 
sanduíche de MDF, fixo com silicone. (móvel 
tipo 03) 

4.385,00 

.. 

. 	4.385,0 

dr, 

15 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura ém toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho conforme desenho. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. Será 
instalado na passagem da fiação, acabamento 
do tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 
passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

496 00 , 7.440 00 , 

a 

10 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa 
de MDF 18 mm de espessura revestido na cor 
Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras 
em MDF 18 mm e as portas são de correr com 
vidro do tipo mini boreal. Na parte inferior do 
móvel terá 4 gavetas para pastas suspensas, 
com trilhos metálicos próprios para suportar as 
pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel 
terá puxadores do tipo barra de embutir el  

1.240,00 

". 

12.400,00 

Sy 
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PROPONENTE: MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ENDEREÇORUA DIONISIO FALBOTA, 49 LOT. YARA COUNTRY CLUB — VILA BECKER 
CNPJ: 01.838.807/0001-60.FONE/FAX:((45) 3252-7321 

Pelo presente, submetemos à apreciação de V. Sas., a nossa 
proposta relativa a licitação em epígrafe, declarando que: 
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alumínio. (móvel tipo 05) 

Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m 
em chapa de MDF 18 mm de espessura 
revestido„ na cor Carvalho. Composto por 4 

; 

gavetas com corrediças metálicas e puxadores -‘ 
13 

do tipo barra de embutir em alumínio. O 
gaveteiro terá na base 4 rodízios de 5 cm de 
diâmetro, 	sendo 	estes 	de 	boa 	qualidade. 

299,00 3.887,00 , 

(móvel tipo 06) 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na 	cor 	Carvalho 	com 	detalhes 	conforme 
projeto. Este painel será fixado na parede, 
sendo acima do rodapé até 'a altura do teto. 

• 

Deverá ser observado os nichos constantes no 
projeto, que serão também em MDF 18 mm na 
cor Tabaco, os quais terão no fundo colada 
uma placa de mármore travertino polido. Nos 
nichos 	também 	deverá 	ser 	instalada 	a 
iluminação 	elétrica, 	sendo 	uma 	lâmpada 
fluorescente 'de 20 w por nicho. O local para 
acionar as lâmpadas deverá ser previsto com 
um interruptor de uma tecla que liga as 
lâmpadas dos 3 nichos de uma só vez, sendo o 
interruptor instalado em local discreto e de 
fácil 	acesso. 	O 	funcionamento 	e 	instalação 
elétrica dos nichos fica a cargo da Empresa 

• 

Contratada. Também será fixado ao móvel 3 
1 prateleiras de vidro temperado incolor 10 mm. 2.030,00 2.030,00 

Estes vidros serão encaixados dentro do painel 
através 	de 	sulcos 	no 	MDF, 	terão 	ainda 
acabamento com silicone. Os frisos constantes 
no projeto são em MDF na cor Carvalho. 
Observar a fiação e tubulação existente do ar 
condicionado, esta deverá transpassar o painel 
e ficar pronta para receber o aparelho de ar  
condicionado que será fixado em frente ao 
painel 	por 	empresa 	específica 	ficando 	a 
instalação 	do ar condicionado a cargo do 
Contratante. A mesa de apoio será fixada a 
parede 	através 	de 	duas 	mãos 	francesas 
metálicas, sendo o MDF de 25 mm na cor 
Carvalho. Os furos que se fizerem necessários 
no painel em virtude de sua fixação na parede 
deverão ser devidamente vedados com tapa- 
furos na mesma cor do MDF Serão instalados 
na passagem da fiação acabamento do tipo:/ 

, 
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anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 07) 

.9, 
" - 

.. 

. „ 

• 

á 	. 
c. 

Mesa 	de 	reuniões 	da 	sala 	do 	Presidente, 
medindo .3,00x 0,80x 0,75m, tendo no centro a 
dimensão de 1,00 metro em chapa de MDF 
revestido na" cor Carvalho e Tabaco conforme  

. 

projeto. Base da mesa em MDF com espessura . 

1 de 4 cm e 6 cm. Tampo com borda de 5 cm 1.617,00 	. 1.617,00 
tendo no centro placa de mármore travertino 
polida embutido no MDF. Frisos em MDF na 
cor Carvalho. Na base da mesa será instalada a 

.. 

sapata 	regulável 	metálica, 	sendo 	na 	parte 
inferior emborrachada. (móvel tipo 08) 

. .. 	. 

1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na cor Carvalho com frisos conforme projeto na 
cor Tabaco. Este painel será fixado na parede, 
tendo como referência o teto da sala. Neste 
painel Posteriormente será fixada a televisão, 
sendo previsto vazio para passagem da fiação. 

949,00 949,00 
- 

Os furos que se fizerem necessários no painel 
em virtude de sua fixação na parede deverão 
ser devidamente vedados com tapa-furos na  
mesma cor do MDF. (móvel tipo 09) . 	/ 	, 

r 



00Ü97 

Mesa 	do 	Presidente, 	medindo 	2,50x 0,90x 
0,75m em chapa de MDF revestido na cor .9 
Carvalho e Tabaco conforme projeto. O tampo 
da mesa terá uma borda em MDF cor Tabaco ' 
sendo 	encaixado 	no 	centro 	o 	mármore . 

Travertino 	e 	o 	mármore 	Rosso 	Lepanto, 
conforme medidas do projeto. A aplicação dos 

.., 
mármores 	fica 	sob 	responsabilidade 	da 

1 empresa contratada, devendo estes ser polidos, 2.093,00 2.093,00 
sem trincas, de boa qualidade e devidamente 
encaixados 	no 	tampo 	de MDF. 	Entre 	os 

 /\ 

mármores deverá ser aplicado massa com 
polimento para mármores a fim de corrigir 

Q 

qualquer desnível entre eles. Na base da mesa . 
será 	instalada 	a 	sapata 	regulável 	metálica,  - 
sendo,na-parte inferior emborrachada. (móvel 
tipo 10)  

.. 

Móvel que também serve de divisória, em 
chapa 4 MDF de 25mm 	de espessura com  
recobrimento de chapa melamínica na cor  

. 

Carvalho conforme desenho. Junto aos frisos 
na parte superior do móvel será aplicado vidro 

• 

1 mini-boreal com baguetes em MDF para sua 
perfeita fixação e aparência estética. Na área 
reservada ao frigobar deverá se prevista uma 
passagem para fiação elétrica com acabamento 
do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 

1.638,00 1.638,00 I\ 

11) 	, 
Balcão medindo 2,00x0,40x0,90m, em chapa de 
MDF 	de 	18mm 	de 	espessura 	com 
recobrimento de chapa melamínica na cor 

, 

Carvalho. 	Compõe 	o 	móvel 	conjunto 	de  
1 gavetas com corrediças metálicas e puxadores 

metálicos 	do 	tipo 	barra 	de 	embutir 	em 
alumínio. 	As 	portas 	também 	possuem 

1.138,00 1.138,00 	‘ 

puxadores metálicos de embutir. (móvel tipo ' 
12). • 
Estante 	para 	guarda 	de 	livros, 	tendo 	os 
montantes e.rn chapa de MDF de 18mm 	de 
espessura 	com 	recobrimento 	de 	chapa 
melamínica na cor Carvalho. As prateleiras 

. 

1 terão espessura de 30mm conforme projeto, 
sendo duas placas de 15 mm coladas entre si 
com borda de fita na face, sendo também na 
cor Carvalho. O fundo tem MDF de 6 mm. 

5.795,00 

o 

5.795,00 

(móvel tipo 13). 7- 	. 	• 1 

10, 
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1 

Balcão em Chapa de MDF de 18mm 	de 
espessura 	com 	recobrimento 	de 	chapa 
melamínica 	na 	cor 	Carvalho. 	O móvel 	é 
dividido em partes conforme projeto, sendo 
unido por parafusos no momento de sua 
instalação, esse recurso se deve ao tamanho do 
móvel. Compõe o móvel conjunto de gavetas 
com 	corrediças 	metálicas 	e 	puxadores 
metálicos 	do 	tipo 	barra 	de 	embutir 	em 
alumínio, além de prateleira em chapa de MDF 
18 mm. Na parte superior terá armário com 
portas e vidro liso 4 mm com puxadores do 
tipo barra de embutir em alumínio. (móvel 
tipo 14). 

. 

2.992,00 

- 

: 	• 
.,. 

... 
2.992,00 

. 
• 

1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de 
espessura revestido na cor Carvalho. O Móvel 
será formado pelo conjunto de 5 armários 
indep-enaentes 	que 	serão 	unidos 	no 	local 
formando 	o 	conjunto 	conforme 	projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de 
correr com vidro liso de 6 mm com puxadores 
tipo perfil barra de alumínio. Em todas as 
portas .deverá ser previsto chave para maior.. 
segurança. (móvel tipo 15) 

. 

. 
9/70,00 

. 

i 

• 
\ 

t, N 9. 770, 0 0 \I 

..° 
. 	-• 

.. 

1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. O móvel 
será formado pelo conjunto de 2 armários 
independentes 	que 	serão 	unidos 	no 	local 
formando 	o 	conjunto 	conforme 	projeto. 
Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de 
correr coro vidro liso de 6 mm com puxadores 
tipo perfil Barra de alumínio. Em todas as 
portas deverá ser previsto chave para maior 
segurança. (móvel tipo 16) 

2.886,00 

.. 
 

2.886,00Á 
. 

- 
• . 

4 

Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de 
espessura, 	revestido na 	cor 	Carvalho. 	Este 
tampo deverá ser aparafusado e reforçado com 
perfil metálico entre os móveis 2 e 4 nos casos 
em que ele for necessário. Serve de junção 
entre essas mesas. Será instalado na passagem 

 

da fiação acabamento do tipo: anel e passa fio na 
cor preto. (móvel tipo 17) 

. 
.. 

117,00 	. 

. 
/ 

- 
• 

'. 	,. 
468,00 	' 

e 
` A 



eMA01  
Nome: EDEMAR LIMBÉRGER 

RG: 5.797.388-9 - CPF: 016.047.209-13 
Cargo: SOCIO GERENTE MARUNARIA briBERGIR 

LTDA. - mr 

00099 

1 

Cozinha completa em chapa de MDF 18 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. Faz parte 
do 	projeto 	e 	deverá 	ser 	executado 	pelo 
Contratado toda parte em MDF, além dos 
vidros 	de 	4 	mm, 	cuba 	dupla 	de 	inox, 
puxadores 	do 	tipo 	barra 	de 	alumínio, 
dobradiças, gavetas com corrediças metálicas e 
bancadas de granito. O granito será do tipo 
Bege 	Dunas, 	sendo 	executado 	todas 	as 
bancadas com as devidas guarnições e também 
toda extensão em frente ao sóculo. Obs: a 
bancada da cozinha é apoiada sobre estrutura 
de MDF, mas terá revestimento de granito 
Bege Dunas em suas faces (soculo), a fim de 
evitar que a umidade danifique o MDF. Deverá 
ser aplicado silicone entre o granito do soculo e 

.• 
o piso. O granito das bancadas tem espessura 
de 2 Cm , sendo que todas as bordas terão  

engrosso de 2 cm , totalizando 4 cm. (móvel  
tipo 18) 

" 

14.780,00 

. 
. 	

- 
0, 

- ... 	 . 

• 

14.780,00\\ 

. 

• 
. 

. 	
. 	

- 
TOTAL MÁXIMO 90.732,00 

.. 
Declaro esta ciente de que o pagamento será efetàdo de acordo 

com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser efetuado. Declaro ainda, que a 
validade desta proposta é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data da abertufa do envelope. 

Comprometo-me, no prazo máximo de 60 (sessenta) 
dias a contar da assinatura do contrato e cientificação da emissão da nota de empenho em 
proceder a entrega e respectiva e necessária instalação de todos os equipamentos paras.o fiel 
cumprimento deste edital. Proponho-me a executar os serviços constantes neste anexo, 
obedecendo ao edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	 .TOLEDO..03 d .NOVEMBRO...de 2011.' • 

S,/ a DvOrritste I-albota, 49 
lot Yanz C Citib 

902-420 TOLEDO„ PAR!~ 
r-NPJ 01 838 80711Terf-ft 

brUS 901813 



00100 
CÂMARA MUNICIP)AL DET:CgD9 
RECEBO M+É__'Yf/./ 

PROPONENTE: MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ENDEREÇORUA DIONISIO FALBOTA, 49 LOT. YARA COUNTRY CLUB - VILA BECKER 
CNP]: 01.838.807/0001-60.FONE/FAX:((45) 3252-7321 

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

Quant Descrição dos móveis Valor unitário 
máximo 

Valor total 
máximo 

12 

Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m 
em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento 	de 	chapa 	melamínica 	na 	cor 
Carvalho, contendo 3 gavetas com corrediças 
metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, com 
trilhos 	metálicos 	próprios 	para 	suportar 	as 
pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá 
puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. 
Na 	base, - do 	móvel 	terá 	sapatas 	(pinos) 
niveladoras de altura. (móvel tipo 01) 

697,00 

- 

8.364,00 

12 

Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento 	de chapa melamínica na cor 
Carvalho e . Tabaco conforme desenho. Na base 
do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. (Móvel tipo 02) 

675,00 8.100,00 
• 

. • 

1 

Mesa para recepção composta por base em MDF 
18 mm revestida na cor Carvalho e também com 
revestimento 	em 	fórmica 	na 	cor Alumínio, 
conforme projeto. O tampo da mesa é em 
mármore travertino polido, contando com um 
vidro de 8 mm temperado, conforme projeto. O 
vidro será encaixado em base tipo sanduíche de 
MDF, fixo com silicone. (móvel tipo 03) 

38500 4. 	, 

.. 

4.385,00 

15 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de 
MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho conforme desenho. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. Será  
instalado na passagem da fiação, acabamento do 
tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 
passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

49600 , 7.440,00 

10 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de 
MDF 18 mm de espessura revestido na cor 
Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras em 
MDF 18 mm e as portas são de correr com vidro 
do tipo mini boreal. Na parte inferior do móvel 
terá 4 gavetas para pastas suspensas, com trilhos 
metálicos próprios para suportar as pastas do 
tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores 
do tipo barra de embutir em alumínio. (móvel 
tipo 05) 

1.240,00 

. 

