
Av. Pedro Viriato Parigol de Souza, 1080 — Centro — 85760-000 
Pone:46-3552-1321 — Fax:46-3552-1122 

CAPANEMA - PR 

Municipio de Capanema - PR 

PORTARIA N° 6.905, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2017.  

Nomeia Comisseto Perrnanente 
de Abertura e Julgarnento de 
Licitapies. 	t , • 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use 
de suas atribuicoes legais, 

RESOLVE: 

Art. 1° Nomear as pessoas abaixo relacionadas, sob a presidencia 
da primeira, para constituirem a Comissao Perma.nente de Abertura e 

Julgamento de Licitacoes realizadas pelo Departamento de Compras, 

da Prefeitura Municipal de Capanema., para o periodo de 01/01/2018 a 
31/12/2018. 

Roselia Kriger Becker Pagani 

Roseli Strozak Marcon 

Valdeci Alves dos Santos 

Art. 2° Apresente portaria entrard em vigor na data de 

0-110-112018, ficando nessa data revogacla a Portaria n° 6.568/2017 

Gabinetla Trefeito do Municipio de Capanema, Estado do 
\ 

Paran,4, aos 30 dias c10 mess de novembro de 2017. 
\:\ \ 

Americo-Belle 

Prefeito Mth-Licipal 

Pff). „1)0FITMA: ,1; 
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Municfpio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 9 
	

Capanema, 30 de Julho de 2018. 

PROTOCOLO NUMERO: 9 

DE: ZAIDA TERESINHA PARABOCZ 

PARA: AMERICO BELLE 

Senhor AMERICO BELLE 

Pelo presente solicitamos a Vossa Senhoria a competente Autorizacao para AQUISICAO DE 

CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO 

FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 

FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 

10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO AO MUNICIPIO 

DE CAPANEMA PR. 

0 custo maximo global importa em R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 

Cordialmente 

 

Zaida Teresinha 	a ocz 

Secretaria Municipal de Educagdo, Cultura e Esporte 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

JUSTIFICATIVA PARA A INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 9/2018 
AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO 
COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COM8RCIO DE MOVEIS 
LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO 
ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/ MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcA0 
AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., em conformidade corn o inciso II do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

0 custo maximo global importa em R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 

Item Nome' do prodntO/servico.  uantid : 
ade • 

Unida.cle Preto. 
maximo 

Prego maximo 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/ MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 

5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 2,00 UN 200,00 400,00 

Esse Processo de Inexigibilidade se faz necessaria para AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES 
PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA 
ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COME" RCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA 

DE REGISTRO DE PREcOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/MEC PARA 

0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcA0 AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

"Art. 25.E inexigivel a licitacao quando houver inviabilidade de competicao, em especial: 
I - para aquisicao de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, 
devendo a comprovacio de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo organ de 
registro do comercio do local em que se realizaria a licitacao ou a obra ou o servico, pelo 
Sindicato, Federacito ou Confederacao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratacao de servicos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, corn profissionais ou empresas de notoria especializacao, vedada a inexigibilidade para 
servicos de publicidade e divulgacao; " 

Assim sendo, diante dos fatos acima citados a Secretaria Municipal de 

Educagao, Cultura e Esportes do Municipio de Capanema - PR opina pela Legalidade da Inexigibilidade  

de Licitacao, de forma que nao ha qualquer impedimento de ordem legal para o acolhimento da 

postulacao. 

Capanema, 30 de Julho de 2018 

Za' 	eriiYha 	cz 
Secretaria Municipal de Educacao, C ltura e Esporte 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

PROJETO BASICO 

1. ORGAO INTERESSADO 
1.1. Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Esporte 

2. OBJETO: 

	

2.1. 	AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM 
ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/ MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE 

PRODUTOS DESTA LICITAcA0 AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

3. RESPONSAVEL PELO PROJETO BASICO 
3.1. Zaida Teresinha Parabocz 

4. JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIPAO 

	

4.1. 	Esse Processo de Inexigibilidade se faz necessaria para AQUISIcAO DE CONJUNTOS 

ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA 

EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO 

DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 

FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITKAO AO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR. 

5. DEFINIcA0 E QUANTIDADE DO OBJETO: 

Item NoMe. do produto/ servigo uanticl. 
ade 

Unidade Preto 
Maximo: 

Prego maximo 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/ MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA- 

02 
2,00 UN 200,00 400,00 

Valor Total da Aquisigiio: R$ 80.710,00(0itenta mil, setecentos e dez reais) 

6. DA PRESTAcAo DO SERVIc0: 

6.1. 	Os conjuntos Escolares deverao ser entregues no maximo em 20 (vinte) dias apess 

a solicitacirto formal do Departamento de compras. Os mesmos sera° entregues pela Empresa 

Movesco-Industria e Comercio de Moveis Escolares Ltda, consorciada da empresa ERGO MOBILI 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, conforme oficio n° 318/2018 datado de 

28/06/2018 em anexo. 

7. PRAZO DE VIGRNCIA DO CONTRATO: 

7.1. 0 Contrato tera validade de 6(seis) meses. 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 
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Municipio de Capanema - PR 

8. GERENCIA E FISCALIZACAO DO CONTRATO 

5.1. A do Contrato sera acompanhado, controlado, fiscalizado, gerenciado e avaliado por Luciana 

Zanon. 

Capanema - PR, 30 de julho de 2018 

Zaida Teresinh •fir.-•ocz 

Secretaria Municipal de Educaga.o, Cultura e Esporte 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



CIENTE 

ORQAMENTO 

OBJETO: AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AO COMPROMISSO FIRMADO PELA 

EMPRESA ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 10/2017FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITA00 AO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITA00 

PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS A PARTIR DA SOLICITACAO DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

ITEM PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

ORCAMENTOS. 

TOTAL 

1 54051- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1— MDF/MDP) CONJ 132 214,00 28.248,00 

2 54052- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1— MDF/MDP) CONJ 128 225,00 28.800,00 

3 54053- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1— MDF/MDP) CONJ 81 262,00 21.222,00 

4 54054 - CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 CONJ 6 340,00 2.040,00 

5 54055- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 UN 2 200,00 400,00 

TOTAL GERAL R$ 80.710,00 

DATA 13/07/2018 



FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA00 
Setor Bancario Sul, Quadra 2., Bloco F, Edificio FNDE. - Bairro Asa Sul, Brasilia/DF, CEP 70070-929 

Telefone: 0800-616161 e Fax: @fax_unidade@ - https://www.fnde.gov.br  

ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 2/2018 

Processo n9  23034.002256/2018-05 

PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREcOS N° 10/2017 

Validade da Ata: 12 meses 

O FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE, Autarquia Federal vinculada ao Ministerio da Educag"ao -

MEC, criada pela Lei n.9  5.537/68 de 21 de novembro de 1968, corn as alteragoes introduzidas pelo Decreto-Lei n.9  872/69, corn 

sede e foro na Capital da RepUblica, corn sede no Setor Bancario Sul - Quadra 02 - Bloco "F", na cidade de Brasilia/DF, inscrita no 

C.N.P.J./MF sob o n.2  00.378.257/0001-81, neste ato representado pelo Presidente Substituto, o Sr. ROGERIO FERNANDO LOT, 

brasileiro, portador da Carteira de Identidade n2  1.138.048, SSP/DF, CPF 344.161.101-20, nomeado por meio da Portaria n° 278, de 

06 de margo de 2017 do Ministerio da Educagao, publicada no D.O.0 de 07/03/2017, no use da atribuig5o que Ihe confere o Artigo 

15, do Anexo I, do Decreto n.2  9.007, de 20 de margo de 2017, publicado no D.O.0 de 21/03/2017, que aprova a estrutura 

regimental do FNDE, considerando a homologaga'o da licitacao na modalidade de pregki, na forma eletremica, para REGISTRO DE 

PRECOS n.2  10/2017, homologada em 22/01/2018, processo administrativo n.9  23034.002238/2016-53, RESOLVE registrar os 

pregos da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo corn a classificag5o por ela alcangada e nas quantidades cotadas, 

atendendo as condigoes previstas no Edital, sujeitando-se as pages as norrnas constantes na Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alteragbes e no Decreto n.9  7.892, de 23 de janeiro de 2013 (alterado pelo Decreto n.9  8.250, de 23 de maio de 2014), e em 

conformidade corn as disposigoes a seguir: 

1. DO OBJETO 

	

1.1. 	A presente Ata constitui documento vinculativo, obrigacional e corn caracteristica de compromisso para futura 

contratag5o, e tern por objeto o Registro de Pregos para a eventual aquisicao Mobiliarios Escolares constituidos de conjunto 

aluno, mesa acessivel e conjunto professor, em atendimento as entidades educacionais das redes publicas de ensino nos Estados, 

Distrito Federal e Municipios, conforme as disposigoes contidas no Termo de Referencia, Anexo I do Edital de Prega) Eletronico n.2  

10/2017 que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora e o Termo de Ciencia e Responsabilidade do 

SIGARPWEB, independentemente de transcrigao. 

2. DOS PRECOS, DOS QUANTITATIVOS E DO FORNECEDOR REGISTRADO 

	

2.1. 	 Os pregos registrados, a descrig3o resumida do objeto, a quantidade fixada para os Orgaos Participantes de Compra 

Nacional e as demais condicaes ofertadas na proposta do fornecedor sac) as que seguem: 

GRUPO ITEM DESCRIcA0 
QUANT. 