P 

12A00,00 

13 

Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m 
em chapa de MDF 18 mm de espessura revestido 
na cor Carvalho. Composto por 4 gavetas com 
corrediças metálicas e puxadores do tipo barra 
de embutir em alumínio. O gaveteiro terá na base 
4 rodízios de 5 cm de diâmetro, sendo estes de 
boa qualidade. (móvel tipo 06)_ 

299,00 

. 

3.887,00 

.506-1* 
RVIDOR 
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1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na cor Carvalho com detalhes conforme projeto. 
Este painel será fixado na parede, sendo acima 
do rodapé. até a altura do teto. Deverá ser 
observado os nichos constantes no projeto, que 
serão também em MDF 18 mm na cor Tabaco, os 
quais terão no 'fundo colada uma placa de 
mármore travertino polido. Nos nichos também 
deverá ser instalada a iluminação elétrica, sendo 
uma lâmpada fluorescente de 20 w por nicho. O 
local 	para acionar 	as lâmpadas deverá 	ser 
previsto com um interruptor de uma tecla que 
liga as lâmpadas dos 3 nichos de uma só vez, 
sendo o interruptor instalado em local discreto e 
de fácil acesso. O funcionamento e instalação 
elétrica dos nichos fica a cargo da Empresa 
Contratada. Também será fixado ao móvel 3 
prateleiras de vidro temperado incolor 10 mm. 
Estes vidros serão encaixados dentro do painel 
através . de 	sulcos 	no 	MDF, 	terão 	ainda 
acabamento com silicohe. Os frisos constantes no 
projeto são em MDF na cor Carvalho. Observar a 
fiação e tubulação existente do ar condicionado, 
esta deverá transpassar o painel e ficar pronta 
para receber o aparelho de ar condicionado que 
será fixado em frente ao painel por empresa 
específica 	ficando 	a 	instalação 	do 	ar 
condicionado' a cargo do Contratante. A mesa de 
apoio será fixada a parede através de duas mãos 
francesas metálicas, sendo o MDF de 25 mm na 
cor Carvalho. Os furos que se fizerem necessários 
no painel em virtude de sua fixação na parede 
deverão ser devidamente vedados com tapa-
furos na mesma cor do MDF Serão instalados na 
passagem da fiação acabamento do tipo: anel e 
passa fio na cor preto. (móvel tipo 07) 

2. 	, 03000 

. 

. 

A . 

- 

2.030,00 

ts 

... 	" 

. 

1 

Mesa de reuniões da sala do Presidente, medindo 
3,00x 0,80x 0,75m, tendo no centro a dimensão 
de 1,00 metro em chapa de MDF revestido na cor 
Carvalho e Tabaão conforme projeto. Base da 
mesa em MDF com espessura de 4 cm e 6 cm. 
Tampo com borda de 5 cm tendo no centro placa 
de mármore travertino polida embutido no MDF. 
Frisos em MDF na cor Carvalho. Na base da mesa 
será instalada a sapata regulável metálica, sendo 
na parte inferior emborrachada. (móvel tipo .. 
08) 

. 

1.617,00 

I 

1.617,00 

1 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido 
na cor Carvalho com frisos conforme projeto na 
cor Tabaco. Este painel será fixado na parede, 
tendo como referência o teto da sala. Neste 
painel posteriormente será fixada a televisão, 
sendo previsto vazio para passagem da fiação. Os 
furos que se fizerem necessários no painel em 
virtude de sua fixação na parede deverão ser 
devidamente vedados com tapa-furos na mesma 
cor do MDF. (móyel tipo 09) 

949,00 949,00 



00_102 
o 

1 

Mesa do Presidente, medindo 2,50x 0,90x 0,75m 
em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e 
Tabaco conforme projeto. O tampo da mesa terá 
uma borda em MDF cor Tabaco sendo encaixado 
no centro o mármore Travertino e o mármore 
Rosso Lepanto, Conforme medidas do projeto. A 
aplicação 	- 	dos 	mármores 	fica 	sob 
responsabilidade 	da, 	empresa 	contratada, ' 
devendo estes ser polidos, sem trincas, de boa 
qualidade e devidamente encaixados no tampo 
de MDF. Entre os mármores deverá ser aplicado 
massa com polimento para mármores a fim de 
corrigir qualquer desnível entre eles. Na base da 
mesa será instalada a sapata regulável metálica, 
sendo na parte inferior emborrachada. (móvel 
tipo 10) 

2.000,00 	. 2.000,00 V 

, 

1 

Móvel que também serve de divisória, em chapa 
de 	MDF 	de 	25mm 	de 	espessura 	com 
recobrimento 	de 	chapa 	melamínica 	na 	cor 
Carvalho• conforme desenho. Junto aos frisos na 
parte superior do móvel será aplicado vidro 
mini-boreal com baguetes em MDF para sua 
perfeita fixação e aparência estética. Na área 
reservada' ao frigobar deverá se prevista uma 
passagem para fiação elétrica com acabamento 
do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 
11) 	 . 

, 

1.600,00 1.600,00 d 

1 

Balcão medindo 2,00x0,40x0,90rm em chapa de 
MDF de 18mm de espessura com recobrimento 
de chapa melamínica na cor Carvalho. Compõe o 
móvel 	conjunto 	de 	gavetas 	com 	corrediças 
metálicas e puxadores metálicos do tipo barra de 

1.138,00 1.138,00 
: . embutir 	em 	alumínio. 	As 	portas 	também 

possuem 	puxadores 	metálicos 	de 	embutir. 
(móvel tipo 12). 

1 

Estante 	para 	guarda 	de 	livros, 	tendo 	os 
montantes em chapa de MDF de 18mm 	de 
espessura 	com 	recobrimento 	de 	chapa 
melamínica na cor Carvalho. As prateleiras terão 
espessura de 30mm conforme projeto, sendo 
duas placas de is mm coladas entre si com 
borda de fita na face, sendo também na cor 
Carvalho. O fundo tem MDF de 6 mm. (móvel 
tipo 13). 

5.795,00 

'á 

- 	ko 
5.795,00 

' 

1 

Balcão em chapa de MDF de 18mm de espessura 
com recobrimento de ,chapa melamínica na cor 
Carvalho. O Móvel é dividido em partes conforme 
projeto, sendo unido por parafusos no momento 
de suá instalação, esse recurso 	se' deve ao  
tamanho do móvel. Compõe o móvel conjunto de 
gavetas com corrediças metálicas e puxadores 
metálicos do tipo barra de embutir em alumínio, 
além de prateleira em chapa de MDF 18 mm. Na 
parte superior terá armário com portas e vidro 
liso 4 mm com puxadores do tipo barra de 
embutir em alumínio. (móvel tipo 14). 

' 

2.992,00 

' 

2.992,00 

o 
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1 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura 
revestido na cor Carvalho. O Móvel será formado 
pelo conjunto de 5 armários independentes que 
serão unidos no local formando o conjunto 
conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e 
as portas são de correr com vidro liso de 6 mm 
com puxadores tipo perfil barra de alumínio. Em 
todas as portas deverá ser previsto chave para 
maior segurança. (móvel tipo 15)  

9.770,00 
-, 
9.770,00 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura, 
revestido na cor Carvalho. O móvel será formado 
pelo conjunto de 2 armários independentes que 
serão unidos no local• formando o conjunto 

. 

1 conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e 
as portas são de correr com vidro liso de 6 mm 
com puxadores tipo perfil barra de alumínio. Em 
todas as portas deverá ser previsto chave para 
maior segurança. (móvel tipo 16) 

2.086,00 2.886,00 

Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. Este tampo 

4 

deverá ser aparafusado e reforçado com perfil 
metálico entre os móveis 2 e 4 nos casos em que 
ele for necessário. Serve de junção entre essas 
mesas. Será instalado na passagem da fiação 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto.. 

117,00 
. 

468,00 

(móvel tipo 17) 
Cozinha completa em chapa de MDF"18 mm de 
espessura, revestido na cor Carvalho. Faz parte 
do 	projeto 	e 	deverá 	ser 	executado 	pelo 
Contratado toda parte em MDF, além dos Vidros 
de 4 mm, cuba dupla de inox, puxadores do tipo 
barra de * alumínio, dobradiças, gavetas com 
corrediças metálicas e bancadas de granito. O 
granito 	será 	do 	tipo 	Bege 	Dunas, 	sendo 

x 

executado todas as bancadas com as devidas . 
1 guarnições e também toda extensão em frente ao 

sóculo. Obs: a bancada da cozinha é apoiada 
sobre estrutura de MDF, mas terá revestimento 
de granito Bege Dunas em suas faces (sóculo), a 
fim de evitar que a umidade danifique o MDF. 

14.780,00 1,4.780,00 

Deverá ser aplicado silicone entre o granito do 
sóculo e o piso. O granito das bancadas tem 
espessura de 2 cm , sendo que todas as bordas 
terão engrosso de 2 cm , totalizando 4 cm. , 

• 

(móvel tipo 18) 
TOTAL MÁXIMO 90.601,00 

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 120 (cento e vinte) dias. contados da data da abertura do envelopè. 

Comprometo-me, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a 
contar da assinatura do contrato e cientificação da emissão da nota de empenho em proceder a 
entrega e respectiva e necessária instalação de todos os equipamentos para o fiel cumprimento deste 
edital Proponho-me a executar os serviços constantes neste anexo, obedecendo ao edital de licitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

	TOLEDO..03 de.NOVEMBRO...de 2011. 
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 Certidao Negativa de Debito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N° 144602011-14021010 
Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 
CNPJ: 00.640.115/0001-40 

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

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

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

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

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual 
foi emitida e à verificação de sua 'autenticidade na Internet, no 
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 22/09/2011. 
Válida até 20/03/2012. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BIN/SIW_Contexto... 07/11/2011 
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CAI A 
CAIXA ECONÕM'  ICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	00640115/0001-40, 00640115/0001-40 

Razão Social:JORNAL DO OESTE LTDA 

Endereço: 	AV PARIGOT DE SOUZA 2926 / ID INDUSTRIAL / TOLEDO / PR / 
85904-270 

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: 07/11/2011 a 06/12/2011 

Certificação Número: 2011110710004879730108 

Informação obtida em 07/11/2011, às 10:00:48. 

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

,:r„,. 	 7 A D1)..,, 	(Viu1 1 nn1 1 
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CERTIDÃO CONJUNTA 

 

       

       

       

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

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DlVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: JORNAL DO OESTE LTDA 
CNPJ: 00.840.115/0001-40 

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.fazenda.gov.br>. 

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n2  3, de 02/05/2007. 
Emitida às 18:09:58 do dia 20/10/2011 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 17/04/2012. 
Código de controle da certidão: FA89.ECC7.F132.8E9B 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta aPreparar página 
para impresso 

Atualize sua página Política de Privacidade e Uso Página Inicial Unidades de Atendimento Fale Conosco Receitafone - 146 Ouvidoria 

1.-.../ A.1: 	/ A "1"CDC1 	 r:., 	fr7/1 1 Plf11 1 
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MUNICÍPIO DE TOLEDO 
Secretaria Da Fazenda 

Certidão Negativa 

Atividade Econômica 

Número: 16884 / 2011 	 Certidão válida até: 30/12/2011 

Controle CPF/CNRI 	 C.G.C.M Inscrição 

9859 	00.640.115/0001-40 301477 

Razão Social 	 Nome de Fantasia 

JORNAL DO OESTE LTDA JORNAL DO OESTE 

Localização 	 Número 

AVENIDA PARIGOT DE SOUZA 2926 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo à 
empresa descrita acima. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar débitos constatados 
posteriormente mesmo referente ao período compreendido nesta Certidão. 

Certidão emitida às 11:21:34 do dia 31/10/2011. 

Código de autenticação da certidão: 32XC3J5PB2ZJXXHQCFtA 

Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br  

31 de outubro de 2011 

http://www.toledo.pr.gov.br/STMWeb/certidaoEmpresaReimprime.do?numero=1688... 07/11/2011 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

V1SODSUCITACAON.° 066/11 
pOITAI, DE TOMADA De PREGOS PI • 010/10  

O Municiai° de Nova Aurora/19r avisa eus interessados que fará rearttar is 09:30 horas elo dia 22 de novembro de 2011, Licitação na 
rnalaSdade TOMADA DE PREÇOS, objetivando a Pentrataçãe de ernareaa POr Mime is OPPreileda Doba,  Para a0e00500  oe 
10.1,10,00m. de pavenantação me pedras poStaleas na asna» rural ente Nova Aurora e a Comunidade Sào Jogo, conforme prejato. 
~modal <lesmam p1anitha de espumante o ~Aços. Pentagrama fisloasfinanceirce e demais peças que Integram o Edital, 'Nascem ao 

Contam te Ropasse n°  0325790-1172010-PRODESA. Valer másiro, da Obra RS 136 169.10 (cento e trinta e Sela rei • tende. 
sessenta e nove rema e deiato centavos). A oepla do EMIR poderá sal obtida mediante o recolhimento da importância do 90 12.45 
(doze reais e quarenta o seis centavo.) ou da apreientação de em dispositivo de miam grevavel (CD ou pen duna) Afeto sm 
Departamento de Licitapfies do MuNcipie do Nove Aurora no endereço acama momices:1o. em quelques dia ME no horário entre as 
00h3Ornin afê as (1n3Onfln e das 13630mIn até as Ifin30mIn. Demole inlormapdes ~entes a presente Llcilação, soá fornecida aos 
mteressados lurdo ao Cepolasnonto de licitaçie da PreletloaJ&ifadPOt de Novo Aurora, mimai e (orado adrna mencionado. 

Neve AurmalPs, em 63 de novembro 0. 2091 

4:<" 	 •"7/ffk 
PEDRO LEMbRO NETO  

Prefeito launleipal 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Centro CM°, Presidente Manuela Neves 

Rua Samna 1049 - CEP 05900-030 - Toledo - Paraná 
Telefax (15)3371.5900. wnrw orrd 01000 21  

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
RER LICrfAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS 7P 0042011 

A Comissão Permanente de 194e09500 da Censora Municipal de Toledo comunica ao Interessados que, após Emetize e 
verificação da documentação e da proposta apresentada na licitação mencionada, cujo objeto ê a seleção de propostas visando Sr 
aquisição e instalação de refece (total deis itens) para. administração da Câmara municipal, a proponente habilitada e classIficada 
rola empresa Marosnada Umberger Ltd.  .ME, can sede em ToteeloPR, cote a proposta global no valor dons 90.732,00 (noventa rnil 
setecentos e trinta e dois reais). 

Comunica, também, que, nos termos da dassIficação acima, fica desde já o respectivo processo !Oratório, para fins de vistas, 
â disposição de qualquer pessoa que se sinta prejudicada. 

Toledo, 3 de novembro de 2011 

ortoisn 
Presidente 	omissão de Lertaçdes 

21 de Outub 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

r- 	 PORTARIA DE DIÁRIA N° 9012011 

O Prefeito Municipal de Nova Aurora. Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei 

Municipal 610 de 29/10/1991. 

RESOLVE: 

Art. 1°- Conceder a Pedro Leandro Neto, matricula 

funcional n°3019-1, ocupante do cargo de Prefeito Municipal, 03 (três) diárias, 

pelo deslocamento no trecho Nova Aurora/BrasilialNova Aurora. de 24/10/2011 

a 26/10/2011, para acompanhar e levantar o andamento dos projetos 

cadastrado junto ao Ministérios do Governo Federal e visita aos Gabinetes dos 

Deputados Federais que representam o município. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da sua 

publicação. 

Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Aurora, em 

21 de Outubro d 

Re 	tre-se e publique 

 

ORO LEANDRO NETO 

Prefeito Municipal 

WILSO *Se FUHR 

Sac. Ad nistração e Finanças 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OE: 

DECRETO n°096, de 04 de novembro de 2011. 
Homologa resultado do Pregão Presencial n° 045/2011 e dá outras prov 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OEST 
Paraná, no uso de suas atribuições legais, 

DECRETA 
Art. 1° Fica homologado o Processo Licitatorio n°  065/2011, modalic 
n° 045/2011, pelo sistema presencial, tipo menor preço por item, de 
resultado exarado pelo pregoeiro, que o objeto deve ser adjudicado 
ALVES E SARTOR LTDA-ME, DIMACl/PR MATERIAL CIRÚRGI 
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, FERNAMED LTDA, HOSPIL/ 
DISTRIBUIDORA LTDA, FARMÁCIA SANTO ANTONIO DO BELC 
ANGEOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALA 
HOSPFAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITAU 
RINALDI & COCO LTDA e DIMENSÃO COMÉRCIO DE ARTIGO: 
HSPITALARES LTDA. Ficando autorizado o órgão compete 	o 
expedição dos documentos respectivos para plena consoli 
respectivos para plena consolidação dos objetivos da licitação s 	me 
Art. 2° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publico, ri 
disposições em contrário. 
GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE OURO VERDEfflOE 
do Paraná, 04 de novembro de 2011. 
Cleunice Alves Cardoso 

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL E 

EDITAL DE HABILITAÇÃO É CLASSIFICAÇÃO - REF. LICITAÇã 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS 51/2011 

A Comissão de Licitações da EMDUR comunica aos interessados na 1-IP 
E CLASSIFICAÇÃO, da licitação mencionada que constitui como objef 
de material para parque infantil, academia da 30  idade e reforma da pis 
conforme especificações no edital: 
Aberta a sessão, verificou-se a participação de 03 (três) empresas p 
sendo elas: OSNIR CELIO GOMES SERRALHERIA; METALÚRGIC 
LTDA e K. A. SCHAEFER & CIA LTDA. A empresa K. A. SCHAEFER & 
vencedora dos itens 01, 03 e 05 no valor total de R$ 1.981,04 (um mil, n 
oitenta e um reais e quatro centavos) e a empresa METALÚRGICA DANT 
vencedora dos itens 02 e 04 no valor total de R$ 4.684,00 (quatro mil, 
oitenta e quatro reais). 	 José Carlos Glowaski - 
da Comissão de Licitações. 

EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL E 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL 45/2011  

TIPO: MENOR PREGO POR LOTE  

OBJETO: Constitui objeto desta licitação a contrafação de empresa pa 
de peças do sistema de freio de Pá Carregadeira Cat. 966C, da correr 
Esteira Fiat Allis FD 110TC6 e peças e conserto de veiculo Ford Courk 
conforme especificações no edital de licitação. 
Abertura: 22/11/2011 às 14h0Omin, na sede da EMDUR, sita a Avenide 
Muraro n° 1.944, Jardim Porto Alegre, Toledo - PR. O Edital em sua inte 
ser retirado a partir do dia 08 de novembro de 2011, no Departamento d 
e Licitações da EMDUR, onde poderão ser obtidas informações compilei 
ou no site www.toledo.oroov.br  Fone 45 3378-8000 - e-mail edital@emi 
Toledo, 03 de novembro de 2011. WALDIR FABRICIO DOS SANTOS - I 
SUPERINTENDENTE. 

22 	Editais 	 Sábado, 05 de novembro de 2011 
	

JORNAL DO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

PORTARIA DE DIÁRIA N°9112011 

O Prefeito Municipal de Nova Aurora, Estado do 

Paraná, no uso de suas atribuições legais, de conformidade com a Lei 

Municipal 610 de 29/10/1991. 

RESOLVE: 

Art. 1° - Conceder a Wilson José Fuhr, matricula 

funcionai n° 3130-1, ocupante do cargo de Secretário de Administração e 

Finanças, 03 (três) diárias, pelo deslocamento no trecho Nova 

Aurora/Brasília/Nova Aurora, de 24/10/2011 a 26/10/20111  para acompanhar e 

levantar o andamento dos projetos cadastrado Junto ao Ministérios do Governo 

Federal e visita aos Gabinetes dos Deputados Federais que representam o 

município. 

Art. 2° - Esta portaria entra em vigor a partir da sua 

publicação. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Nova Aurora, em 

R 
	

letra-se e publiqu e 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR 

DECRETO N°689 de 3 de novembro de 2011 

'Denomina espaço público situado na confluência da Rua Dom Pedro II como Largo Chico 
Mendes, nesta cidade. 

O PREFEITO Dá MUNICIPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, no uso de suas 
atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o inciso XXII do artigo 55 da Lei 
Orgânica do Municipio, 

DECRETA: 

Art. 1° - Fica denominado Espaço Urbano "João Leonardi" o espaço público 
localizado em área remanescente da quadra n° T-23, na confluência da Rua Dom 
Pedro II com o Largo Chico Mendes, nesta cidade, como homenagem póstuma por sua 
contribuição para o desenvolvimento do Município de Toledo. 

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TOLEDO, Estado do Paraná, 
em 3 de novembro de 2011. 

JOSÉ CARLOS SCHIAVINATO 
PREFEITO DO MUNICIPIO DE TOLEDO 

MOACIR NEODI VANZZO 
SECRETARIO DAADMINISTRAÇÃO 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA-AURORA 

e— 	 PORTARIA DE DIÁRIA N°8912011 

EDRO LEANDRO NETO 

Prefeito Municipal 



CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

00110 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO 
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N° 004/2011 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Toledo 
comunica ao interessados que, após análise e verificação da documentação e da 
proposta apresentada na licitação mencionada, cujo objeto é a seleção de propostas 
visando à aquisição e instalação de móveis (total de 78 itens) para a administração 
da Câmara Municipal, a proponente habilitada e classificada foi a empresa 
Marcenaria Limberger Ltda - ME, com sede em Toledo-PR, com a proposta global no 
valor de R$ 90.732,00 (noventa mil setecentos e trinta e dois reais). 

Comunica, também, que, nos termos da classificação acima, fica desde já o 
respectivo processo licitatório, para fins de vistas, à disposição de qualquer pessoa 
que se sinta prejudicada. 

Toledo, 3 de novembro de 2011 

Lnoj 	rtolin 	(-- 
Presidente d Comissão de Licitações 

Publicações: 

órgão Oficial Eletrônico do Município de 
Toledo n°386, de 05.11.2011, na pág. 16 

Jornal do Oeste n°7.756, de 05.11.2011, na pág. 22 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 - Telefax (45) 3379-5900 
www.cmt.pr.gov.br  - camara@c-totedo.pr.gov.br  



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

José Carlos Schiavinato 
Prefeito Municipal 

Victor Beal Filho 
Secretario de Comunicação 

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

Email: orgaooficial@toledo.pr.gov.br  

Site: www.toledo.prgov.br  

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

Secretaria Municipal de Comunicação 
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 

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

   

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 

Ano 11 	 Toledo, 07 de novembro de 2011 
	

Edição n°386 
	

Página 16 

.11 \.CIS 1 _ 

Em cumprimento a determinação contida na Lei Federal n° 9.452, de 20 de março de 1997, NOTIFICAMOS os partidos 
políticos, os sindicatos de trabalhadores e as entidades empresariais, com sede no Município de Toledo. a liberação das 
importâncias abaixo mencionadas, conforme contido em seu Art. 2°: 

Ministério das Cidades Ctr. Repasse 03336025-91/10— Pav. 13 de Abril 1° Etapa 31/10/11 290.762,15 
Ministério da Fazenda Transferência Financeira do ICMS 31/10/11 56.648,14 
Ministério da Fazenda Cota-Parte Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural 31/10/11 2.182,94 
Ministério da Fazenda Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 31/10/11 188.113,38 
Ministério da Fazenda Cota-Parle do Fundo de Participação dos Municípios 31/10/11 834.189,58 
Fundo Nacional de Saúde - FNS Transf. FNS para atenção Média e Alta Complexidade 31/10/11 65.000,00 
Fundo Nacional de Saúde - FNS Transf. FNS para atenção Média e Alta Complexidade 31/10/11 2.455,87 
Fundo Nac. de Assistência Social-FNAS Programa Bolsa Família 01/11/11 8.387,68 
Itaipu Binacional Repasse Conv. Itaipu n°4500011693/2009- Bacias Rio Toledo 01/11111 46.414,59 

MOACIR NEODI VANZZO — RESP. SECRETARIA DA FAZENDA 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2011 

OBJETO: Obtenção de propostas para o fornecimento 
de licenciamento de programas de informática, implantação, 
conversão de dados, suporte técnico operacional, treinamento 
e atualizações de versões que garantam-as alterações legais, 
corretivas, evolutivas e as que vierem a ser exigidas pela 
legislação, nos softwares contratados, para utilização no 
Legislativo municipal, nas seguintes áreas; lote 1: contabilidade 
pública, controle patrimonial, controle de recursos humanos e 
folha de pagamento, controle de frotas e portal da transparência; 

tramitação de processos e protocolo. 

DATA DA ABERTURA: 8 de dezembro de 2011, às 
14:00 horas, no edifício da Câmara Municipal de Toledo. 

VALORES MÁXIMOS: para o lote 1: R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais), para o período de 24 (vinte e quatro) 
meses; para o lote 2: R$ 12.000,00 (doze mil reais), para o 
período de 24 (vinte e quatro) meses 

O edital encontra-se à disposição para retirada no site 
www cmt or gov br Demais informações, pela Diretoria-Geral ou 
Comissão Permanente de Licitações 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 oamara@c-tnledo or aov br 

Toledo, 3 de novembro de 2011 

Mauri Ricardo Reffatti 
Diretor-Geral da Câmara Municipal 

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

N°004/2011 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara 
Municipal de Toledo comunica ao interessados que, após 
análise e verificação da documentação e da proposta 
apresentada na licitação mencionada, cujo objeto é a seleção 
de propostas visando à aquisição e instalação de móveis (total 
de 78 itens) para a administração da Câmara Municipal, a 
proponente habilitada e classificada foi a empresa Marcenaria 
Limberger Ltd° - ME, com sede em Toledo-PR, com a proposta 
global no valor de R$ 90.732,00 (noventa mil setecentos e 
trinta e dois reais). 

Comunica, também, que, nos termos da classificação 
acima, fica desde já o respectivo processo licitatório, para 
fins de vistas, à disposição de qualquer pessoa que se sinta 
prejudicada. 

Toledo, 3 de novembro de 2011 

Leonlido A. Bortolin 
Presidente da Comissão de Licitações 





ide Bisognin 
Membro 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

00113 

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, às dezesseis 
horas, reuniram-se no Gabinete do Presidente os membros da Comissão de 
Licitações e Pregões Eletrônicos da Câmara Municipal de Toledo, constituída 
pelo Ato n° 1, de 2011, e composta pelos servidores Amir Silveira, Gerson S. 
Nakamura e Leonildo A. Bortolin e pelos vereadores Leoclides Bisognin e 
Renato Reimann, com o objetivo de analisar a proposta retificadora de 
valores relativa ao processo licitatório formulado pela Tomada de Preços n° 
004/2011, que objetivou a seleção de propostas para aquisição e instalação 
de móveis (total de 78 itens) para a administração da Câmara Municipal, em 
que se foi vencedora a proponente Marcenaria Limberger Ltda - ME, 
apresentando o preço global de R$ 90.732,00 (noventa mil setecentos e trinta 
e dois reais). Diante do questionamento do membro Amir Silveira, no curso da 
reunião da comissão por ocasião do conhecimento da documentação e das 
propostas de preços, realizada no último dia três, acerca do preço de dois 
itens que, na individualidade, superaram o valor máximo sugerido na 
proposta editatícia, a comissão houve por bem conceder o prazo de dois dias 
úteis à proponente vencedora para retificar os valores em ambos os itens, o 
que foi satisfeito por esta nos termos de proposta protocolizada ainda no 
último dia quatro, resultando na alteração do valor global da proposta, 
cifrando-o em R$ 90.601,00 (noventa mil seiscentos e um reais). Considerada 
cumprida a obrigação pela proponente vencedora, será emitido novo edital 
de classificação, retificando-se o preço global, para publicação no Órgão 
Oficial Eletrônico do Município e no órgão oficial impresso, o Jornal do Oeste, 
desta cidade, para que o processo produza os efeitos legais. A seguir será 
este entregue à Assessoria Jurídica para cu ar dos demais atos atinentes ao 
certame, que incluem parecer e enca 	ento ap Presidente da Câmara 

para a tomada de decisões quanto à 	gação io objeto e elaboração e 
coleta de assinaturas do contrato Nad. mais avendo sido tratado, a 
comissão encerrou a reunião, da q 	avrada sta 	que, lida e achada 

conforme, é assinada pelos membr 	resen 

r Silveira 	 S. Na amura 
Membro 	 Membro 

Rena ' - mann 
Mem r0 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 

Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 
Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 - Telefax (45) 3379-5900 

www.cmt.pr.gov.br  - camara@c-toledo.pr.gov.br  
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DE VALOR GLOBAL 
REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N°004/2011 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara Municipal de Toledo 
comunica ao interessados que, após retificação pela proponente vencedora, a 
Marcenaria Limberger Ltda - ME, com sede em Toledo-PR, dos valores de dois itens 
da proposta, cujo objeto é a seleção de propostas visando à aquisição e instalação 
de móveis (total de 78 itens) para a administração da Câmara Municipal, o valor 
global retificado da proposta é de R$ 90.601,00 (noventa mil seiscentos e um reais). 