ESTI IVIADA 

UNIDADE 
REGIAO DE 

DE 
MEDIDA 	

ABRANGENCIA 

1 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

4 

25 Conjunto Aluno —Tamanho 04 (Modelo 1- MDF/MDP) 50.000 UNIDADE 

BA 

R$ 220,00 R$ 11.000.000,00 

26 Conjunto Aluno —Tamanho 04 (Modelo 2 - ABS) 50.000 UNIDADE R$ 254,00 R$ 12.700.000,00 

27 Conjunto Aluno — Tamanho 05 (Modelo 1- MDF/MDP) 55.000 UNIDADE R$ 240,00 R$ 13.200.000,00 

28 Conjunto Aluno— Tamanho 05 (Modelo 2 - ABS) 55.000 UNIDADE R$ 273,00 R$ 15.015.000,00 

29 Conjunto Aluno —Tamanho 06 (Modelo 1- MDF/MDP) 150.000 	UNIDADE R$ 262,00 R$ 39.300.000,00 

30 Conjunto Aluno—Tamanho 06 (Modelo 2 -ABS) 150.000 	I UNIDADE R$ 291,90 R$ 43.785.000,00 

31 Conjunto Professor 01 46.597 	UNIDADE R$ 335,00 R$ 15.643.495,00 

32 Mesa acessivel 02 9.324 	j UNIDADE R$ 200,00 R$ 1.864.800,00 

10 

73 Conjunto Aluno —Tamanho 04 (Modelo 1- MDF/MDP) 38.500 	i UNIDADE 

PR, SC, RS 

R$ 214,00 R$ 8.239.000,00 

74 Conjunto Aluno—Tamanho 04 (Modelo 2 - ABS) 38.500 	UNIDADE R$ 244,00 R$ 9.394.000,00 

75 Conjunto Aluno —Tamanho 05 (Modelo 1- MDF/MDP) 47.000 	a UNIDADE R$ 225,00 R$ 10.575.000,00 

76 Conjunto Aluno—Tamanho 05 (Modelo 2 - ABS) 47.000 	UNIDADE R$ 255,00 R$ 11.985.000,00 

77 Conjunto Aluno—Tamanho 06 (Modelo 1- MDF/MDP) 163.000 	UNIDADE R$ 262,00 R$ 42.706.000,00 

78 Conjunto Aluno—Tamanho 06 (Modelo 2 - ABS) 163.000 	I UNIDADE R$ 292,00 R$ 47.596.000,00 

79 Conjunto Professor 01 33.621 	UNIDADE R$ 340,00 R$ 11.431.140,00 

80 Mesa acessivel 02 12.014 UNIDADE R$ 200,00 R$ 2.402.800,00 

2.2. 	 Os dados do fornecedor mais bem classificado no resultado da licitagao (fornecedor registrado nesta Ata) sao os que 

seguem: 



— • 	e• 

12  Classificada — Empresa fornecedora e !icier do Consorcio Fenix 
U ij UVIU O 

CNPJ n.9: 97.466.593/000148 	 !bac,  Social: ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 	 \it,  

Enderego: Rua Julio Teodoro Martins, n° 3944 - Bairro Rio Caveiras 

Cidade: Biguagu UF: SC CEP: 83.055-320 

Telefone: (41) 3888-2614 

Enderego Eletronico: licitacoes@cequipel.com.br  

Representante: Airton Bohrer Oppitz 

RG n.9/Orgao Expedidor/UF: 3021181437 	SSP/RS CPF n..g: 225.161.400-10 

12  Classificada - Empresas Consorciadas 

CNPJ: 93.234.789/0001-26 
Rua.° Social: MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES 

LTDA. 

Enderego: BR 386, Km 341- Bairro Born Pastor 

Cidade: Lajeado UF: RS 	CEP: 95.905-500 

Telefone: (51) 3748-9011 

Enderego Eletronico: movesco@movesco.com.br  

Representante: Lisete Leindecker Reiter 

RG n.9lorg5o Expedidor/UF: 1016689026 - SSP/RS CPF n.Q: 368.476.580-53 

CNPJ: 11.676.271/0001-88 !laza) Social: DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA. 

Enderego: Estrada do Palmital n9  5.000 	Bairro Palmital 

Cidade: Saquarema 	 UF: RJ CEP: 28.800-000 

Telefone: (22) 2664-4090 

Enderego Eletronico: licitacao@deltamoveis.com.br  

Representante: Fabio Magid Bazhuni Maia 

RG n.2/OrgAo Expedidor/UF: 08.395.297-20 - DIC/RJ CPF n.°: 905.650.297-20 

3. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

3.1. 	 A validade desta Ata de Registro de Pregos sera de 12(doze) meses, a partir de sua assinatura. 

3.2. 	 0 prazo de validade desta Ata de Registro de Pregos nao sera superior a doze meses, incluidas eventuais 

prorrogagoes, conforme o art. 12, caput, do Decreto n.9  7.982/13, e o inciso III do § 3° do art. 15 da Lei n° 8.666, de 1993. 

4. DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

4.1. 	 Poderao utilizar-se desta Ata de Registro de Pregos os Orgaos Participantes de Compra Nacional e os Orgaos Nao 

Participantes, esses ultimos por meio de adesao, conforme definigoes constantes do Termo de Referencia, Anexo I do Edital, e do 

Decreto n.° 7.982/13. 

4.2. 	 As quantidades fixadas na Clausula Segunda representam, por item, o limite de contratagao por parte dos Orgaos 

Participantes de Compra Nacional, uma vez que é vedado efetuar acrescimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de 

Pregos, conforme preceitua o §19  do art. 12 do Decreto n° 7.892/2013. 

	

4.2.1. 	A quantidade inicialmente contratada podera ser acrescida e/ou suprimida pela CONTRATANTE dentro dos 

limites previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, podendo a supressao exceder tal limite, nos termos do § 29, inciso II 

do mesmo artigo. 

	

4.2.2. 	Os argaos e entidades que nao participaram do Registro de Pregos (Orgaos Nao Participantes), quando 

desejarem fazer use desta Ata de Registro de Pregos, por meio de adesao, deverao manifestar seu interesse junto ao FNDE, 

desde que devidamente comprovada a vantajosidade da adesao, observando as regras estabelecidas no Decreto n.° 7.982/13, 

na Lei n.2 8.666/93, no que couber, e ainda o seguinte: 

	

4.2.3. 	As aquisigoes ou contratagoes adicionais por parte de Orgaos Nao Participantes, na forma do art. 22 do Decreto 

n.° 7.982/13, nao poderao exceder, por Orgao ou entidade, a cern por cento dos quantitativos totals fixados na Clausula 

Segunda, por item, assim como a totalidade das adesoes nao podera exceder ao quintuplo do quantitativo de cada item 

registrado, independente do numero de Orgaos Nao Participantes que aderirem. 

	

4.2.4. 	Cabers ao FORNECEDOR, observadas as condigoes estabelecidas nesta ata de registro de pregos, optar pela 

aceitagao ou nao do fornecimento decorrente de solicitagao de adesao, desde que nao prejudique as obrigagoes presentes e 

futuras decorrentes desta ata, assumidas corn o Orgao Gerenciador e corn os Orgaos Participantes de Compra Nacional. 

4.3. 	 Os atos de controle, administragao e gerenciamento da utilizagao desta Ata de Registro de Pregos, de competencia 

do FNDE, na condigao de Orgao Gerenciador, bem como os procedimentos operacionais previos a formalizagao da contratagao 

entre o orgao/entidade contratante e o FORNECEDOR, serao realizados por meio do Sistema de Gerenciamento de Atas de Registro 

de Pregos — SIGARPWEB (www.fnde.gov.br/sigaroweb),  o qual representa objeto do Termo de Ciencia e Responsabilidade assinado 

pelo fornecedor na ocasiao da assinatura desta Ata (Encarte B - SEI n.9  0741063). 

4.4. 	 0 FNDE, na condigao de Orgao Gerenciador do Registro de Pregos, podera decidir unilateralrnente por suspender a 

utilizagao desta Ata por parte dos orgaos/entidades interessados e, ainda, negar os pedidos de adesao recebidos, nos casos em 

que se verificar o descumprimento das regras e especificagoes do Termo de Referencia, dos Cadernos de I 	rmagpet' ecnicas — 
CIT e desta Ata, assim como quando o Fornecedor nao comprovar a implernentagao de medidas corretivas no 	-stabelecido 
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pelo FNDE, e tambern em outros casos de interesse pUblico, devidamente fundamentados, ate que seja comprova a a 

regularizagao dos fatos que tiverem dado causa a suspensao. 

5. DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO 

	

5.1. 	A presente Ata implica em compromisso de fornecimento, apes cumprir os requisitos de publicidade, ficando o 
FORNECEDOR obrigado a atender a todos os pedidos efetuados pelo Orgao Gerenciador, e pelos Orgaos Participantes de Compra 
Nacional, durante sua vigencia, dentro dos quantitativos fixados, conforme tabela(s) constante(s) da Clausula Segunda. 

	

5.1.1. 	A existencia de pregos registrados nao obriga a Administragao a firmar as contratagoes que deles poderao 
advir, facultando-se a realizagao de licitagao especifica para a contratagao pretendida, sendo assegurada preferencia ao 

fornecedor registrado em igualdade de condigbes. 

	

5.2. 	 compromisso de entrega e execugao estara caracterizado mediante a assinatura de CONTRATO entre o 

FORNECEDOR e a CONTRATANTE, observadas as disposigoes desta Ata de Registro de Pregos e do Edital do Pregao Eletranico n2. 

10/2017, em conformidade a minuta anexada ao Edital. 

	

5.2.1. 	Os contratos decorrentes da utilizagao desta Ata de Registro de Pregos deverao ser assinados dentro do prazo 

de validade a que se refere o item 3.1 desta Ata, conforme disposto no art. 12, §42, do Decreto n.2  7.892/13. 

	

5.2.2. 	A entrega do(s) item(ns) devera ser efetuada no prazo estabelecido no Cronograma de Entrega constante do 
Termo de Referencia — Anexo I do Edital, o qual sera contado a partir da assinatura do Contrato e da disponibilizagao dos 

enderegos de entrega pela CONTRATANTE a CONTRATADA, prevalecendo a data do evento que ocorrer por 

	

5.2.3. 	As condigoes gerais do fornecimento do produto, tail como as de entrega e recebimento do objeto, assim 

como as especificagoes tecnicas dos itens registrados e as obrigagoes das partes que compoem este Registro de Pregos, 

encontram-se definidas no Termo de Referencia — Anexo I do Edital. 

	

5.2.4. 	Demais obrigagOes do FORNECEDOR, na condigao de CONTRATADO, e dos Orgaos/entidades que se utilizarem 
desta Ata de Registro de Pregos, na condigao de CONTRATANTE, constarao do respectivo CONTRATO, em conformidade a 

minuta anexa ao Edital. 

	

5.3. 	0 fornecedor fica proibido de firmar contratos decorrentes desta Ata de Registro de Pregos sem o conhecimento e 

previa autorizagao, quando for o caso, do Orgao Gerenciador. 

6. DO CONTROLE DE QUALIDADE 

	

6.1. 	Os produtos registrados nesta Ata de Registro de Pregos estao sujeitos ao Controle de Qualidade realizado pelo 
FNDE, pelos CONTRATANTES ou por instituigao indicada por eles, na forma disposta nos Cadernos de Informagoes Tecnicas — CIT e 
nos demais itens do Termo de Referencia — Anexo I do Edital. 

	

6.1.1. 	0 Controle de Qualidade podera ocorrer durante as etapas de produgao e a qualquer tempo, durante a 
vigencia desta Ata e/ou dos contratos firmados corn o FNDE e/ou corn os CONTRATANTES. 

	

6.2. 	0 cumprimento das regras estabelecidas pelo FNDE em relagao ao Controle de Qualidade dos produtos registrados 
nesta Ata constitui objeto do Termo de Ciencia e Responsabilidade firmado pelo fornecedor na ocasiao da assinatura desta Ata 
(Encarte B - SEI n.° 0741063). 

	

6.3. 	0 descumprimento das regras estabelecidas pelo FNDE em relagao ao Controle de Qualidade implica 
descumprimento das condigoes estabelecidas nesta Ata de Registro de Pregos, sujeitando o FORNECEDOR ao cancelamento do seu 
registro, sem prejuizo da aplicagao das sangoes cabiveis, observado o devido processo legal. 

7. DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 

	

7.1. 	No caso de descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigagoes assumidas nesta Ata de Registro de Pregos, 
inclusive em relagao as regras do Controle de Qualidade previstas no Edital e seus Anexos, o Orgao Gerenciador podera, sem 
prejuizo da responsabilidade civil e criminal, e observado o devido processo legal, aplicar ao FORNECEDOR REGISTRADO as 
seguintes sangoes administrativas, segundo a gravidade da falta cometida: 

I - 	Advertencia por faltas leves, assim entendidas aquelas que nao acarretem prejuizos significativos; 

II - 	Multa moratoria de 0,1 % (urn decimo por cento) a 0,5% (cinco decimos por cento) por dia de atraso 
sobre o valor total dos itens correspondentes as solicitagoes autorizadas e que tenham relagao corn a mora 
identificada, ate o limite maxim° de 15% desse valor. Apes 10 (dez) dias de mora, a Administragao podera optar 
pela manutengao da sangao de multa (ate seu limite maximo) ou pelo cancelamento da Ata, corn as penalidades 
dai decorrentes; 

III - 	Multa compensatoria de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total dos 

itens correspondentes as solicitagoes autorizadas e que tenham relagao corn a irregularidade apurada, no caso de 

inadimplemento total da obrigagao ou, no case de inadimplemento parcial, de forma proporcional a obrigagao 
inadimplida; 

IV - 	Impedimento de licitar e contratar corn a Uniao e descredenciamento do SICAF, pelo prazo de ate 5 
(cinco) anos; 

V - 	Suspensao temporaria de participar em licitagao e irnpedimento de contratar com a Administragao, pelo 
prazo nao superior a 2 (dois) anos; 

VI - 	Declaracao de inidoneidade para licitar 	contratar corn a Administragao Publi, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilita 	nte a propria 



el C. f-‘, 
U 

autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o FORNECEDOR REGISTRADO ressarc a 

Administrag5o pelos prejuizos causados. 

	

7.2. 	 As sangoes previstas na presente Clausula n'ao afastam eventuais outras sangoes ou medidas administrativas 

previstas na legislack aplicavel. 

	

7.3. 	 A aplicagao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-6 em processo administrativo que assegurara o 
contraditorio e a ampla defesa ao FORNECEDOR, observando-se os procedimentos previstos nas Leis n° 8.666, de 1993, e 10.520, 

de 2002, e, subsidiariamente, na Lei n° 9.784, de 1999. 

	

7.4. 	 A autoridade competente, quando da aplicack e dosimetria das sangOes, levara em consideragao, na fixack do 
percentual da sangao aplicavel, dentre os limites maximos e minimos abstratamente previstos a hipotese, a gravidade e 
recorrencia da conduta do infrator, a suficiencia a reprimenda da infragao, o oferecimento de risco ao usuario, o dano causado, 

bem como o carater educativo/pedagogico da pena, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade. 

	

7.5. 	 As sangoes decorrentes de fatos diversos serao consideradas independentes entre si. 

	

7.6. 	 As sangoes previstas nesta Clausula nao se confundem corn as sangoes previstas no edital e no instrumento 

contratual. 

8. DO CANCELAMENTO DOS PRECOS REGISTRADOS 

	

8.1. 	 Em observancia as disposigoes do Decreto n.° 7.982/13 e aiteragoes posteriores, o registro do fornecedor sera 

cancelado quando este: 

	

8.1.1. 	Descumprir as condig5es estabelecidas nesta Ata de Registro de Pregos; 

	

8.1.2. 	N5o assinar o termo de contrato no prazo estabelecido pela Administrag5o, sem justificativa aceitavel; 

	

8.1.3. 	Nao aceitar reduzir o seu prego registrado, na hipOtese deste se tornar superior aqueles praticados no 

mercado; ou 

	

8.1.4. 	Sofrer sang5o prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei n° 8.666, de 1993, ou no art. 7° da Lei n° 

10.520, de 2002. 

	

8.2. 	 0 cancelamento de registros nas hipoteses previstas nos subitens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.4 sera formalizado por despacho 

do orgao gerenciador, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

	

8.3. 	 0 cancelamento do registro de pregos podera ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou forga 

maior, que prejudique o cumprimento desta Ata, devidamente comorovados e justificados: 

	

8.3.1. 	por ma° de interesse pOblico; ou 

	

8.3.2. 	a pedido do fornecedor. 

9. DA DIVULGACAO 

	

9.1. 	 A publicaggo resumida desta Ata de Registro de Pregos na imprensa oficial, que é condigao indispensavel para sua 

eficacia, sera providenciada pelo orgao Gerenciador ate o quinto dia UN do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no 
prazo de 20 (vinte) dias daquela data. 

	

9.2. 	 Para firmeza e validade do pactuado, depois de lida e achada em ordem, a presente Ata vai assinada 
eletronicamente pelas partes. 

Documento assinado eletronicamente por AIRTON BOHRER OPPiTZ, Usuario Extern°, em 25/01/2018, as 13:35, conforme 

horario oficial de Brasilia, corn o emprego de certificado digital emitido no 'ambito da ICP-Brasil, corn fundamento no art. 69, 
caput e § 12, do Decreto n2  8.539, de 8 de outubro de 2015 embasado no art. 92, §§ 1° e 29, da Portaria MEC n9 1.042 de 5 de 
novembro de 2015, respaldado no art. 99, §§ 19  e 2°, da Portaria/FNDE n° 83, de 29 de fevereiro de 2015. 

              

              

Documento assinado eletronicamente por LEOMIR FERREIRA DE ARAUJO, Testemunha, em 25/01/2018, as 14:13, conforme 

horario oficial de Brasilia, corn o emprego de certificado digital emitido no Ambito da ICP-Brasil, corn fundamento no art. 6°, 

caput e § 1°, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 9°, §§ 19  e 22, da Portaria MEC n9 1.042, de 5 de 
novembro de 2015, respaldado no art. 9°, §§ 1° e 29, da Portaria/FNDE n° 83. de 29 de fevereiro de 2016. 

              

Documento assinado eletronicamente por SANDER SOARES SOUTO, Testemunha, em 25/01/2018, as 14:52, conforme horario 

oficial de Brasilia, corn o emprego de certificado digital emitido no ambito da ICP-Brasil, corn fundamento no art. 6°, caput e § 

1°, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 99, §§ 1° e 2°, da Portaria MEC n9  1.042, de 5 de novembro 
de 2015 respaldado no art. 92, §§ 12  e 2°, da Portaria/FNDE ne 83, de 29 de fevereiro de 2016. 