Toledo, 8 de novembro de 2011 

Leo 	
A. Bortolin 

Presidente 	Comissão de Licitações 

Publicações: 

Órgão Oficial Eletrônico do Município de 
Toledo n°388, de 09.11.2011, na pág. 5 

Jornal do Oeste n° 7.759, de 09.11.2011, na pág. 23 

Centro Cívico Presidente Tancredo Neves 
Rua Sarandi, 1049- CEP 85900-030 

Caixa Postal 211 - CEP 85900-970 - Telefax (45) 3379-5900 
www.cmt.pr.gov.br  - camara@c-toledo.pr.gov.br  
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ÓRGÃO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE TOLEDO 
LEI N°. 2.022, DE 16 DE MARÇO DE 2010 

ÓRGÃO OFICIAL CERTIFICADO DIGITALMENTE 
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ATOS DO PODER LEGISLATIVO 
ATO N° ME-12  de 7 de novembro de 2011 

Define dia para realização de sessão ordinária. 

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

considerando ser o dia 15 de novembro (terça-feira) 
consagrado à Proclamação da República; 

considerando que, na véspera dessa data, estaria 
sendo realizada a trigésima nona sessão ordinária do 
sessão legislativa deste ano, resolve: 

Art. 1° - Este Ato define dia para realização de 
sessão ordinária da próxima semana. 

Art. 2° - A trigésima nona sessão ordinária da 
sessão legislativa de 2011 da Câmara Municipal de 
Toledo, correspondente à próxima semana, será realizada, 
consultado o Plenário, no dia 16 (quarta-feira), com início 
regimental às 14 (quatorze) horas. 

Art. 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Edifício Vereador Guerino Antônio Viccari, 7 de 
novembro de 2011 

ADELAR HOLSBACH 
Presidente da Câmara Municipal 

ROGÉRIO MASSING 
Primeiro Secretário 

ADEMAR DORFSCHMIDT 
Segundo Secretário 

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO COM RETIFICAÇÃO DE 
VALOR GLOBAL 

REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE TOMADA DE 
PREÇOS N° 004/2011 

A Comissão Permanente de Licitações da Câmara 
Municipal de Toledo comunica ao interessados que, após 
retificação pela proponente vencedora, a Marcenaria 
Limberger Ltda - ME, com sede em Toledo-PR, dos valores 
de dois itens da proposta, cujo objeto é a seleção de 
propostas visando à aquisição e instalação de móveis (total 
de 78 itens) para a administração da Câmara Municipal, 

valor global retificado da proposta é de R$ 90.601,00 
(noventa mil seiscentos e um reais). 

Toledo, 8 de novembro de 2011 

Leonildo A. Bortolin 
Presidente da Comissão de Licitações 

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE TOLEDO - CMDCA 

BESOLUCÃO N° 30/2011  

Súmula: Aprovar inscrição do Programa de 
Acolhimento Institucional da Casa Abrigo 
para Adolescentes, no CMDCA. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente de Toledo (CMDCA), em conformidade 
como artigo 23 da Lei Municipal N° 2.043/2010, em reunião 
ordinária realizada no dia 26 de Outubro de 2011, nas 
dependências da Central de Conselhos, sito à Rua Sete de 
Setembro, 1134, Centro. 

RESOLVE: 

Art. 1° — Aprovar inscrição do Programa de 
Acolhimento Institucional da Casa Abrigo para Adolescentes 
do Município de Toledo, Paraná, no Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente. 

Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor a partir de 
sua publicação. 

Toledo, 26 de Outubro de 2011. 

Rejane Marlene Linck Neumann 
Presidente CMDCA 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 
E DO ADOLESCENTE DE TOLEDO - CMDCA 

RESOLUCÃO N°31/2011  

Súmula: Aprovar constituição da Comissão 
Organizadora do Processo Eleitoral do 
Conselho Tutelar, Gestão 2011-2013. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Toledo (CMDCA), em conformidade com 

artigo 23 da Lei Municipal N° 2.043/2010, em reunião 
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CERTIDÃO 

CERTIFICO E DOU FÉ que, até a data de hoje, 18.11.2011, não houve a 

interposição de recurso no presente processo da Licitação na modalidade de Tomada 

de Preços sob o n9. 004/2011, 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 de qualquer impedimento 

quanto ao CNPJ n2  01.838.807/0001-60, bem como, quanto à empresa Marcenaria 

Limberger Ltda ME, estando assim apta ser contratada por esta Casa. 

IN BORTO N 
Presid e a Comissão de Licitação 

Câmara Municipal de Toledo 



[ 
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1  

I I 

Consultar Impedidos de Licitar 
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NENHUM ITEM ENCONTRADO! 

(Logout) 

Instrução Normativa no 37/2009 

Copyright C) 2008 Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nossa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80.530-910 
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Consultar Impedidos de Licitar 

	 1 
NErvrIUM ITEM ENCONTRADO! 

(Logout) 

Instrução Normativa no 37/2009 

Copyright C) 2008 Tribunal de Contas do Estado do Paraná 
Praça Nossa Senhora de Salete s/n - Centro Cívico - Curitiba - PR - CEP: 80.530-910 



-Hoffmann 
Assessor Jurídico 

Fabiano Scuzziato 
Assessor Jurídico 
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PARECER JURÍDICO 

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE DE TOMADA DE PREÇOS N2  004/2011 

O presente processo de licitação n2  004/2011, na modalidade de 

TOMADA DE PREÇOS, pelo TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, referente à aquisição e 

instalação de móveis para a administração da Câmara Municipal de Toledo, encontra-se 

conforme os ditames da lei e do ato convocatório, e recebeu a adequada tramitação e 

execução, nos termos da Lei n9. 8.666/93 e Lei Complementar n9  123/2006, podendo o 

Senhor Presidente da Câmara, após efetivar o juizo de conveniência, homologar o 

resultado, adjudicando aos vencedores os respectivos objetos. 

Toledo, 18 de novembro de 2011. 
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Toledo, 18 de novembro de 2011. 

Senhor Presidente da Câmara Municipal 

Através do presente enviamos a Vossa Excelência o Processo da 

Licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o n2. 004/2011, contendo o 

julgamento das propostas que adjudicou o objeto do certame à empresa proponente 

classificada em primeiro lugar, devidamente instruído e concluso, para homologação. 

Cordialmente, 

EO)1 jJ ADGWN BORTOL 
Presi e 	da o ssão de Licit ção 

Câ ara Municipal de Toledo 



00' 0  

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ 
CENTRO CÍVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 
Fone/Fax: (45) 3379 5900 — sita: www.cmt.pr.00v.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 Tomada de 

Preços n9. 004/2011, cujo objeto é a aquisição e instalação de móveis para a 

administração da Câmara Municipal de Toledo, em favor da empresa MARCENARIA 

LIMBERGER LTDA ME declarada vencedora com uma proposta no valor global de R$ 

90.601,00 (noventa mil, seiscentos e um reais), adjudicando o objeto em favor da 

mesma para que produza seus efeitos legais. 

Ciência aos interessados, observadas as prescrições legais 

pertinentes. GABINETE DO PRESIDENT DA CÂM RA MUNICIPAL DE TOLEDO, 

Estado do Paraná, em 18 de novembro d 2011. 

Presidente unicip de Toledo 
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Contrato n° 010/2011 para aquisição de móveis que entre si celebram a CÂMARA 
MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME, na forma 
abaixo. 

Contratante: 

Contratada: 

Objeto: 

1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede na Rua Sarandi, n0. 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 ADELAR HOLSBACH, brasileiro, residente e domiciliado na 
Avenida Maripá, 5017, Centro, Toledo, Paraná, portador da carteira de 
identidade n9  3636682-6 e inscrito no CPF sob o n9  523.865.119-87. 

2.1.- MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Dionisio Falbota n° 49, Bairro Loteamento Yara 
C. Club., Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 01.838.807/0001-60, 
Inscrição Estadual sob n° 90140316-32 e Inscrição Municipal/ISS sob n2  
11351, neste ato representada por seu sócio-gerente EDEMAR 
LIMBERGER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na 
Rua Dionisio Falbota n° 49, Bairro Loteamento Yara C. Club., Toledo, 
Paraná, portador da carteira de identidade n° 5.797.388-9 e do CPF sob 
n0  016.047.209-13. 

3.1.- Aquisição e instalação de móveis para a administração da 
Câmara Municipal de Toledo, conforme a quantidade, as condições e as 
especificações constantes do Edital e abaixo descritas: 

Quant. Descrição dos móveis 

12 

Confecção de balcão medindo 1,10x0,55x0,90m em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho, contendo 3 gavetas com corrediças metálicas + 
1 gaveta para pastas suspensas, com trilhos metálicos próprios para suportar as pastas do tipo Kit 
Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. (móvel tipo 01) 

12 
Mesa medindo 1,80x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 25mm 	de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho e Tabaco conforme desenho. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. (móvel tipo 02) 

01 

Mesa para recepção composta por base em MDF 18 mm revestida na cor Carvalho e também com 
revestimento em fórmica na cor Alumínio, conforme projeto. O tampo da mesa é em mármore 
travertino polido, contando com um vidro de 8 mm temperado, conforme projeto. O vidro será 
encaixado em base tipo sanduíche de MDF, fixo com silicone. (móvel tipo 03) 

g 
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15 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 25mm 	de espessura em toda a mesa. 
Recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. Na base do móvel terá 
sapatas (pinos) niveladoras de altura. Será instalado na passagem da fiação, acabamento do tipo: 
anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

10 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF 18 mm de espessura revestido na cor 
Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de correr com vidro 
do tipo mini boreal. Na parte inferior do móvel terá 4 gavetas para pastas suspensas, com trilhos 
metálicos próprios para suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do 
tipo barra de embutir em alumínio. (móvel tipo 05) 

13 

Móvel tipo gaveteiro medindo 0,45x0,45x0,60m em chapa de MDF 18 mm de espessura revestido 
na cor Carvalho. Composto por 4 gavetas com corrediças metálicas e puxadores do tipo barra de 
embutir em alumínio. O gaveteiro terá na base 4 rodízios de 5 cm de diâmetro, sendo estes de boa 
qualidade. (móvel tipo 06) 

01 

Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho com detalhes conforme projeto. 
Este painel será fixado na parede, sendo acima do rodapé até a altura do teto. Deverá ser observado 
os nichos constantes no projeto, que serão também em MDF 18 mm na cor Tabaco, os quais terão 
no fundo colada uma placa de mármore travertino polido. Nos nichos também deverá ser instalada 
a iluminação elétrica, sendo uma lâmpada fluorescente de 20 w por nicho. O local para acionar as 
lâmpadas deverá ser previsto com um interruptor de uma tecla que liga as lâmpadas dos 3 nichos 
de uma só vez, sendo o interruptor instalado em local discreto e de fácil acesso. O funcionamento e 
instalação elétrica dos nichos fica a cargo da Empresa Contratada. Também será fixado ao móvel 3 
prateleiras de vidro temperado incolor 10 mm. Estes vidros serão encaixados dentro do painel 
através de sulcos no MDF, terão ainda acabamento com silicone. Os frisos constantes no projeto são 
em MDF na cor Carvalho. Observar a fiação e tubulação existente do ar condicionado, esta deverá 
transpassar o painel e ficar pronta para receber o aparelho de ar condicionado que será fixado em 
frente ao painel por empresa específica ficando a instalação do ar condicionado a cargo do 
Contratante. A mesa de apoio será fixada a parede através de duas mãos francesas metálicas, sendo 
o MDF de 25 mm na cor Carvalho. Os furos que se fizerem necessários no painel em virtude de sua 
fixação na parede deverão ser devidamente vedados com tapa-furos na mesma cor do MDF Serão 
instalados na passagem da fiação acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 07) 

01 

Mesa de reuniões da sala do Presidente, medindo 3,00x 0,80x 0,75m, tendo no centro a dimensão 
de 1,00 metro em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e Tabaco conforme projeto. Base da 
mesa em MDF com espessura de 4 cm e 6 cm. Tampo com borda de 5 cm tendo no centro placa de 
mármore travertino polida embutido no MDF. Frisos em MDF na cor Carvalho. Na base da mesa 
será instalada a sapata regulável metálica, sendo na parte inferior emborrachada. (móvel tipo 08) 
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Painel em MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho com frisos conforme projeto na cor 
Tabaco. Este painel será fixado na parede, tendo como referência o teto da sala. Neste painel 
posteriormente será fixada a televisão, sendo previsto vazio para passagem da fiação. Os furos que 
se fizerem necessários no painel em virtude de sua fixação na parede deverão ser devidamente 
vedados com tapa-furos na mesma cor do MDF. (móvel tipo 09) 

01 

Mesa do Presidente, medindo 2,50x 0,90x 0,75m em chapa de MDF revestido na cor Carvalho e 
Tabaco conforme projeto. O tampo da mesa terá uma borda em MDF cor Tabaco sendo encaixado 
no centro o mármore Travertino e o mármore Rosso Lepanto, conforme medidas do projeto. A 
aplicação dos mármores fica sob responsabilidade da empresa contratada, devendo estes ser 
polidos, sem trincas, de boa qualidade e devidamente encaixados no tampo de MDF. Entre os 
mármores deverá ser aplicado Massa com polimento para mármores a fim de corrigir qualquer 
desnível entre eles. Na base da mesa será instalada a sapata regulável metálica, sendo na parte 

inferior emborrachada. (móvel tipo 10) 

01 

Móvel que também serve de divisória, em chapa de MDF de 25mm de espessura com recobrimento 
de chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. Junto aos frisos na parte superior do 
móvel será aplicado vidro mini-boreal com baguetes em.  MDF para sua perfeita fixação e aparência 
estética. Na área reservada ao frigobar deverá se prevista uma passagem para fiação elétrica com 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 11) 

01 

Balcão medindo 2,00x0,40x0,90m, em chapa de MDF de 18mm de espessura com recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho. Compõe o móvel conjunto de gavetas com corrediças metálicas 
e puxadores metálicos do tipo barra de embutir em alumínio. As portas também possuem 
puxadores metálicos de embutir. (móvel tipo 12). 

01 

Estante para guarda de livros, tendo os montantes em chapa de MDF de 18mm de espessura com 
recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho. As prateleiras terão espessura de 30mm 
conforme projeto, sendo duas placas de 15 mm coladas entre si com borda de fita na face, sendo 
também na cor Carvalho. O fundo tem MDF de 6 mm. (móvel tipo 13). 

01 

Balcão em chapa de MDF de 18mm de espessura com recobrimento de chapa melamínica na cor 
Carvalho. O móvel é dividido em partes conforme projeto, sendo unido por parafusos no momento 
de sua instalação, esse recurso se deve ao tamanho do móvel. Compõe o móvel conjunto de gavetas 
com corrediças metálicas e puxadores metálicos do tipo barra de embutir em alumínio, além de 
prateleira em chapa de MDF 18 mm. Na parte superior terá armário com portas e vidro liso 4 mm 
com puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. (móvel tipo 14). 
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Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura revestido na cor Carvalho. O Móvel será formado 
pelo conjunto de 5 armários independentes que serão unidos no local formando o conjunto 
conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de correr com vidro liso de 6 mm com 
puxadores tipo perfil barra de alumínio. Em todas as portas deverá ser previsto chave para maior 
segurança. (móvel tipo 15) 

01 

Armário em chapa de MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho. O móvel será formado 
pelo conjunto de 2 armários independentes que serão unidos no local formando o conjunto 
conforme projeto. Prateleiras em MDF 18 mm e as portas são de correr com vidro liso de 6 mm com 
puxadores tipo perfil barra de alumínio. Em todas as portas deverá ser previsto chave para maior 
segurança. (móvel tipo 16) 

04 

Tampo de mesa em chapa de MDF 25 mm de espessura, revestido na cor Carvalho. Este tampo 
deverá ser aparafusado e reforçado com perfil metálico entre os móveis 2 e 4 nos casos em que ele 
for necessário. Serve de junção entre essas mesas. Será instalado na passagem da fiação 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. (móvel tipo 17) 

01 

Cozinha completa em chapa de MDF 18 mm de espessura, revestido na cor Carvalho. Faz parte do 
projeto e deverá ser executado pelo Contratado toda parte em MDF, além dos vidros de 4 mm, cuba 
dupla de inox, puxadores do tipo barra de alumínio, dobradiças, gavetas com corrediças metálicas e 
bancadas de granito. O granito será do tipo Bege Dunas, sendo executado todas as bancadas com as 
devidas guarnições e também toda extensão em frente ao sóculo. Obs: a bancada da cozinha é 
apoiada sobre estrutura de MDF, mas terá revestimento de granito Bege Dunas em suas faces 
(sóculo), a fim de evitar que a umidade danifique o MDF. Deverá ser aplicado silicone entre o 
granito do sóculo e o piso. O granito das bancadas tem espessura de 2 cm , sendo que todas as 
bordas terão engrosso de 2 cm , totalizando 4 cm. (móvel tipo 18) 

4.-Da 
	 4.1.- O presente contrato está sendo firmado com fundamento na Lei n° 

documentação 
	

8.666/93 e de acordo com as conclusões do edital de Tomada de Preços n° 
legal: 
	

004/2011, aplicando-se ainda, os princípios inerentes aos contratos 
administrativos. 

Prazo de 	5.1.- O prazo de vigência do presente contrato é de 08 (oito) meses, a 
vigência, 	contar da data de juntada aos autos de licitação do contrato devidamente 
prorrogação e 	assinado pela empresa CONTRATADA. 
reajuste: 	5.2.- O presente contrato poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos 

períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, com fundamento no artigo 
57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, tendo eficácia legal no primeiro dia após a 
publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município de Toledo. 

Valor: 	6.1.- O valor global para o objeto, desta aquisição é de R$ 90.601,00 
(noventa mil, seiscentos e um reais), também denominado dei ator 
contratual. 
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7.- Pagamento: 

6.2.- Os recursos para assegurarem os pagamentos deste contrato, são 
oriundos da seguinte dotação orçamentária: 01.031.00012-
002.4.4.90.52.00.00 

7.1.- O pagamento será efetuado no prazo de até OS (cinco) dias após a 
correta instalação dos equipamentos adquiridos, 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 mediante 
transferência eletrônica. 

Do prazo de 	8.1.- Os produtos deverão ser entregues e instalados em até 60 (sessenta) 
entrega: 	 dias a contar da assinatura do contrato e do recebimento da nota de 

empenho, independentemente de ausência ou especificação de forma 
diversa contida na proposta apresentada pela CONTRATADA. 
8.2.- Os equipamentos deverão ser entregues e instalados no endereço da 
contratante, nos locais e no momento por esta especificado. 
8.3.- A entrega ou instalação em local ou momento diverso do definido 
pela Contratante não implicará no início da garantia dos produtos, bem 
como a Contratante não se responsabilizará pelo depósito dos mesmos. 
8.4.- Uma vez comunicada a Contratada pela Contratante dos locais e hora 
de entrega e instalação dos produtos adquirido, a Contratada deverá 
proceder a entrega e consequente instalação em até OS (cinco) dias 
contados da comunicação. 

Garantia: 
	9.1.- A garantia para defeitos generalizados para todos os móveis será 

de 02 (dois) anos. 
9.2.- O termo inicial da garantia ocorrerá a partir da completa 
instalação dos equipamentos. 

Obrigações da 10.1.- São obrigações da CONTRATADA: 
Contratada: 	a) Efetuar a manutenção preventiva e corretiva, correndo às suas 

expensas todos os custos ou despesas relativas às manutenções, tais 
como despesas de alimentação, hospedagem, locomoção e honorários dos 
técnicos especializados. 
b) Serviços de instalação do equipamento, treinamento quanto à 
manutenção preventiva e corretiva, a empresa contratada deverá 
executar os trabalhos descritos com funcionários tecnicamente 
qualificados, identificados e devidamente aceitos junto à CONTRATANTE 
e após o término dos trabalhos que realizar, deverá providenciar a 
limpeza geral e completa das áreas ocupadas. 
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10.2.- Todo e qualquer material utilizado na manutenção deve ser 
original e de ótima qualidade, correndo a responsabilidade da 
CONTRATADA a instalação de qualquer material não originaL 
10.3.- Observar e cumprir todo o estipulado no Memorial Descritivo. 

11.- 	Das 11.1.- São obrigações da CONTRATANTE: 
obrigações 	da a) Assegurar livre acesso dos técnicos da empresa CONTRATADA, para 
Contratante: 	que possam desempenhar seus trabalhos, desde que devidamente 

credenciados e identificados. 
b) Não permitir que pessoas estranhas que não sejam técnicos da 
CONTRATADA intervenham nos equipamentos. 

11.- 	Das 11.1.- À CONTRATADA total ou parcialmente inadimplente serão 
penalidades: 	aplicadas as sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n2  8.666/93: 

Advertência; 
Multa administrativa, cuniulável 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 10° (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 
cláusulas e condições do contrato, configurará inadimplência da 
Contratada. 
11.5.- Pela inexecução total ou parcial do contrato ou instrume to 
equivalente e pelo descumprimento das normas e legislações pertin es 
à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do contra ou 

4.,
(\ 
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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/ p. 
13.2.- A rescisão do contrato quando, motivada por qualquer d6s itens n. 
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acima relacionados, implicará na apuração de perdas e danos, sem 
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 	igual teor e forma, juntamente com as testemunhas 
abaixo, para que una tod os efeitos legais. 
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EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N2 010/2011. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ME, firmaram contrato cujo objeto é a aquisição e instalação de móveis para a 
administração da Câmara Municipal de Toledo. Prazo de vigência: 08 (oito) meses. 
Valor global: R$ 90.601,00 (noventa mil, seiscentos e um reais), contrato firmado em 18 
de novembro de 2011, conforme conclusões do processo de licitação Tomada de Preços 
n2. 004/2011. 
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Pr, de acordo com a matricula n°40806 do 1° Oficio Registro 
de Imóveis, e nos termos da Lei Municipal n° 1.199 de 21 de 
novembro de 1984, Lei Municipal n° 1.991 de 07 de janeiro 
de 2009 e Lei Municipal °R" n°48 de 01 de junho de 2011, e 
conforme orçamento, cronograma físico financeiro, projetos. 
VALOR GLOBAL: R$ 313.195,59 (trezentos e treze mil 
cento e noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). 
PAGAMENTO: Conforme medição mensal. PRAZO DE 
EXECUÇÃO: 60 (sessenta) dias. PRAZO DE VIGÊNCIA: 
120 (cento e vinte) dias. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10 
.002.27.811.0021.1105.4.4.90.51.01.99 Conta 4430 Fonte 
0.1.00.000000. AMPARO LEGAL: Inciso VIII do artigo 24 da 
Lei 8.666/93. 

EXTRATO CONTRATO N°1553//2011 
PARTES: MUNICIPIO DE TOLEDO, e a EMDUR-EMPRESA 
DE DESENV. URBANO E RURAL DE TOLEDO. OBJETO: 
Execução Global (material e mão de obra) dos serviços de 
readequação do Estádio Municipal de Toledo, localizado na 
Rua da Faculdade esquina com a Rua Guanabara, Lote 160, 
quadra 42, neste município de Toledo-Pr, de acordo com a 
matricula n°40806 do 1° Oficio Registro de Imóveis, e nos 
termos da Lei Municipal n° 1.199 de 21 de novembro de 
1984, Lei Municipal n° 1.991 de 07 de janeiro de 2009 e 
Lei Municipal 'R" n°48 de 01 de junho de 2011, e conforme 
orçamento, cronograma fisico financeiro, projetos. VALOR 
GLOBAL: R$ 313.195,59 (trezentos e treze mil cento e 
noventa e cinco reais e cinquenta e nove centavos). Contrato 
firmado em 21 de novembro de 2011, conforme conclusões 
do processo de Dispensa de Licitação n°190/2011. 

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA SOB N° 

046/2011 
A Comissão Permanente de Licitação c,onstituida 

por: Ademar Alcindo Roehrs — Presidente nomeado 
conforme Portaria n° 182/2011 e membros Tatiane 
Ferreira da Silva e Edinei Geovane Scherer, comunica aos 
proponentes interessados que, após análise e verificação da 
documentação apresentada na licitação mencionada, cujo 
objeto é: contratação de empresa para execução global 
(material e mão de obra) dos serviços de implantação de 
uma Unidade Básica de Saúde - Porte I - com área a ser 
construída de 349,26m°, a Rua Guairá, Lote 388, Quadra 
1.243, Jardim Pancera, neste município de Toledo-Pr, 
de acordo com a matrícula n° 11.220 do 2° Ofício do 

Registro de Imóveis e conforme orçamento, cronograma 
fisico financeiro, memorial descritivo, projetos, 
publicação de 02 de Dezembro de 2010 no Diário Oficial 
da União da Portaria n°3.766 de 1° de Dezembro de 2010, 
autorizando a execução do referido objeto por meio de 
apoio financeiro, no âmbito do Programa de Aceleração 
do Crescimento - PAC 2- anexos ao processo licitatório, 
decidiu INABILITAR as seguintes empresas' 
- ARCIMOL PRÉ-MOLDADOS E CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA foi INABILITADA pelo não atendimento 
aos itens 08, 09, 10, 11, 12 e 13 do adendo 04 do edital: 
apresentou Declaração expressa da empresa proponente 
que se compromete a atender as determinações da 
fiscalização da Prefeitura, no prazo máximo de 24 horas, 
Termos de Aceitação e Sujeição de todas as condições 
da licitação expressas no Edital, Declaração contendo 
informações para fins de assinatura do contrato, Declaração 
de enquadramento em regime de tributação de Microempresa 
ou Empresa de Pequeno Porte, Declaração para fins do 
exigido pelo artigo 130, da Lei Orgânica do Município de 
Toledo e Declaração de Observância ao disposto no Inciso 
XXXIII do Art. 7° da CF, sem assinatura do representante 
legal da empresa. 
- CONSTRUTORA ARVD LTDA foi INABILITADA pelo não 
atendimento ao item 07 do adendo 04 do edital: apresentou 
Acervo Técnico Profissional não compatível com o objeto da 
licitação. 
- SAFER ENGENHARIA LTDA foi INABILITADA pelo não 
atendimento ao item 07 do adendo 04 do edital: apresentou 
Acervo Técnico Profissional não compativel com o objeto da 
licitação. 
- SOUZA E PEREIRA CONSTRUTORA LTDA foi 
INABILITADA pelo não atendimento ao item 07 do adendo 
04 do edital: não apresentou comprovação do vinculo 
empregaticio ou diretivo, conforme item 05 do adendo 02. 

Comunica, outrossim, que considerando que as 
empresas participantes na qualidade de proponentes do 
processo licitatório na modalidade de Concorréricia sob n° 
046/2011, foram INABILITADAS, bem como o interesse 
público na contrafação do objeto, a Comissão Julgadora 
decide, em conformidade com a previsão contida no artigo 48, 
parágrafo 3° da Lei 8.666/93, fixar o prazo de (8) oito dias 
úteis, a contar da publicação deste, para protocolização de 
nova documentação pelas empresas participantes. 
Toledo, 21 de Novembro de 2011. 

ADEMAR ALCINDO ROEHRS 
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES 

ATOS DO PODER LEGISLATIVO 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATO N°010/2011 
A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA - ME firmaram contrato cujo 

objeto é a aquisição e instalação de móveis para a administração da Câmara Municipal de Toledo. Prazo de vigência: 
08 (oito) meses Valor global: R$ 90.601,00 (noventa mil seiscentos e um reais), contrato firmado em 18 de novembro de 2011, 
conforme conclusões do processo de licitação Tomada de Preços n° 004/2011. 