Documento assinado eletronicamente por ROGERIO FERNANDO LOT, Presidente, Substituto(a), em 26/01/2018, as 15:51, 
conforme horario oficial de Brasilia, corn o emprego de certificado digital emitido no ambito da ICP-Brasil, corn fundamento no 
art. 6°, caput e § 1°, do Decreto n9 8.539, de 8 de outubro de 2015, embasado no art. 99, §§ 19  e 29, da Portaria MEC n9 1.042, 
de 5 de novembro de 2015, respaldado no art. 99, §§ 19  e 2°, da Portaria/FNDE n° 83, de 29 de fevereiro de 2016. 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site httos://wwwincle.aov.br/sei/controlador  externo.ohp?  
acao=documento conferir&id orgao acesso externo=0 informando o codigo verificador 0741061 e o codigo CRC 86F80812. 
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AO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO-FNDE 
DIRETORIA DE ADMINISTRAcA0 
COORDENAcAO-GERAL DE MERCADO, QUALIDADE E COMPRAS 
PREGAO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 10/2017 
Ref: Apresentacao de Justificative para reducao de precos 

Senhor Pregoeiro, Administracao FNDE 

Por intermedio desta acho importante fazer alguns foomentarios que talvez 
nao sejam do conhecimento dos senhores (as), mas poderao dar uma visao histOrica e 
atual sobre o Mercado do Mobiliario Escoiar Brasileiro. 

A Ergo Mobili apresentou proposta vencedora para o Pregao Eletronice 
1012017 em consorcia corn as empresas Movesco a Delta. Cotamos mobiliario da 
marca Cequipel que foi a primeira empresa brasileira a certificar o mobiliario escolar, 
quando a certificaeao ainda nao era compulsoria. Creio que estas tres empresas 
sejam as mais antigas do mercado de mobiliario escolar no Brasil, todas as tres corn 
mais de 30 anos de atividade no mercado escolar. As tres tinham clientes ptblicos e 
privados que compravam seus modeles de conjuntos escolares em todo territorio 
Nacional, porem corn o advento deste Pregao Nacional do FNDE, a maioria 
dosantigos clientes publicos destas tres empresas deixaram de licitar seus preprios 
modelos pare aderir ao pregao do FNDE, este situacao acabou diminuindo 
drasticamente o faturamento das consorciadas e criando uma dependencia muito 
grande das empresas vencerem estes Pregoes do FNDE, pais seus clientes publicos 
antigos deixaram de adquirir as conjuntos escolares tradicionais pare aderir a ata do 
FNDE através do convenio Federal, restando somente a alas as clientes privados. 

Alem disso esta relacao corn clientes publicos era capilar, feita durante 30 
anos de relacionamento corn o mercado, porem c pregao do FNDE permitiu que 
outras empresas, deoutros segmentos de mobiliario,cnigrassem pars o mercado de 
escolar, sem conhecer cliente algum, bastava ganhar o Grupo e esperar "sentada" as 
pedidos. Estes pregoes entao, alern de concert-es 70% do mercado escolar 
hoje,colocaram outras empresas de outros segmentos no mercado escolar 
remanescente. 

No Grupo CEQUIPEL par exempla, corn o advento do pregao escolar do 
FNDE,tivemos uma reducao de 180.000,000;00 (canto a niter ta milhoes de reels) 
de faturamento para RS 70.000.000,00 (setenta milhaes de reels) em 2016. Fechamos 
uma unidade produtiva e dispensamos 800 colaboradores, Movesco e Delta tambern 
sofreram reducoes significativas. Atualmente a situacao agravou-se, sao tres fabricas 
que precisam se manter na alive a qua :.;6 é possive se firmarmos a contratc desta 
licitacao, pois o registro de precos do FNDE é o que mantem a aperacao destas 
fabricas, pois creio que ele represente em adesoes corn verbs do FNDE a corn verbas 
proprias, mais de 70% do MERCADO ESCOLAR BR.64ALE.IRO. Par este motive e qua 
desde a primeiro registro de pregos temos baixado os valores unitaries e 



desconsiderado o aumento inflacionario, pois para as Consorciadas e melhor manter 
as fabricas com urn percentual pequeno de lucratividade do que sem nenhum pedido .  

Inicialmente vamos enfatizar que a embalagem do FNDE e mais care, hoje 
inclui tampografia,exige testes de arrancarnento de Metes, os tempos estao com 
formica tambern na parte inferior, e existe uma fiscafizagao direta nas fabricas feita 
pelo proprio FNDE. As empresas menores que produzem tambern estes modelos 
fazem somente uma certificacao anual (modelo simples) per serem a malaria absolute 
microempresas. e alem de nao terem as exigencies complementares do FNDE, nao 
sao fiscalizadas por ninguem, pais o INMETRO nao tern nenhuma equipe 
de fiscalizagao, so faz alguma suspensaode selo mediante denOncia comprovada. 

Diante deste panorama nos cause estranheza. a negociacao solicitada, depois 
de ja encerrados os lances do pregao,pois as pregos ja estao abaixo do estimative, e 
este estimativo fica sempre influenciado pare baixo ern fungao das empresas menores 
que nao concorrem no pregao FNDE, mas atuam corn o mesmo modelo corn custos 
reduzidos de materia prima e nao sofrem fiscalizagao, alarm de carga tributaria 
diferenciada para microempresa em tomo de 20% menar que pare as Consorciadas. 

Alem de tudo isto precisamos considerar o aumento da materia prima utilizada 
na fabricagao dos conjuntos tais coma ago, laminados, ernbalagem entre outros. 
Apesar de negociarmos muito corn nossos fomecedoree devido a grande quantidade 
comprada para abastecer as fabricas,somente a tube de aco sofreu reajuste de 
43,83% par Kg (conforme notes fiscais em arexas emitidas pelo fornececior 
Panatlantica) o mesmo utilized° pelas tres empress cansorciadas. 0 ar;:o representa 
sozinho 60% do custo do conjunto. 

Os dissidios coletivos que estabelecem os reaiustes salarials dos empregados 
foram de 9% e 8% em 2016 e 2017. Lembramos que o Parana tern o rnaior salad° 
minimo regional do pais o que encabeca todas as negociacties coletivas no estado 
nao nos permitindo fechar reajustes abaixo do minima regional. Alen disto, v custo 
cam equipamentos de seguranca pare todas as Consorciadas subiu 18% (dezoito por 
cento). 

Quanta ao frete nem ha o que se filar, o petroli.N.o nestes Ultimos anos teve alta 
de pelo menos 25%, ha dais arras a gasoline custava 50% a rnais que o Diesel 
atualmente ambos possuem praticamente o mesmo valor tel for a site do Diesel no 
Brasil. Ainda as regioes que nos propomos a entregar sap as mais extensas em 
territorio, o Rio Grande do Sul e a Bahia eao consideredos diferenciars na calculo do 
frete, pois na Bahia alem da grande extensao do Estado nao existe frete de retorno 
para o Sul, os caminhoes voltam vazios. 0 Grupo 10 do Sul, ristai ne extrerno do mapa 
brasileiro, a Rio Grande do Sul, per exempla faz divine corn outros parses, dal tambern 
nao tern frete de retorno, pois nossos caminhaes nao tern licengade transporte 
internacional. 

Diante de todas estas alegag8es e as &vides somprovagoes atraves de notes 
fiscais, os pregos praticados ja estao abeixe 	s-stimativa do mercados  men) 
vamos concordar corn a reducao dee 15% (QUIrtZe PCIT cent3 solicitada dela 
Administracao  e para manter a parceria de fornecrnento,tao somente pela 
dependencia direta que temos hoje deste coati-ate ,,)arra nossa sobrevivencia, mays 
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enfatizando que nao deixara resultados necessarios Para as empresas do ConsOrcio. 
Portanto seguem abaixo nossa proposta de precos pars os Grupos 4 a 10. atendendo 
as 15% de reducao solicitados. 

Desculpe nossa franqueza e desabafc, mas acho importante dar-lhes 
conhecimento dos fatos reais deste mercada,ate pars registro historic°, pois a FNDE 
de fato estafazendo seupapel econsegue comprar tioje mais barato as produtos 
pars educagao no Pais. Poremas antigas empresas do segment° foram prejudicadas, 
algumas ate encerraramsuas atividades, principalmente as mais antigas como Santhe, 
Balfar Modilac.. 

NOVAPROPOSTA DE PREc:36.."1F PC 04 

ITEM GRUPO DESCRIc A0 
QUANT. 

ESTIMADA 

UN. 
MEDIDA 

GRJPQ 
DE 

ABRANGntspA 
‘,.._._._,. 

,„ 
nr 
Valor  

io Uita - 	. 
. 

Valor Total 

25 

Conjunto Aluno 
/ MODELO 
FDE/FNDE 

CJA-04 
(MDF/MDP) 

50.000 UN 

s 

UN I 

Ft$ 	220,00 
(Duzentos a 
vinte reais) 

R 	11.000.000,00 
(Onze milhaes de reais) 

26 

Conjunto Aluno 
I MODELO 
FDE/FNDE 

CJA-04b (ABS) 

50.000 

. R$ 	254,00 
' (duzer,tes a 
cincpenta e 

. quatro reais). . 

R$ 	12,700.000,00 
(Doze 	milh&es 	e 
setecentos mil reais) 

27 

Conjunto Aluno 
/ MODELO 
FDE/FNDE 

CJ A-05 
55.000 

(MDF1MDP) 
 

UN 

R$ 	240,06' 
(Duzentos e 
quarenta 
reais)  

R$ 	13.200.000,00 
(Treze 	milhOes 	e 
duzentos mil reais) 

28 

Conjunto 
Professor/ 
MODELO 

FDEJFNDE 
CJA-05b (ABS) 

55.000 

. F 	273,04) 	$ 	15.015.000,00 
! (Duzentos a (Quinze 	milhoes 	e 

;.e.tanta 	a quinza mil reais) 
*: reais) 

29 

Conjunto Aluno 
/ MODELO 
FDEJFNDE 

CJA-06 
(MDF/MDP) 

150.000 

1  R$ 	262,00 R$ 	39.300.000,00 
I (Duzentos e (Trinta a nova milhoes 
sessenta 	e a trezentos mil reais) 

!dais reais) 



ITEM GRUPO DESCRICAO 
QUANT. 

ESTIMADA 

150.000 

UN. 
MEDIDA 

UN 

GRUPO 
DE 

ABRANGENCIA 

Valor 

Unitari°  

R$ 	291,90 
(Duzentos e 
noventa 	a 
urn 	reais 	e 
noventa 
centavos) 

30 

Conjunto Aluno 
I MODELO 
FDEIFNDE 

CJA-06b (ABS) 

31 

Conjunto 
Professor / 
MODEL° 

FDEJFNDE 
CJP-01 

46.697 UN 

R$ 	335,00 
(Trezentos 
trinta e cinco 
reais) 

32 

Mesa Acessivel 
02 I MODELO 
FDEIFNDE 

MA-02 

9.324 UN 

R$200,00 
(Duzentos 
reels) 

Valor Total 

R$ 	43.785.00,00 
(Quarenta e nes 
milhoes setecentos e 
oltenta e cinco mil 
reais) 

R$ 	15.643.495,00 
(Quinze 	milhOes 
seiscentos e quarenta e 
tres mil quatrocentos e 
noventa e cinco teals) 

R$ 1.864.800,00 (Hum 
milheo oltocentos e 
sessenta e quatro mil e 
oltocentos reels) 

VALOR TOTAL DO GRUPO 4 - R$ 152.508.235,00 iCanto e cinqoe 
duzentos e noventa e ciaco reais). 

clumitionOs-e alto mil 

( 

obifl 

NOVA PROPOSTA  DE PREcOS GRU. 

ITEM GRUPO DESCRIcAO T 
E A 

-  ' 'UK, 	. 	GRUPO 

	

!JED= ni44i7.... i 	DE' 
i ASRANGEWCIA. 

• A'z'tor O 	' 	Valor Total 

73 

10 

Conjunto Aluno / 
MODEL() FDE/FNDE 
CJA-04 (ltdIDF/MDP) 

38.500 UN 

►  
PR,SC,RS 

i 

R$ 214,00 (Duzentos I R$ 8.239.000,00 (oito 
e quatorze reels) 	II 	milhoes duzentos e 

1 Uinta e nove mil reais) 
I 

74 
Conjunto Aiuno / 

MODELO FDEIFNDE 
CJA-04b (ABS) 

38.500 UN  

n$ 244A (Duzentos I R$ 9.394.000,00 (Nove 
e quarenta e qualm 	milhoes trezentos e 

seats) 	noventa e quatro mil 
reais) 

75 
Conjunto Aluno / 

MODELO FDEJFNDE 
CJA-05 (NIDFIMDP) 

47.000 UN 

R$ 2:t5 ,Y. (D.izentos 	R$ 10.575.000,00 (Dez 
e vinte e cinco reais.; 	rniih,5esquinhentos e 

t 	setertta e cinco mil 
reels) 



R$ 200,00 (Duzentas R$ 2.402.600,00 (Dois 
TE94zi) 	 hbes quatracentas e 

dais mit a ailacentos 
reais) 

VALOR TOTAL DO GRUPO 10 & de 	144.A28.940,00' testa e 
trezentos e vinte e oito mil novecentos quarerta reais 

 

00 

  

obir 

GRUPO DESCRicA0 ESTIMADA 

47.000 

UN. 
]FDA 

UN 

GRUPO 
DE 

ABRANGENCIA 

76 
Conjunto Professor/ 

MODEL() FDE/FNDE 
CJA-05b (ABS) 

77 
Conjunto NM) / 

MODELO FDEIFNDE 
CJA-06 (MDF/MDP) 

163,00 UN 

78 
Conjunro Awn*/ 

MODELO FDE/FNDE 
CJA-064, (ABS) 

163.00 UN 

79 
Conjunto Professor / 

MODELO FDE/FNDE 
CJP-01 

33.621 1 	UN  

80 
mesa AcessIvet o2 

MODELO FDE/FNDE 
MA-02 

12.014 UN 

Vatot Unit rio 	Valor Total 

5i$ 255,00 (Duzentos 	R$ 11.985.000,00 
e dm:Narita e cino 	(Ooze milhaes 

reels) 	novecentos a oitenta a 
dna) mil reels) 

R$ 262,00 (Duzentos 
e ssenta a dais 

R$ 42.706.000,00 
(Quarenta a dais 

milhaes setecentos a 
sets mit reels) 

R.$292,0PJ (Duzentos 
e noventa e dais 

teats) 

R$ 47.596.000,00 
(C)Larenta a sete 

inithoes quintientas e 
noventa e sets mit 

reais) 

R$ 740.00 
kfrezerdos e 

quarenta reels) 

R$ 11.431.140,00 
cOrtze mittioes 

quatrocentas a trinta 
urn rail canto a 

quarenta reais) 

NOME CONSOCIO CONSORCO Ii 	IX 
INTEGRAWES 

CONSORCIO ERGO-MOM-IA MOVESCO DELTA 

FABRICANTE CEQUIFEL MOVESCO DELTA 
FORNECEDOR ERGO-MOBIL1 MOVESCO DELTA.  

MARCH 
CEQ1.1 WEL 

CEQU WEL & ERGO- 
MO BIL1 

MOVESCO DESK MOVEN•  



Ergo 
Mobil' 

Industria e Corn rcio Moveis Ltda 

Apesar deste panorama ficamos acima de tudo honrados em mail uma vez participar 
deste certame , e aguardamos pela adjudicacAo de nossa proposta firmando nossos 
votos de elevada estima.  

Cordialmente. 

Airtoft liohrer Oppitz 
DIRETOR PRESIDE\ Te 



2. Dessa maneira, aguardamos man festagao da Entidade supracitada p 
conclusao dos tramites relacionados a assinatura do instrumento contratuall 	stamo 

.-, 

_.,,,,.......................,2/1 

Officio n.g 318/2018 
Biguacu, 28 de junho de 2018 

A(o) Senhor(a) 
EDMILSON SUASSUNA DA SILVA 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educagao - FNDE 
SBS, Quadra 02, Bloco F - Edificio FNDE - 1g andar 
Brasilia-DF, CEP 70070-929 
E-mail: sigarp@fnde.gov.br  

Assunto: Ciencia:da obrigacao de fornecimento vinculado a(s) Ata(s) de Registro de 
Precos do Pregao Eletranico n2  10/2017/FNDE/MEC; 
Solicitacao SIGARP n2: 78679 - Forma de Pagamento: Transferencia Direta; 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Prezado(a) Senhor(a), 

Tendo em vista o compromisso firmado por esta empresa perante o FNDE por 
mein da(s) Ata(s) de Registro de Pregos decorrentes do Pregao Elkronico ng 
10/2017/FNDE/MEC, declaramos que estamos cientes da nossa obrigagao de fornecimento 
a(ao) PREF MUN DE CAPANEMA, PR, 75.972.760/0001-60, na condicao de Orgao 
Participante de Compra Nacional, na forma disposta a seguir: 

Solicitacao SIGARP ng: 78679 

ATA N.° ITEM . ESPECIFICACQES -- 	, 'VIG:E1NCIA QU 	. 
.PflEcO 
" tNIT. 

(R$) 

—.- TOTAL 

(")' 

02/2018 73 Conjunto Aluno 0 Tamanho 
04 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 132,00 214,00 28.248,00 

02/2018 75 Conjunto Aluno 0 Tamanho 
05 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 128,00 225,00 28.800,00 

02/2018 77 Conjunto Aluno 0 Tamanho 
06 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 81,00 262,00 21.222,00 

02/2018 79 Conjunto Professor / 
CJP-01 

26/01/2018 a 
26/01/2019 6,00 340,00 2.040,00 

02/2018 80 Mesa Pessoa em Cadeira 
de Rodas / MA-02 

26/01/2018 a 
26/01/2019 2,00 200,00 00,00 

TOTAL 8!().710,00 



0 0 0 t\1  

cientes de que o contrato nao podera ser assinado fora do prazo de vigencia da(s) ata(s), em 
observancia as disposicaes do Decreto n.g 7.892/2013. Alem disso, reiterainos nosso 
compromisso em inserir capia assinada do futuro contrato no Sistema de Gerenciamento de 
Atas de Registrosde Preco - SIGARP. 

3. Por fim, declaramos que estamos cientes da nossa obrigacao eni realizar o 
fornecimento doS itens acima relacionados em total conformidade ao edital do Pregao 
EletrOnico e seus anexos, a(s) Ata(s) de Registro de Pregos, a nossa proposta cornercial e ao 
contrato que vier ser assinado, segundo minuta padrao aprovada pelo FNDE, e ide que, do 
contrail°, estamos sujeitos a aplicacao das sancoes administrativas previstas. 