 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
Estado do Paraná 

CAMARAMINCIPAL DE MUDO 
EXTRATO ce CONTRATO 

 

CONTRATO N°6161€11 
ACAMARA MUNICIPAL DE TOUPD a e amontaaMARCENARM LIMBERDER LIDA - ME eamarom =Mate cut otgerte 

aqadaido e Indeaatela ab Módica pua allinbüstradlo 00 Catada Itoralded A. ?Mede- Otetea de 11101115 03  (061) 
doem Valor doba 5390.601,00 Monda mi mamaram e um fada). enfift.lt, frrnolo au18 de novembro. de 2011, =MIO 
~MONO de oroodam do MIMO° tomada de Plarod 004/2011,  

Quarta-feira, 23 de novembro de 2011 

	

Editais 11 
RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PARA QUEM POSSA INTERESSAR. 
A empresa Kowalski Alimentos SA. Vem por meio desta, CO-

MUNICAR que o Sr. MOACIR JOSÉ PAGANOTTO não deve título 

anunciado através de Edital de Intimação publicado no dia 18 

de novembro de 2011. 

RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE INTIMAÇÃO 

PARA QUEM POSSA INTERESSAR. 	- 

A empresa Kowalski Alimentos SA. Vem por meio desta, CO-

MUNICAR que o Sr. VILSON JAIR KUNZ não deve titulo anun-

dado através de Edital de Intimação publicado no dia 18 de 

novembro de 2011. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

EXTRATO DO to TERma Aomiiig'ZmArIOOlZTN0° 11° 184/10 	PR 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NOVAA 	"110 CONTRATADA: CLINIGA,STRO LTOA 
,07W307IAZ orinOltac)Pcirtazons, caie ligodode lea  edpaniktie déaCostÁmUStufaULA4SEGUNDA à Contraia fico pronugado pot 
Art. r 	'° da Lei 8,886/33 e Cleusula Sejunda do ° 

~Ta." A.15°.°1.°°71"rie °Te"  ° DA1 	ASSINATURA: .7  de  novembro à 2011, 
PORO COMARCA DE FORMOSA DO OESTE -PARANÁ 
ASSINATURAS, PEDRO LEANDRO NETO.. PREFEITO MUNICIPAL - CONTRATANTE

--- 

	

LUIZ ANTONIO LOUREGA DA SILVA - CONTRATADA 	 - _ 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

Avito ut LIC,ITACAO N/' OW/lt 
PREGÃO N.•0791t 

O Municiai° de Nova ParrorrdiN avia aos Interessada que hire realizar no dia 08 de &Refere 
de 2011, na sede à Prefeitura Municipal de Nova Atzera, sito a Rua EU J000, 254, 
LOTAÇÃO na modatidede PREGÃO, na fende PRESENCIAL do tipo WisNOR PREÇO, 
vigente) o contrataigo de empretle(e) CO remo pertinente pua fOnablarnerdn de materiais 
matatattaC011 e de vidraçaria e amviàs da mio de obra da inatelacbo dos materiais, pang 
SUMIR h necessidades das Secretarias e Deméter:141MM MuniMpala Recebimento das 
PdaMeatalu ate as 007100min do dia 08t12/11, Inicio da desafio de daPtatt 00 PreC311: 00h3°Fnin 
do mesmo dia. A Cópia do Editai poderá ~obtida mediante o recolhimento da importáncla do 
R s 12,48 (doze reais e quarenta e sela ~NOM ou da epresentaçao de um dispositivo de 
mkee grahvel (CO Ou pen drive) Junto ao Departamento de uceacees do NuniolPie de Nova 
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Mun" 45 Nova Alma. no toai ó horário actma mencionada 

raffir, sei 22 do novembro da 2011. 
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SUMULA DE PEDIDO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 
Ivan I_ Franciscatto, Torna público que requereu do IAP, licença 
de operação, para o empreendimento de suinocultura sistema 

de terminação, implantado no lote rural 25.A, localizado em Buê 

Caé, Toledo, Estado do Paraná. 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA INSTALAÇÃO 
Ivan L Franciscatto, Torna público que recebeu do IAP, licença de 

instalação, para o empreendimento de suinocultura sistema de 

terminação, implantado no lote rural 25.A, localizado em Buê 

Caé, Toledo, Estado do Paraná. Vencimento: 16-11-2013. 

SUMULA DE RECEBIMENTO DE LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO 

Leandro Luis Heck, torna publico que recebeu do IAP, Licen-

ça de Instalação para suinocultura, implantado no lote rural n.° 

28 / Linha São Salvador / Dez de Maio / Toledo — PR / Validade: 

16/11/2013. 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 
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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA AURORA 

AVISO DE uarAcAo N. 098111. PREGÃO tif 073111 

O Munletpio de Nove Aurora/PR *visa aos interestradoe que leni reall2ar no 03* 07 de dezembro de 2011, na sede da Prefeitura Muróceial Atuada na Rua Seu Jose, 354. UOITAÇÃO ne modalidade PREGA°, na forma PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM. visando ti aquisição de 
freum) MOA) tipo furgão. novo. vem enómetro, conforme eepectficaçdra constantee no elida, dere atender tu necessidades da Secretarie de EdU•a•W do município. Recebimento das 
idditositilE ee da 14:00 nona à dia 07 de dezembro de 2011. inicio da 'meie de disputa da 
praças: 14:30 bares ao ~Mo da. A chiado Edital poderá ser obtida medleMe o ree0lhiment0 da imporunele de RS 12.48 (doze mala e quarenta e Ide Centavos) ou da eprosentaçao de um 
airmaalaya tat nata Preveni (CO ou Pim dilue) junto 90 Departamento de Liebosties do Munia,* de Nove Aurora no endereço acha mencionado, erre qualquer dia hi, no horário entre as 0apaanan ete as t 11130min e  dos13h3Crittn ate as leheomm. c) Editai Mio terá enviado via correia, romeil ou tatu Demais infamastes pertinentes a ()Menta Uoltp911o, será fornecida aos Interessar:Me junto ao Departamento de Licitação da Prefeitura Municipal da Nova .8.1012(13, no bete e Iihitto acha mencionado. 

ova AuoortelPr, em 25 de novilta bro de 2011,. 

1)4014'rEANDRO NETO 	4  
Prefeita Municipal 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TOLEDO - PR 

EDITAL DE HABILITAÇÃO - REF: LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE CONCORRÊNCIA 
PÚBLICA SOB N°046/2011 

A Comissão Permanente de Licitação constituída por: Ademar Alcindo Roehrs - Presidente 
nomeado conforme Portaria n° 182/2011 e membros Tatiana Ferreira da Silva e Edinei 
Geovane Scherer, comunica aos proponentes interessados que, apôs análise e verificação 
da documentação apresentada na licitação mencionada, cujo objeto ê: contratação de 
empresa para execução global (material e mão de obra) dos serviços de implantação 
de urna Unidade Básica de Saúde - Porte 1 - cOrn área a ser construida de 349,26m', 
a Rua Guelra, Lote 388, Quadra 1.243, Jardim Pancéra, neste município de Toledo-Pr, 
de acordo com a matrícula n° 11.220 do 2° Ofício do Registro de Imóveis e conforme . 
orçamento, cronograma físico financeiro, memorial descritivo, projetos, publicação 
de 02 de Dezembro de 2010 no Diário Oficial da União da Portaria n° 3.766 de 1° dó 
Dezembro de 2010, autorizando a execução do referido objeto por meio de apoio 



Câmara Municipal de Toledo - PR 
CNPJ: 77402196000175 	IE: 

Endereço: Rua Sarandi, 1049 	CEP: 85900030 	Cidade: Toledo 
Fone: 45 3379-5900 	Fax: 45 3379-5900 

NOTA DE EMPENHO 

N Onero 	 Tipo 	 EniUdo em 	 Requisição N° 	 Reo corrp-a N° 	 ID 

000554 	 Ordinário 	 23/11/2011 	 000554 

Hivmcopedráo 
007- AQUISICAO BENS MOVES 

Contrato 
Licitação 
71go 	 Narrero 	 ID 	 Minero 	 Adtivo 

Tomada de preços 	 4/2011 	 58 	10/2011 

Credor 	  
Fornecedor 	

CPF/CNPJ 

MARCENARIA LIM BERGER LTDA ME 	
01.838.807/0001-60 

Endereço 	
Bairro 

.RUA DIONISIO FALBOTA, 49 	
LOTEAMENTO VARA 

Cidadall F 	 CEP 	 Matricule 	 Fone 	 FAX 

TOLEDO/PR 	 85902-420 	896-6 

Classificação da despesa 	  

000100 	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 	 IMMEREEMEE, 
R$ 148.659,10 

01.001 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 

01.031.00012-002 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 	
11~11V cl. enNedtiado 

R$ 90.601,00-  

A.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EIVI GERAL 	 rfflaieemow~uri  
01001 Recursos do Tesouro (DescentraFizados) - Arrecadação na Administração Direta - E 	 R$ 58.058,10 

~rico 	  
LEI R N° 	66 de 25/06/2009-PPA, 	Lei R n° 	80 de 16/08/2010-LDO e Lei R n

° 	115 de 01/11/2010-LOA. 

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOVEIS PARA A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

TOLEDO, 	DE 12 BALCÃO MEDINDO 1,10X0,55X0,90M EM CHAPA DE MDF DE 18MM 
	(MÓVEL TIPO 01); 	12 	MESAS 

MEDINDO 1,80X0,70X0,75M, 	EM CHAPA DE MDF 25MM (MÓVEL TIPO 02); 	
01 MESA PARA RECEPÇÃO COMPOSTA POR 

BASE EM MDF 18MM 	(MÓVEL TIPO 03); 	15 MESAS MEDINDO 1,40X0,70X0,75M, 
	EM CHAPA DE MDF DE 25MM 	(MÓVEL 

TIPO 04); 	10 ARMÁRIO MEDINDO 1,10X0,55X1,80M, 	EM CHAPA DE MDF 
'18MM 	(MÓVEL TIPO 05); 	13 MÓVEL TIPO 

GAVETEIRO MEDINDO 0,45X0,45X0,60M EM CHAPA DE MDF 18MM 	(MÓVEL TIPO 06); 	
01 PAINEL EM MDF 18MM 

(MÓVEL DO TIPO 07); 	01 MESA DE REUNIÕES DA SALA DO PRESIDENTE, 	
MEDINDO 3,00X0,80X0,75M 	(MÓVEL TIPO 

08); 	01 PAINEL EM MDF 18MM 	(MÓVEL TIPO 09); 	
01 MESA DO PRESIDENTE, 	MEDINDO 2,50X0,90X0,75M EM CHAPA 

DE MDF 	(MÓVEL TIPO 10); 	01 MÓVEL EM CHAPA DE MDF DE 25MM (MÓVEL TIPO 11); 
	01 BALCÃO MEDINDO 

2,00X0,40X0,90M, 	EM CHAPA DE MDF DE 18MM 	
(MÓVEL TIPO 12); 01 ESTANTE PARA GUARDA DE LIVROS, 	TENDO 

OS MONTANTES EM CHAPA DE MDF DE 18MM (MÓVEL TIPO 13); 01 BALCÃO EM CHAPA DE MDF DE 18MM (MÓVEL TIPO 

14); 	01 ARMÁRIO EM CHAPA DE MDF 18MM 	
(MÓVEL TIPO 15); 01 ARMÁRIO EM CHAPA DE MDF 18MM (MÓVEL TIPO 

16); 	04 TAMPO DE MESA EM CHAPA DE MDF 25MM (MÓVEL TIPO 17) E 01 COZINHA COMPLETA EM CHAPA DE MDF 

18MM MÓVEL TIPO 18). CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS N°  100962011-14021010 COM VALIDADE ATÉ 01/01/2012, 

CRF N° 	2011112409190968651007  COM VALIDADE ATÉ 23/12/2011, 
	CERTIDÃO CONJUNTA DA RECEIT 	FEDERAL N°  

332C.FB00.6A58.908D COM VALIDADE ATÉ 23/04/2012 E CERTIDÃO DO MUNICIPIO N
°  18245/2011 	COM VAL 'ADE 

ATÉ 23/01/2012. 
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ExpressoLivre - ExpressoMail 

Remetente: "Moveis Limberger" <moveislimberger@hotmail.com> 
Para: 	camara@c-toledo.pr.gov.br  
Data: 	25/11/2011 06:31 (agora) 
Assunto: 	RE: nota de empenho 

gema il recebido obrigado. 

Date: Fri, 25 Nov 2011 10:28:41 -0200 
To: moveislimberder©hotmail.com   
From: camara(ãc-toledo.or.dov.br  
Subject: nota de empenho 

Bom dia 

Segue anexo a nota de empenho. 

Por favor confirmar recebimento. 

att 

Gerson Nakamura 

Contador 

Câmara Municipal de Toledo 

inp://municipios.pr.gov.br/expressoMaill_2/index.php 	 25/11/2011 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
GABINETE DO DIRETOR-GERAL 
CENTRO Cívico PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - www.cmt.pr.qov.br  

  

Toledo, 29 de fevereiro de 2012. 

Ilustríssimo Senhor 

EDEMAR LIMBERGER 

Sócio-Proprietário da Marcenaria Limberger Ltda. - Me 

Rua Dionisio Falbota n° 49, Bairro Loteamento Yara C. Club 

Toledo - Paraná 

d ,0 0 

Assunto: Aditivo de bens 

Senhor Gerente, 

1. 	À vista de que esta Casa firmou com Vossa empresa o 

contrato n° 007/2001 para a aquisição e instalação de móveis no Poder 

Legislativo Municipal, em especifico para fornecimento de dois (02) 

balcões medindo 1,10x0,55x0,90m em chapa de MDF de 18mm de 

espessura com recobrimento de chapa melamínica na cor Carvalho, 

contendo 3 gavetas com corrediças metálicas + 1 gaveta para pastas 

suspensas, com trilhos metálicos próprios para suportar as pastas do tipo 

Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do tipo barra de embutir em 

alumínio. Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. 