Atenciosamente, 

    

      

      

      

AIRTON BOHRER OPPITZ 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Registre-se, nesta data, que o 
presente fornecimento sera realized° 

pela consorciada 
MOVESCO INDUSTRIA ECOMERCIO DE 

MOVE'S ESCOLARES LIDA 
CNN: 93.234.789/0001-26 



0 0 0 

MINISTERIO DA EDUCACAO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

DIRETORIA DE ADMINISTRAcA0 
COORDENACAO-GERAL DE ARTICULACAO, REGISTRO DE PRECOS E CONTRATOS 

SBS QUADRA 02 - BLOCO F - EDIFICIO FNDE - 1° ANDAR - CEP 70.070-929 
TEL: (61) 0800 616161, opcao 2, 2 e 4 

E-mail: sigarp@fnde.gov.br  

Autorizagao n.c-) 2191/2018 - CGARC/DIRAD/FNDE 

Brasilia, 29 de junho de 2018 

A(o) Senhor(a) 
Dirigente - PREF MUN DE CAPANEMA - PR 
CNPJ: 75.972.760/0001-60 
Contatos: fone: (046) 3552-1321, e-mail: prefeito.belle@capanema.pr.gov.br  

Assunto: Autorizacao para utilizacao da(s) Ata(s) de Registro de Precos do Pregao 
EletrOnico 10/2017/FNDE/MEC - Orgao Participante de Compra Nacional 
Solicitacao SIGARP ng: 78679 - Forma de Pagamento: Transferencia Direta 

Senhor(a) Dirigente 

Em observancia as disposig6es do Decreto n.Q 7.892/2013, o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educagao - FNDE, enquanto Organ Gerenciador de registro de pregos, 
neste ato representado pelo(a) Coordenador(a)- Geral de Articulagdo e Contratos, autoriza 
que essa Entidade, na condigao de Orgao Participante de Compra Nacional, utilize a(s) 
Ata(s) de Registro de Pregos decorrentes do Pregao Eletronico nc-) 10/2017/FNDE/MEC, na 
forma descrita abaixo: 

Solicitacao SIGARP n-Q: 78679 

ATA N.° ITEM ESPECIFICACOES VIGENCIA QUANT. 
PRECO 
UNIT. 
(R$) 

TOTAL 
(R$) 

02/2018 73 Conjunto Aluno 0 Tamanho 
04 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 132,00 214,00 28.248,00 

02/2018 75 
Conjunto Aluno 0 Tamanho 
05 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 128,00 225,00 28.800,00 

02/2018 77 Conjunto Aluno 0 Tamanho 
06 (Modelo 1 - MDF/MDP) 

26/01/2018 a 
26/01/2019 81,00 262,00 21.222,00 

02/2018 79 Conjunto Professor / 
CJP-01 

26/01/2018 a 
26/01/2019 6,00 340,00 2.040,00 



ATA N.° ITEM ESPECIFICACOES VIGENCIA QUANT. 
PREcO 
UNIT. 
(R$) 

Q 	-,' 	.1  

R$) 
 

( 

02/2018 80 Mesa Pessoa em Cadeira 
de Rodas / MA-02 

26/01/2018 a 
26/01/2019 2,00 200,00 400,00 

TOTAL 80.710,00 

2. Informamos que o edital do Pregao Eletronico no 10/2017, as publicageoes no 
Diario Oficial da Uniao, a(s) Ata(s) de Registro de Pregos, a proposta comercial da empresa 
fornecedora 	e 	demais 	orientagOes 	encontram-se 	em 
http://www.fnde.gov.br/acoes/compras-governamentais  e nos anexos do Sistema de 
Gerenciamento de Atas de Registros de Prego - SIGARP. 

3. Oportunamente, ressaltamos que a contratagdo do(s) item(itens) solicitado(s) 
devera ser realizada por essa Entidade diretamente com a empresa fornecedora registrada 
na(a) Ata(s), o que podera ser feito por meio do SIGARP, na opgdo "Contratagdo", "Gerar 
Contrato". Ademais, essa contratacao devera ser realizada dentro do prazo maxim° 
de vigencia da(s) ata(s), conforme acima informado. De todo modo, caso essa Entidade 
desista de firmar o contrato corn o fornecedor, pedimos que seja realizada a Solicitagdo de 
Cancelamento no SIGARP, para melhor controle da utilizagao dos quantitativos registrados. 

4. Importante destacar, ainda, que a garantia da legalidade das agOes 
subsequentes, derivadas desta autorizagao, sao de responsabilidade das partes envolvidas 
na relagao contratual. Nesse sentido, por se tratar de contratagao proveniente de convenio 
ou termo de compromisso SIMEC/PAR, as partes devem se certificar de que o(s) item(ns) 
autorizado(s) neste documento se encontra(m) de acordo corn o documento de convenio ou 
termo de compromisso originario. 

Respeitosamente, 

Documento assinado eletronicamente por EDMILSON SUASSUNA DA SILVA, 
COORDENADOR(A) GERAL, FNDE/DIRAD/CGARC, em 29/06/2018, 21:11, conforme 
horario oficial de Brasilia. Corn fundamento no art. 6o, U.°, do Decreto no 8.539 de 8 de  
outubro de 2015  

Para verificar a autenticidade deste documento, consulte em 
https://www.fnde.gov.br/autenticidade/index.php,  digitando o seguinte codigo: 
88199422ec7eadbfcd17dfcc8caf7515 
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MINISTERIO DA EDUCACAO 
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO 

 

TERMO DE COMPROMISSO PAR N° 201404228 
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LOCAL NOME DA SUBAga0 

02/07/2018 
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EXTRATO DE EXECUcAO DO 
PLANO DE AcOES ARTICULADAS — PAR 

IDENTIFICACAO DO ENTE FEDERADO 

02 - EXERCICIO 
2014 

03 - N° PROCESSO 
23400009864201493 

04 - NOME DA PREFEITURA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA 

06 - ENDEREcO 
AV. PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA 1080 - CENTRO 

IDENTIFICACAO DO(A) PREFEITO(A) 

07 - MUNICIPIO 
CAPANEMA 

05 - N.° DO CNPJ 
75,972,760/0001-60 

08 - UF 
PR 

09 - NOME 
AMERICO BELLE 

10 - CPF 
240.595.879-15 

IDENTIFICACAO E DELIMITAV1/40 DAS AgOEs FINANCIADAS 

TIPO 	 TIPO DE 	ARP* 	METAS 	PREgO 
SUBAgdO 	 QUANTITATIVAS UNITaRIO 

_  
SUBAgdO TOTAL 

MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / 
MA-02 

MOBILIARIO SIM 4.2.11.9 R$ 200,00 400,00 

4.2.11.9 CONJUNTO PROFESSOR / CJP-01 	 MOBILIARIO SIM R$ 340,00' 2.040,00 

CONJUNTO ALUNO / CJA-06 (PARA ALUNOS 
4.2.11.9 	COM ALTURA ENTRE 1,59M E 1,88M) 

4.2.11.9 CONJUNTO ALUNO / CJA-05 (PARA ALUNOS 
COM ALTURA ENTRE 1,46M E 1,76M) 

MOBILIARIO 

MOBILIARIO R$ 225,00 

R$ 214,00 

R$ 
28.800,00 

R$ 
28.248,00 

TOTAL DE CONTRAPARTIDA: R$ 830,00 

1 — CRONOGRAMA DE EXECUO0 FISICO-FINANCEIRO 

EMPENHOS 

	

SUBAga0 	 !NIL:NERO 	 VALOR 

	

4.2.11.9 	 -- .. • 2014NE657120 	 R$ 79.880,00 

TOTAL EMPENHO 	 R$ 79.880,00 

12— ETAPAS OU FASES (SE HOUVER) 

COMPLEMENTOS RAF 

ADQUIRIR, POR MEIO DE ASSIST6NCIA FINANCEIRA DO Fr'  
4.2.11.9 DE AULA DAS UNIDADES ESCOLARES (CONJUNTO ALUNO 

CONFORME PLANO ELABORADO. 

DE/MEC, MOBILlaRIO PARA AS SALAS 
E CONJUNTO PROFESSOR), 830,001  

TOTAL RAF 

- (*) ITEM A SER ADQCJIRIDVFOR ADESa0 WATA D REGISTRO DE PREgOS DO FNDE 

R$ 830,00 

Considerando o que disp6e a LEI No 12.695, DE 25 DE JULHO DE 2012 e a Resolugao/CD/FNDE No 14/2012, a Prefeitura 
Municipal de CAPANEMA compromete-se a executar as ag'Oes elaboradas no Plano de AgOes Articuladas — PAR, conforme extrato 
supra e corn as condicionantes a seguir estabelecidas: 

I — Executer todas as atividades inerentes a aquisigao dos bens e servicos discriminados acima, objeto deste Termo de 
Compromisso, referentes as agOes delimitadas no Plano de AgOes Articuladas — PAR, elaborado e aprovado. 

II — Executar os programas em conformidade corn as normas especificas editadas pelo FNDE para execugao do PAR e das demais 
agaes financiadas. 

III - Executar os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivamente, no cumprimento das aloes pactuadas neste 
Termo de Compromisso e dentro do cronograma de execugao estabelecido. 

http://simec.mec.gov.br/par/parphp?modulo=principt  visualizaTermoCompromisso&acao=A8<clopid=121761 	 2/4 
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10.00  
IV - Utilizer os recursos financeiros transferidos pelo FNDE/MEC, exclusivament,e no cumprimento do objeto pactuado, 
responsabilizando-se para que a movimentagao dos recursos ocorra somente para o pagamento das despesas previstas neste 
Termo de Compromisso ou para aplicagao financeira, devendo a movimentagao realizar-se, restritivamente, por meio eletronico, 
no qual seja devidamente identificada a titularidade das contas correntes de fornecedores ou prestadores de services, 
beneficiaries dos pagamentos realizados pelo municipio, sendo proibida a utilizagao de cheques, conforme dispee o Decreto no 
7.507/2011. 

V - Incluir no orgamento anual do municipio os recursos recebidos para execugao do objeto deste Terme de Compromisso, nos 
termos estabelecidos no § 1°, do art. 6°, da Lei n° 4.320, de 17 de merge de 1964. 

VI - Providenciar a regularizagao da referida conta corrente na agenda indicada, procedendo a entrega e a chancela dos 
documentos necessarios a sua movimentagao, de acordo corn as normas bancarias vigentes, outorgando ao FNDE/MEC a 
condigao de, sempre que necessario, obter junto ao banco os saldos e extratos da referida conta, inclusive os das aplicagOes 
financeiras, barn como o direito de solicitar seu encerramento, bloqueio, estorno ou transferencia de valores, nos casos 
estipulados nos artigos 12, § 40  e 13 da Resolugao CD/FNDE No 14/2012. 

VII - Responsabilizar-se pelo acompanhamento das transferencias financeiras efetuadas pelo FNDE, de forma a garantir a 
aplicagao tempestiva dos recursos creditados a seu favor. 

VIII - Aplicar os recursos recebidos, enquanto nao forem utilizados em sua finalidade, obrigatoriamente em caderneta de 
poupanga, aberta especificamente para o Programa, quando a previsao de seu use for igual ou superior a urn mes; ou aplica-los 
em fundo de aplicagao financeira de curto prazo ou operagao de mercado aberto lastreada em titulos da divide p0blica, se a sua 
utilizageo ocorrer em prazo inferior a urn mes. Responsabilizar-se ainda por efetivar a aplicagao financeira vinculada a mesma 
conta corrente, na qual os recursos financeiros foram creditados pelo FNDE/MEC, inclusive quando se tratar de caderneta de 
poupanga, cuja aplicagao dar-se-a mediante vinculagao do correspondente numero de operagao a conta ja existente. 

IX - Destinar os rendimentos das aplicagoes financeiras, epos aprovagao do FNDE, exclusivamente as agoes do presente Termo de 
Compromisso, incluindo-os nas mesmas condigoes de prestagao de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo tais 
rendimentos ser obrigatoriamente computados a credit° da conta corrente especifica; 

X - Assumir a responsabilidade de efetuar as aquisigoes descritas no presente Termo de Compromisso, por adesao as Atas de 
Registros de Pregos do FNDE, quando houver, e, na ausencia destas, realizar licitagoes para as contratagoes necessaries a 
execugao das agoes delineadas no PAR aprovado, obedecendo a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, estando ciente que o 
aceite a este termo de compromisso gera automaticamente adesao as atas de registro de pregos da autarquia para os itens 
contemplados neste instrumento. 

XI — Langer em patrimonio, vistoriar, garantir a guarda e conserver os materials e bens permanentes, discriminados no Plano de 
Aloes Articuladas e adquiridos corn recursos federais, sob pena de, nao o fazendo, arcar corn a restituigao financeira do motante 
correspondente, inclusive pela instauragao de Tomada de Contas Especial (TCE) caso necessario. 

XII - Assegurar e destacar obrigatoriamente a participagao do governo federal e do FNDE em toda e qualquer age°, promocional 
ou nao, relacionada corn a execugeo das agoes pactuadas no cronograma estabelecido neste Termo de Compromisso, respeitando 
as orientagoes relatives a condutas a serem adotadas no periodo eleitoral. 

XIII - Kanter atualizada a escrituragao contabil especifica dos atos a fatos relatives a execugao deste Termo de Compromisso, 
para fins de fiscalizagao, de acompanhamento a de avaliagao dos resultados obtidos. 

XIV - Emitir os documentos comprobaterios das despesas em nome do municipio, corn a identificageo do FNDE/MEC, do PAR e do 
presente Termo de Compromisso, barn como arquivar as vies originals em sua sede, ainda que utilize servigos de contabilidade de 
terceiros, juntamente corn os documentos de prestageo de contas referidos no Capitulo VI, da Resolugao CD/FNDE N° 14/2012. 

XV - Permitir o livre acesso aos organs de controle e ao FNDE a todos os atos administrativos e aos registros dos fatos 
relacionados direta ou indiretamente corn o objeto pactuado. 

XVI — Apresentar, sempre que solicitado, ao FNDE/MEC ou a seu(s) representante(s) legalmente constituido(s) a via original de 
todo a qualquer documento comprobatorio de despesa efetuada a conta dos recursos transferidos. 

XVII - Prestar esclarecimentos sobre a execugao fisica a financeira do Programa, sempre que solicitado pelo FNDE/MEC, por 
orgao do Sistema de Controle Interno do Poder Executive Federal, pelo Tribunal de Contas da Uniao, pelo Ministerio Public() ou 
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por orgao ou entidade corn delegagao para esse fim. 

XVIII - Nao considerar os valores transferidos no computo dos 25% (vinte e cinco por cento) de impostos e transferencias 
devidos a manutengao e ao desenvolvimento do ensino, por forga do disposto no art. 212 da Constituigeo Federal. 

XIX - Prestar contas ao FNDE/MEC dos recursos recebidos, no prazo e nas condigaes estipuladas na Resolugao CD/FNDE No 
14/2012. 

XX - Manter em seu poder, a disposigao do FNDE/MEC, dos orgeos de controle interno e externo e do Ministerio Public°, os 
comprovantes das despesas efetuadas a conta do programa, pelo prazo de 20 (vinte) anos, contados da data da aprovagao da 
prestagao de contas anual do FNDE/MEC pelo Tribunal de Contas da Uniao (TCU) a que se refere o exercicio do repasse dos 
recursos, a qua/ sera divulgada no sitio eletronico www.fnde.gov.br. 

XXI - Responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista e previdenciaria, decorrentes de eventuais demandas 
judiciais relativas a recursos humanos utilizados na execugao do objeto deste Termo de Compromisso, bem como por todos os 
onus tributarios ou extraordinarios que incidam sobre o presente Instrumento, ressalvados aqueles de natureza compulsOria, 
langados automaticamente pela rede bancaria arrecadadora. 

XXII — Responsabilizar-se, no menor tempo passive], por todos os procedimentos necessarios a aquisigeo e manutengao dos bens 
e equipamentos, assim como zelar pelo regular use no objetivo proposto e, quando necessario, realizar a adequagoes na 
estrutura fisica para suportar a instalagao e guarda dos equipamentos adquiridos 

XXIII - Adotar todas as medidas necesserias a correta execugao deste Termo de Compromisso. 

Declaro, em complementagao, que o ente federado cumpre com as exigencias do art. 169 da Constituigao Federal, que trata dos 
limites de despesa com pessoal e que os recursos proprios de responsabilidade do ente federado estao assegurados, conforme a 
Lei Orgamentaria Municipal. 

Brasilia/DF, 27 de JUNHO de 2018. 

AMERICO BELLE 

PREFEITURA MUNICIPAL IDE CAPANEMA 

VALIDACAO ELETRoNICA DO DOCUMENTO 

Validado por AMERICO BELLE - CPF: 240.595.879-15 em 28/06/2018 08:07:22 
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31 :,.. ,,,,,, ,ITAitign 
,•.KI(.1 .....  NiTA VALOR TOTAL 

10 
77 

Conjunto Aluno — 
Tamanho 06 (modelo 

1 — MDF/MDP) 
40.000 R$ 262,00 R$ 10.480.000,00 

79 Conjunto Professor 01 3.000 R$ 340,00 R$ 1.020.000,00 
80 	Mesa Acessivel 02 600 R$ 200,00 R$ 120.000 00 

VALORI: 	.1,  7::'-7 	T -41 	74.': '1117 F-r: ,;v1,::   

Rus doS yOrtiOnarios 11323 1 Cabral 180035 050 1 Curitiba 'Parana 1 Bra it 1[41] 3250 8100 

0 0 0 

Govern° do Estado do Parana 
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CONTRATO N° 530/2018 - FUNDEPAR 

Que entre si celebram o Institute 
Paranaense 	de 	Desenvolvimento 
Educacional - FUNDEPAR EA ea empresa 
Ergo Mobili Indastria e Comercio de 
MOveis Ltda, pare os fins que se 
especifica. 