(móvel tipo 01); três (03) mesas medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de 

MDF de 25mm de espessura em toda a mesa. Recobrimento de chapa 

melamínica na cor Carvalho conforme desenho. Na base do móvel terá 

sapatas (pinos) niveladoras de altura. Será instalado na passagem da' 

fiação, acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 2 

passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04); um (01) armário medindo 

1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF de 18mm de espessura revestido na 



Atenciosamente, 

rdo Reffa(i 
Diretor-Geral 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
GABINETE DO DIRETOR-GERAL 
CENTRO CíVICO PRESIDENTE TANCREDO NEVES 
Rua Sarandi, n°. 1049— Centro — CEP 85.900-030 
Fone/Fax: (45) 3379-5942 - www.cmt.ormov.br  

  

cor Carvalho. Na parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as 

portas são de correr com vidro do tipo mini boreal. Na parte inferior do 

móvel terá 4 gavetas para pastas suspensas, com trilhos metálicos 

próprios para suportar pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá 

puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. (móvel tipo 05) 

Tem a presente por fim, com fundamento no § 1° do art. 65 

da Lei n° 8.666/93, requerer se há interesse de Vossa Senhoria no 

fornecimento de mais duas unidades do balcão, três unidas de mesas e 

uma unidade de armário todos mencionados acima, nos valores 

contratados. 

Pelo exposto, informa-se que Vossa empresa possui o prazo 

de cinco dias para manifestação de sua concordância, sendo que, em 

caso de silêncio, acarretará a presunção de que não possui interesse no 

fornecimento do objeto. 

A, o 29 96 .r66,a-c-')-2,o OÉ 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 

' 	1112/14.1S2GAGAQ 

Homologo a presente licitação de acordo com °resultado exarado pela 
C011115880 de LIcItrçáo Pregâo Piesenclal 05/2012, adjudicando o obletti de Berro/ 
Serviço adquirida: Aquisição de peças novas e serviços destinadas a mem.:tangia 
do maquinado Pacarregaddra, pare atender a Seentarta de Obras, Urbanismo e 
Transportes do Município de Silo José dos Palmeiras - Pr 

A empresa vencedora foi: L P do Silva Peças e Serviços-ME, esmo valor 
do R$ 35.883,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e oitenta e três reais). 

Fleando.outorizado o orago competente da Prefeitura a expedição de 
documentos nsspectivos para a plena consolidaçáo do previsto nesta [Cação. 

.Sáo josê das Planearas, 08d0 Março de 2012.' 	 . 

7-1 	NELTON BRUM 
, Prefeito Munkipal 

'PREFEITURA po MUNICÍPIO DE TOLEDO PR 

" • TERMO DE 4ULGAidENTO • 	• . 
' 	... 	, 

Torens recebido em 05 Mi 'março de 2012 o 1~98 do prurem, do SINDICÂNCIA 
designada peta Portada SOB n• 2.861, de 18 de novembre de 2011, corn alterações 
Mies pelas Portadas SRI1 n• 3.027, de onde dezembro de 2011 o rd 0125 do 02 de* 
fevereiro de 2012, insetulda Pare :Ourar possiveN Irregularidades oro prestaçâo de contas 
cometidas por 01111111/01 público muni:leal na remire de Diretor da Escota Municreal Dr. 
Borges do Medeiros. ACOLHO integralmente a orectusâo do Relatório Finei da Confissão 
de Sindicância d11110 nas folhas rd 425 a 432. Portanto, determino o insinuarei° de 
INQUÉRITO ADMINISTRATIVO, de coriornedade rema Lei Municie°, if 1.822 de 05 de 
mab de 1899. 

, 	Toledo, 08 de março do 2012 

Ltili GILBERTO BIOCO 
Secretário de Recursos Humanes 

18 Editais Sexta-feira, 09 de março de 2912 JORNAL Da OESTE 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

RgãQ1,1,PAçar_6, doe d! Março de 2012 	, 

Autoriza o Prefeito Municipal a afastara° do Zarpo e ausentasse •do•Pals para 
participar do 	Fedum Mundial da. /e e da Conferência Internacional das 
Autoddades Cocais e Regionais sobre e Água. 	, ' „ ' 

• , 
A Câmera Municipal de Toreito, digressão leginma da 'Democracia representativa. • 
aprovizu e o seu Presidente promulga e seguinte Resoluçâo: . 	

• ' 

Art.-  r - Esta Resoluçâo autoriza o Prefeito do 131unIciplo de Toledo a.  afasta;-so 
do Urge e ausentar-se do Pais paro participar do 6' Fórum Mundial da 'Agua e da 
Conferência Internacional das Autoridades Locais e Regionais sobre a Agua. 

"Art. 2• ;Free e Prefeito 'do Munkápio de Toledo autorizado a afastar-se do cargo e 
,ausentar-se do Pais, a partir do período vespertres do dla 9 até o Ma 20 de março de 
2012. pare participar, como representante do Municipbs de Toledo, atendendo convite 
da Frente decimal do Prefeitos (FNP), do Oxidá Internacional•do 6° Fórum Mundial 
da Agua e do Conselho Mundial da Agua, em Marselha, na França, no podado de 12 
a 17 deste mês, do 6° Ferem Mundial da Agua e de ConfonSnda Internacional das 
Autoridades Locais e Regionais sobre a Agua. 

§ I° '• A parirelpaçáo tem por.  finalidade debatera discutir temas como a água a a 
, 	urbanização, a cooperaçâo e solidariedade no papei das autoridades locais e regionais 

00 governaçâo de Nua, com os seguintes objetivos especificas: 
aumentar a inrellizacee das autoridades no setor da água, estimulando-as a asáreli 

mrepromissos, nomeadamente através do Pacto de Istambul sobre a Agua; • . 
ofensceills autcrieladesepodunidorlas de partilha corn especialistas no calor da âgua 

e do saneamento e permeasse Identificarem e desenvoNmern soluções morenas 
visando e resolução de problemas k/C213 mas relação ik égua uno saneamento: 

debato, propostas de paroulas entre as autoridades, com a finalidade de desenvoher 
ações relacionadas ao setor de água e saneamento. 

• 
§20 - O disposto oro caput desta artigo resultará em ânus Prelado para os cofres 
públicos munkipals. 

Art. 3 - O penado de licença resultanl na transmtssão do cargo ao aubstituto legal 

Parágrafo único • Poderá o Prefeito Municipal licenciado, acaso ocorrer sou retomo 
ao Municieis antas de 20 de março de 2012, reassumir o céreo, Independenteriento 
do prazo da licença a que se refere o caput do artigo 20 desta Resolução. 

Art. 4 - Esta Resolução entra em vigor na date de sua publicação,. 	„ 

Auentório Dr. Mary de Oliveira, Paço Municipal Alddes Dorfin. 8 do março de 2012 
• 

i3ELAR HOLSBACH 
P 	radsCàrrnareMunlclpal 

ta3.` 	 „ROGERIO 	 .•C,” 	11.1f 
Primeiro Sematárre  

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS 

' • 	EXTRATO rlF C7714TRATO Na 08/202 
TOMADA DE PREÇOS N°01/2012 

OBJETO: Contrateçâo-  de empresa espedanzada para a reanzaçâo de concurso 
público. 
CONTRATANTE: Municiplo de Silo Jose das Palmeiras. 
CONTRATADA: CONSESP CONSULTORIA EM CONCURSOS E PESQUISAS 
SOCIAIS LTDA. 
VALOR: R$ 34.000.00 (trinta e quatro ml reais) ate término do contrato. 
VIGÉNCIA: O prazo de vigência é até 380 (trezentos e sessenta) dias_ 

$oo J556 dos Peirireires, ar° 05 do Março 2912. 

NELTON BRUM 	' 
Prefeito Municipal 

' • PREFEITURA CIO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE 

Conselho Municipal doi Direitos de Cdense e do Adolescente 
Rua Parelha, 780- Fone: (45)3251-1438 Fax: 3251-1315 
Ouro Verde do Oeste -pareire - CEP 85933-000 ' • 

• 	• 

EDITAL et° 001/2012 
O 'PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE OURO VERDE DO OESTE, Estado do Paraná, 
de acordo coni a Lei Federal 8.069/90 e Lei Municipal ri.. 32212004, n.498/2008, toma 
Pages° que estarlio abertas ás Framigres pare concorrer á Eleição Complementar 
para o Conselho Tutelar do Munkiplo de Ouro Verde do Oeste, nos termos das Leis 
acima ciladas. 
I -DAS INSCRIÇÕES 	, 	

. 

	

. 	• 
Ao Inereções dos candidatos dar-eatre de forme individual, atendendo as segLdntes 

Ogênclas: 
) 	Reconhecida idoneidade moral, mediante aprosentnçâo de certidão 

negativa de antecedentesadminels da 'Justiça Estadual e Federal; 
) Ter idade superior a 21 (vinte o um) anos; • 
) Apresentar fotocepla autenticada dos seguintes documentos'. 

Cedula de Identidade o CPF; 
02 fotos 3x4; . 

. 	 1 	Titulo do Eleitor, ." 
r' 	Certidão de quitagre Eleitoral; 

• Documento que comprove 'merenda no Mudei* de Ouro 
Verde do Ooste he no minfrno um erro; • J. 	• _ 

, ' 	. 	, Documento que.  comprove a escolaridade rrnirene do 2* 
Grau Completo. , 	. 	• . 	 „. , 

d) Reconhecido espadando de no minere 01 (um) ano, no trato cern 
Crianças e. Adolescentes, devidamente comprovadas: 
A comprevadlo de experiência referida na allnea •41* deverá ser comprovada am uma' 
das dag:Antes (onnas: 	• 	.•• , 	• 	• 	' 	. 	• 

Expedêncle prollssicoel atreves de fetácópla autenticada da cerieiro profissional 
e/ou decianagre, com firma reconhecida em que conste contrato de trabalho ou 
presta* de serviços profisslonah em entidade de atendimento de crianças ou 
adolescentes; 	. 

Tenham expedénda de 	minimo 1 (um) ano, no exercido da atMdades 
voá:Madre aro entidades e programas Voltados A aplicação de medidas prole:Mas 

sockreducativas, dentre aquelas definidas no artigo 101 e 112 da Lei n.• 8.089/90. 
A demonstração da experiência dever]) cor comprovada Mediante declaração do 
responsáVel pela entidade ou progreme;coin arma reconhecida. 

Ao inscrIg5e0 dos candidatos far-seetio no perlado de 12 de março 2012 a 05 
de abril de 2012, das 8h3Ornin es 11 h3Ornin e das 13030mIn às 17h0Ornin, na Rua 
Porto Alçava n• 248 COAS neste munidelo de puro verde.  do Oeste, Comarca de 
Toledo, Estado do Paraná. 

E11051.111/2 o prazo de Inscrreno será publicado edital camas nomes doi 
candidatos Inscritos para conhecimento público. A partir da publicação qualquer 
pessoa natural ou judaica do Municfplo de Ouro Verde do Oeste, tara o prezo de 
24 (vinte o quatro) horas pare apresentar ',ameaça° de candidatura, mediante 
reqtie .m4o  rimeng to Insa.  ho e fundamentado entregue ao Conselho Munidpsi dos Direitos 
da Criança e do Adolescente - CMDCA, fornecendo provo do alagado. O candidato 
impugnado terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas pare se manifestar e contestar 

sua urp 
  

Os documentos de inscriçâo deverá* ser entregues em envelope nominal ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

. Senão somente acoitas os Inscrições dos candidatos que cumprirem 
Iodai as exigências constantes neste Edital. 

Os candidatos que atenderem todas as exigências e que tiverem 
julgadas improcedentes sua, impugnações lerás os registros de suas candidaturas 
homologadas pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e de Adolescente. 
CMDCA, Ministério Febres e seus nomes e respecibdos números publicados nos 
meios de comunicação, no dia 24 de abre de 2012. 

- DA CAMPANHA E DA PROPAGANDA ELEITORAL 
APficarnae as regras da legislação elegerei brasileira oro vigor para propaganda 

dos candidatos 
e) O fornecimento de qualquer tipo da vantagem ao elettor por candidato ou 
alguém a servias deste á terminantemente proibida, e quaisquer regidas a respeito 
serfre levedes pelo Conselho Municipal" 'Sirenes da Criança o do Adolescente 
- 'CMDCA, ao MIMAM Público 0, 	relha de eventual abuso de poder 
econômico e penttg% podendo enserer e 	o do medidad iudIdais pare exclusão 
de candidatos elou Impedlmentos..de pense .do cantfidatudeltmincluelve-por. letal 
de idoneidade morai:rem o exercido do cargo de Conselheiro-Tutelar, per captação 

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA 
RomepDecker, toma publico que recebeu do IAP a Licença Pré-

via, com 'validade até a data de 01/03/2014, para a atividade 

de Suinocultura, instalada na Chácara n' S.A, no Distrito de Vila 

Nova, Município de Toledo, Estado do Paraná. • 

, SÚMULA DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
Romeu Decker, torna público que requereu do IAP a Licença de 

Instalação, para atividade de Suinocultura Implantada na Cháca- 

ra n' S.A, no Distrito de Vila Nova, Município de Toledo, Estado 

do Paraná. 

SÚMULA' DE PEDIDO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
VOLMAR KEHL, torna público que requereu do IAP, Licença de 

Instalação para Suinocultura (600 animais), a ser implantado no 

Lote Rural N9  50.0 / 51.A.2 no Km 41, Distrito de 10 de Maio, 

MtinIciplo de Toledo -,Paraná. 

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO 
‘ DE LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Empresa Prati, Donaduzzi torna público que requereu ao IAP, 

Renovação de Licença de Operação para indústria farmacêutica, 

"Implantada na Rua Mitsugoro Tanaka Ne 145, Centro Industrial 

.Nilten Arruda, município de Toledo, Estado do Paraná. 

CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

CONTRATO N°007/2011 -1° TERMO ADITIVO  
A CAMARA MUNICIPAL' DE TOLEDO na empresa MARCENARIA LIMBERGER 
LTDA ME; e vista de solidtaçâo daquela para equrelçâo de mais 02 (dois) 
Móveis do ."11po r, 03 (MSS) móveis do "tipo OM e 01 (um) móvel do Ires 
06°, resolvem, de coneen acordo, adttlybr o contrato 110 valor de R$ 4.122,00 
(quatro mil omito e vinte e dois reais). 	Punia o valer lotai contratual de 
R$ 90.601,00 (noventa mil seiscentos e um reais) pare RS 94.723.00 (noventa e 
quatre mil setecentos e vinte e três reais), tudo conforme adtive firmado em 2 de 
março de 2012e nos termos das cancresdes e dos pareceres contidos no processo 
de Tomada de Preços Na 0040011. 

. 	. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE OURO VERDE DO OESTE 

/buo DE LICITACAO 	. 
PROCESSO UCITATÓRIO n° 0550012. MODALIDADE DE PREGÃO n" 

.014/7017 	• 	• . 
SISTEMA PRESENCIAL -TIPO MENOR PREÇO POR ITEM 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OURO VERDE DO OESTEIPR, torna público 
que fará realizar, no paço Municipal, Departamento de Udtações, o Pregoo supra, 
para contratação de apólices do seguros pare veludos da administração pública 
Municipal. Recursos próprios. Infornreções peio telefone 45 -.32551315 R 218 ou 
eanall: Irelte_oLeerraeom•hr. Ouro Verde do Oeste. 0840 março de 2012. CleunIce 
Alves Cardoso - Prefeita. 	 . 

' 

"" PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU 

Extrato para Fins de$reblicaçáo 
ADITIVO 

2• TERMO ADITIVO DE META FÍSICA E PRAZO AO CONTRATO N°0700811 
PARTES: MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO IGUAÇU, ao empresa A.S.T.E. LTDA. 
resolvem em comum acordo, adita-lo as seguintes alterações; Fica acrescido ao 
valor contraem' R$ 26.788,79 (vinte e seis MI setecentos e oitenta e oito reale) 
referentes a readequações no projeto original, sendo que o valor total do objeto 
Má RS 158.368,43 (cento e cinquenta 00110 rnll trezentos e.  sessenta e elle roais 
e quarenta e três centavos). O prezo de vigência do presente contrato será ate 119 
de Junho de 2012. Termo Aditivo firtreda em 08 do março de 2012, empatado Pau 

'disposto no Ando if. 85 da Lei Federal 8.668/93 e pelos•disposttNos coe:intua',  
oriundos do Edital de Preglio Presencial 05872011, 

CAI/ARA MUNICIPAL DE TOLEDO 

RESOl'UCAO N°7 de 23 de fevereiro de 2012 	 1 

Referenda acordos de ~pereça° celebrados entre o Municipin eu Sonerintendáncre 
' Federal de'Pedmig'Aditcultdring,,Estaaa4re,l;dia, ne e d .M.u.9191p.I.o.?.  e Unia°, por 

intermédio do MIntstério da Córnea , .l.,„„„ • .i,„  .: ,S,.•••••• 	,....... 	.- 	. 	• 
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governação de água, com os seguintes objetivos específicos: 
aumentar a mobilização das autoridades no setor da 

água, estimulando-asa assumir compromissos, nomeadamente 
através do Pacto de Istambul sobre a Água; 

oferecer às autoridades oportunidades de partilha 
com especialistas no setor da água e do saneamento e permitir-
lhes identificarem e desenvolverem soluções concretas 
visando à resolução de problemas locais com relação à água 
e ao saneamento; 

debater propostas de parcerias entre as autoridades, 
com a finalidade de desenvolver ações relacionadas ao setor 
de água e saneamento. 

§ 2° - O disposto no caput deste artigo resultará em 
ônus limitado para os cofres públicos municipais. 

Art. 3° - O periodo de licença resultará na transmissão 
do cargo ao substituto legal. 

Parágrafo único - Poderá o Prefeito Municipal 
licenciado, acaso ocorrer seu retomo ao Município antes de 
20 de março de 2012, reassumir o cargo, independentemente 
do prazo da licença a que se refere o caput do artigo 2° desta 
Resolução. 

Art. 4 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 

Auditório Dr. Acary de Oliveira, Paço Municipal Alcides 
Donin, 8 de março de 2012 

ADELAR HOLSBACH 
Presidente da Câmara Municipal 

ROGÉRIO MASSING 
Primeiro Secretário 

CONTRATO N°007/2011 — 10 TERMO ADITIVO 

A CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a 
empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME, à vista 
de solicitação daquela para aquisição de mais 02 (dois) 
móveis do "tipo 1", 03 (três) móveis do "tipo 04" e 01 
(um) móvel do "tipo 05". resolvem, de comum acordo, 
aditivar o contrato no valor de R$ 4.122,00 (quatro mil 
cento e vinte e dois reais). Passa o valor total contratual de 
R$ 90.601,00 (noventa mil seiscentos e um reais) para R$ 
94.723,00 (noventa e quatro mil setecentos e vinte e três 
reais), tudo conforme aditivo firmado em 2 de março de 2012 
e nos termos das conclusões e dos pareceres contidos no 
processo de Tomada de Preços n° 004/2011. 

ATOS DE CONSELHOS E OUTROS 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 
DO ADOLESCENTE DE TOLEDO (CMDCA) 

RESOLUÇÃO 13/2012 

Súmula: Aprova Plano de Capacitação 
para Conselheiros Tutelares, gestão 2012-
2015. 

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente de Toledo (CMDCA), em conformidade com o 
artigo 23 da Lei Municipal N°2.043/2010, em reunião ordinária 
realizada no dia 01 de Março de 2012, nas dependências da 
Central de Conselhos, sito à Rua Sete de Setembro, 1134, 
Centro e, 

RESOLVE: 

Art. 1°. - Aprovar o Plano de Capacitação para 
Conselheiros Tutelares da gestão 2012-2015, com carga 

horária de 50 horas, contendo os seguintes módulos: 
I — Sistema de Garantia de Direitos; 
II — Rede Socioassistencial; 
III — Escuta Qualificada, Violência e Ética; 
IV — Atribuições do Conselho Tutelar; 
V — Procedimentos Administrativos do Conselho 

Tutelar e Fiscalização.  
VI — SIPIA — Sistema de Informação para a Infância 

e Adolescência; 
VII — Vara da Infância e Juventude; 
VIII — Promotoria de Justiça. 

Art. 2° - Esta resolução entrará em vigor a partir de 
sua publicação. 

Toledo, 01 de Março de 2012. 

Rejane Marlene Linck Neumann 
Presidente CMDCA 
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12 TERMO ADITIVO AU CONTRATO N!..,U011200  

Que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ME 012  termo aditivo ao contrato n2  007/2011, na forma abaixo. 

Contratante: 

Contratada: 

Objeto: 

1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Sarandi, n9. 1049, Centro Cívico Presidente 
Tancredo Neves, Toledo, Paraná, inscrita no CNPI sob n2  77.402.196/0001-75, 
neste ato representada por seu Presidente Vereador ADELAR JOSÉ 
HOLSBACH, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Maripá, 5017, 
Centro, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade ng 3636682-6 e 
inscrito no CPF sob o n2  523.865.119-87. 

2.1.- MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Dionisio Falbota n2  49, Bairro Loteamento Yara C. 
Club., Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 01.838.807/0001-60, Inscrição 
Estadual sob ng 90140316-32 e Inscrição Municipal/ISS sob n° 11351, neste 
ato representada por seu sócio-gerente EDEMAR LIMBERGER, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Dionisio Falbota n° 49, 
Bairro Loteamento Yara C. Club., Toledo, Paraná, portador da carteira de 
identidade n° 5.797.388-9 e inscrito no CPF sob n2  016.047.209-13. 

3.1.- Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.2  007/2011, 
oriundo da licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o n.2  
004/2011, as partes acima mencionadas resolvem, à pedido da Diretoria-
Geral desta Casa, mas mediante acordo, aditá-lo, conforme solicitação e 
justificação de 20 de fevereiro de 2012, e conforme Parecer do 
Departamento Contábil, Parecer Jurídico e decisão do Presidente da 
Câmara, nos termos que abaixo seguem. 

3.2.- Fica aditivado: 
Quant Descrição dos móveis Valor 

unitário 
Valor 
total 

02 

Balcão medindo 1,10x0,55x0,90m em chapa de MDF 
de 18mm de espessura com recobrimento de chapa 
melamínica na cor Carvalho, contendo 3 gavetas com 
corrediças metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, 
com trilhos metálicos próprios para suportar as pastas 
do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do 
tipo barra de embutir em alumínio. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. (móvel 
tipo 01) 

697,00 1.394,00 

03 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 
25mm de espessura em toda a mesa. Recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. 	Será 	instalado 	na 	passagem 	da 	fiação, 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 
2 passagens de fiação por mesa. (móvel tipo 04) 

496,00 1.488,00 

• 

01 	
. 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF 
18 mm de espessura revestido na cor Carvalho. Na 
parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as 
portas são de correr com vidro do tipo mini boreal. Na 
parte inferior do móvel terá 4 gavetas para pastas 
suspensas, 	com 	trilhos 	metálicos 	próprios 	para 
suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel 
terá puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. 
(móvel tipo OS) 

1.240,00 1.240,00 

4 
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3.3.- Fica acrescido em R$ 4.122,00 (quatro mil, cento e vinte e dois reais), 
referentemente à R$ 1.394,00 ao móvel tipo 01, R$ 1.488,00 ao móvel tipo 
04 e R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) referente ao móvel 
tipo 05 o valor inicialmente contratado constante no item '6.1' do contrato 
originário n° 007/2011, passando o valor total de R$ 90.601,00 (noventa 
mil, seiscentos e um reais) para R$ 94.723,00 (noventa e quatro mil, 
setecentos e vinte e três reais), com amparo legal no artigo 65, §§ 1° e 2° 
da Lei n° 8.666/93. 

4.- Contrato original: 4.1.- Permanecem inalteradas as 'demais cláusulas e condições não 
mencionadas neste termo. 

5.- Conhecimento das 5.1.- As partes, d pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, 
partes: 	 com as testemu as presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos 

legais. 

Contratante: 

Toledo, 02k/ar le 2012. 

41" 
ADE , gf;st.  - OL  í• i.'  .9! H 
Pres e /te il Câmara Municipal de Toledo 

/ 

Contratada: 

Testemunha 

Testemunha 
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CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO 
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nTERIVIWADITIVDAO:CONTRATC1N!:BO7/201 

Que entre si celebram a CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO e a empresa MARCENARIA LIMBERGER LTDA 
ME 01° termo aditivo ao contrato n° 007/2011, na forma abaixo. 

Contratante: 

Contratada: 

Objeto: 

1.1.- CÂMARA MUNICIPAL DE TOLEDO, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede na Rua Sarandi, n2. 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 ADELAR JOSÉ 
HOLSBACH, brasileiro, residente e domiciliado na Avenida Maripá, 5017, 
Centro, Toledo, Paraná, portador da carteira de identidade n° 3636682-6 e 
inscrito no CPF sob o n° 523.865.119-87. 

2.1.- MARCENARIA LIMBERGER LTDA ME, pessoa jurídica de direito 
privado, com sede à Rua Dionisio Falbota n° 49, Bairro Loteamento Yara C. 
Club., Toledo, Paraná, inscrita no CNPJ sob na 01.838.807/0001-60, Inscrição 
Estadual sob n° 90140316-32 e Inscrição Municipal/ISS sob na 11351, neste 
ato representada por seu sócio-gerente EDEMAR LIMBERGER, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Dionisio Falbota n° 49, 
Bairro Loteamento Yara C. Club., Toledo, Paraná, portador da carteira de 
identidade n° 5.797.388-9 e inscrito no CPF sob n° 016.047.209-13. 

3.1.- Por este instrumento de Termo Aditivo ao Contrato n.° 007/2011, 
oriundo da licitação na modalidade de Tomada de Preços sob o n.° 
004/2011, as partes acima mencionadas resolvem, à pedido da Diretoria-
Geral desta Casa, mas mediante acordo, aditá-lo, conforme solicitação e 
justificação de 20 de fevereiro de 2012, e conforme Parecer do 
Departamento Contábil, Parecer Jurídico e decisão do Presidente da 
Câmara, nos termos que abaixo seguem. 

3.2.- Fica aditivado: 
Quant Descrição dos móveis Valor 

unitário 
Valor 
total 

• 

02 

Balcão medindo 1,10x0,55x0,90m em chapa de MDF 
de 18mm de espessura com recobrimento de chapa 
melamínica na cor Carvalho, contendo 3 gavetas com 
corrediças metálicas + 1 gaveta para pastas suspensas, 
com trilhos metálicos próprios para suportar as pastas 
do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel terá puxadores do 
tipo barra de embutir em alumínio. Na base do móvel 
terá sapatas (pinos) niveladoras de altura. (móvel 
tipo 01) 

697,00 1.394,00 

03 

Mesa medindo 1,40x0,70x0,75m, em chapa de MDF de 
25mm de espessura em toda a mesa. Recobrimento de 
chapa melamínica na cor Carvalho conforme desenho. 
Na base do móvel terá sapatas (pinos) niveladoras de 
altura. 	Será 	instalado 	na 	passagem 	da 	fiação, 
acabamento do tipo: anel e passa fio na cor preto. Obs: 
2 passagens de fiação por Mesa. (móvel tipo 04) 

496,00 1.488,00 

01 

Armário medindo 1,10x0,55x1,80m, em chapa de MDF 
18 mm de espessura revestido na cor Carvalho. Na 
parte superior terá 2 prateleiras em MDF 18 mm e as 
portas são de correr com vidro do tipo mini boreal. Na 
parte inferior do móvel terá 4 gavetas para pastas 
suspensas, 	com 	trilhos 	metálicos 	próprios 	para 
suportar as pastas do tipo Kit Pasta Suspensa. O móvel 
terá puxadores do tipo barra de embutir em alumínio. 
(móvel tipo OS) 

1.240,00 1.240,00 

/7 
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3.3.- Fica acrescido em R$ 4.122,00 (quatro mil, cento e vinte e dois reais), 
referentemente à R$ 1.394,00 ao móvel tipo 01, R$ 1.488,00 ao móvel tipo 
04 e R$ 1.240,00 (um mil, duzentos e quarenta reais) referente ao móvel 
tipo 05 o valor inicialmente contratado constante no item '6.1' do contrato 
originário n2  007/2011, passando o valor total de R$ 90.601,00 (noventa 
mil, seiscentos e um reais) para R$ 94.723,00 (noventa e quatro mil, 
setecentos e vinte e três reais), com amparo legal no artigo 65, §§ 1° e 2° 
da Lei n° 8.666/93. 

Contrato original: 4.1.- Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições não 
mencionadas neste termo. 

Conhecimento das 5.1.- As partes, e pleno acordo, assinam o presente Aditamento de Contrato, 
partes: 	 com as testem nhas presentes ao ato, a fim de que produzam os seus efeitos 

legais. 

Toledo, O 	 2012. 

Contratante: 
Preside e da amara Municipal de Toledo 

Contratada: 

Testemunha 

Testemunha 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000001
	00000002
	00000003
	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