Aos 10 dias do mes de maio de 2018, de urn lado o Institute Paranaense de 
Desenvolvimento Educacional - FUNDEPAR, corn sede e foro em Curitiba - PR, 
localizado a Rua dos Funciontrios, n° 1323, CEP: 80.035-050, inscrito no CNPJ sob o 
n.° 22.112.109/0001-53, neste ato representado pelo Sr. Sergio Brun, nomeado por 
meio do Decreto n° 7656/2017, portador da Carteira de Identidade n.°  3.679.933-1, 
CPF n.° 497,594.859-15, no use da atribuicao que Ihe confere o Cargo de Diretor 
Presidente do Instituto FUNDEPAR, neste ato denominado simplesmente 
CONTRATANTE, e a empresa Ergo Mobili Industrie e Comercio de Moveis Ltda, 
inscrita no CNPJ sob o n.° 97.466.593/0003-80, estabelecida a Travessa Jose Estado 
Pereira, n° 413 — A, B, Bairro Aruja, CEP: 83.015-610, sao Jose dos Pinhais - PR, Tel: 
(41) 3888-2614, neste ato representada por seu Representante, o Sr. Airton Bohrer 
Oppitz, portador da carteira de identidade n.° 302118143-7, expedida pela SSP/RS, 
CPF n.° 225.161.400-10, doravante denominada CONTRATADA, em vista o constante 
e decidido no processo administrativo n.° 23034.002238/2016-53, resolvem celebrar o 
presente Contrato, decorrente de licitacao na modalidade de PREGAO ELETRONICO 
FNDE n.° 10/2017, para Registro de Precos, conforme descrito no Edital e seus 
Anexos, que se regera pela Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n.° 
10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto n.° 5.450, de 31 de maio de 2005, 
mediante as condicOes expressas nas clausulas seguintes. 

1. CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO 
1.1. 0 objeto do presente Contrato e a aquisicao de Mobiliarios Escolares 
constituidos de conjunto aluno, mesa acessivel e conjunto professor, em 
atendimento as entidades educacionais das redes pOblicas de ensino nos Estados, 
Distrito Federal e Municipios, conforme especificacOes e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregao identificado no preambulo e na proposta vencedora, os quaffs 
integram este instrumento, independente de transcricao. 

1.2. Discriminacao do objeto: 
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2. CLAUSULA SEGUNDA — DA VIGENCIA 
2.1. 0 prazo de vigencia deste Contrato é de 12 (doze) meses, contados da data de 
assinatura, prorrogavel na forma do art. 57, §10, da Lei n° 8.666, de 1993. 

3. CLAUSULA TERCEIRA — DO VALOR E DA DOTACAO ORCAMENTARIA 
3.1. 0 valor do presente Contrato e de R$ 11.620.000,00 (onze milhoes e seiscentos e 
vinte mil reels). 
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinaries diretas e indiretas 
decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, 
frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao. 
3.3. As despesas decorrentes desta contratagao estao programadas em dotagao 
orgamentaria propria, prevista no orgamento da CONTRATANTE, para o exercicio de 
2018, na classificagao abaixo: 
Projeto Atividade: 4453 — Gestao de Suprimento, Logisitca e lnfraestrutura 
Escolar 
Fonte de Recursos: 116 — SEQE e 100 — Ordinario nao Vinculado. 
Elemento de Despesa: 4490.5242 
NiTimero de Empenho:18001355, 18002182 e 18002183 
DATA DE EMPENHO: 03/04/2018 e 07/05/2018 
VALOR (R$): R$ 11.620.000,00 (onze milhOes e seiscentos e vinte mil reais). 
4. CLAUSULA QUARTA — DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. 0 objeto deste Contrato devera ser entregue a CONTRATANTE no prazo maxima 
correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de 
Entrega a seguir, e sera contado a partir da assinatura deste Contrato e da 
disponibilizagao dos enderegos de entrega pela CONTRATANTE a CONTRATADA, 
prevalecendo a data do evento que ocorrer por Ultimo. 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 
Ate 10.000 unidades em ate 90 dias da assinatura do contrato. 
De 10.001 a 30.000 unidades em ate 140 dias da assinatura do contrato. 
Acima de 30.000 unidades em ate 180 dias da assinatura do contrato. 

4.2. Os itens objeto deste Contrato deverao ser entregues no enderego informado pela 
CONTRATANTE (na escola ou outra instituigao informada como parte integrante deste 
contrato), dentro do prazo definido no item 4.1. 
4.3. 0 transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato sao de responsabilidade 
da CONTRATADA, os quais deverao ser entregues conforme quantitativos e 
enderegos dos destinatarios a serem fornecidos a CONTRATADA, pela 
CONTRATANTE, por ocasiao da firmatura deste instrumento contratual. 
4.4. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em 
desacordo corn as especificagOes e condigOes do Termo de Referencia, do Edital e 
deste Contrato, ficando a CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens 
irregulares no prazo de ate 30 (trinta) dias. 
4.5. Caso a substituigao/reparagao dos itens irregulares nao ocorra no prazo 
determined°, estara a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a 
aplicagao das sangoes previstas neste Contrato. 
4.6. 0 aceite do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE nao exclui a 
responsabilidade civil nem a etico profissional do fornecedor por vicios de quantidade 
ou qualidade dos itens entregues ou disparidades corn as especificagOes 
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estabelecidas no Termo de Referenda e seus Anexos verificadas posteriormente, 
garantindo se a CONTRATANTE as faculdades previstas em legislaceo pertinente, 
incluindo as disposicaes cabiveis no ambito do 0:Alga de Defesa do Consumidor (Lei 
n.°  8.078/90). 

5. CLAOSULA QUINTA — DA FISCALIZACAO 
5.1. 0 acompanhamento e a fiscalizacao deste Contrato serao realizados por 
servidores designados por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade corn o 
disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 
5.2. Os fiscais do Contrato sera° responsaveis pelo acompanhamento, fiscalizacao e 
pelo atesto dos bens contratados, podendo utilizer, entre outras ferramentas de 
controle e checagem, lista de verificacao que venha a ser disponibilizada pelo FNDE 
coma instrumento administrativo auxiliar do processo de controle de qualidade, no 
ambito da assistencia tecnica a que se refere a Lei n.° 5.537/1968. 
5.3. A CONTRATANTE se reserve ao direito de, sempre que julgar necessario, 
verificar, por meio de agente tecnico credenciado ou de seus funcionarios, se as 
prescrigOes das normas deste Contrato estao sendo cumpridas pelo 
fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo devera garantir ao agente tecnico 
credenciado livre acesso as dependencies pertinentes da fabrica. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA 
CONTRATADA 
6.1. Compete a CONTRATANTE: 
6.1.1. Promover o acompanhamento e a fiscalizacao do fornecimento dos Mobiliarios 
Escolares, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro prOprio as 
falhas detectadas. 
6.1.2. Comunicar prontamente a CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto 
deste Contrato, podendo recusar o recebimento, caso nao esteja de acordo corn as 
especificacaes e condiceies estabelecidas no Termo de Referencia — Anexo I do Edital 
do Pregao EletrOnico. 
6.1.3. Realizar os atos relativos a cobranca do cumprimento pela CONTRATADA das 
obrigacOes assumidas neste Contrato e aplicar sancoes, garantida a ample defesa e o 
contraditario, decorrentes do descumprimento dessas obrigagOes, em relacao as sues 
pi-alphas contratacoes, informando as ocorrencias ao Orgao Gerenciador. 
6.1.4. Notificar previamente a CONTRATADA, quando da aplicacao de sangoes 
administrativas. 
6.1.5. Verificar a regularidade fiscal e trabaihista do fornecedor antes dos atos relativos 
a assinatura e gestao contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, 
sob a forma de extrato, e juntado aos autos, corn a instrucao processual necessaria. 
6.1.6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo corn a estabelecido neste 
Contrato. 

6.2. Compete a CONTRATADA: 
6.2.1. Envidar todo o empenho e a dedicacao necessarios ao fiel e adequado 
cumprimento dos encargos que Ihe sac confiados. 
6.2.2. Tomar todas as providencias necessaries pars o fiel cumprimento das 
disposiOes contidas no Termo de Referencia, no Edital e na Ata de Registro de 
Precos, inclusive no que se refere ao cumprimento das regras do Controle de 
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Oualidade e quanto ao compromisso de fornecimento do quantitativo contratado por 
meio deste instrumento. 
6.2.3. Entregar os Mobiliarios Escolares no(s) prazo(s) meximo(s) e demais condig6es 
descritas(s) no Termo de Referencia — Anexo I do Edital do Pregao Eletrenico e neste 
Contrato. 
6.2.4. Reparar, corrigir ou substituir, as suas expensas, as partes do objeto deste 
Contrato em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorregoes resultantes dos 
produtos empregados ou da execugao de servigos. 
6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causer a 
CONTRATANTE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razao de agar) ou 
omissao dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras 
cominagOes contratuais ou legais a que estiver sujeita, inclusive no que se refere as 
disposigOes do Estatuto da Crianga e do Adolescente (Lei n.° 8.069/1990), quando for 
o caso e no que couber. 
6.2.6. Nao efetuar, sob nenhum pretexto, a transferencia de responsabilidade para 
outros, sejam fabricantes, tecnicos ou quaisquer outros. 
6.2.7. Manter, durante toda a execugao do objeto deste Contrato, em compatibilidade 
corn as obrigagOes assumidas, todas as condicOes de habilitagao e gualificagao 
exigidas no Edital e seus Anexos. 
6.2.8. Informer a CONTRATANTE a ocorrencia de fatos que possam interferir, direta 
ou indiretamente, na regularidade do fornecimento. 
6.2.9. Executar todos os servigos corn mao-de-obra quatificada, devendo a 
CONTRATADA cumprir corn todas as normas tecnicas da ABNT, relatives aos 
processos de fabricagao dos itens objeto deste Contrato, no que couber. 
6.2.10. Prestar informag3es relatives a execugao deste Contrato ao FNDE, na 
qualidade de Orgao Gerenciador do Registro de Pregos, sempre que solicitado. 

7. CLAUSULA SETIMA — DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS 
7.1. Comete infragao administrative nos termos da Lei n.' 8.666/1993 e da Lei n.°  
10.520/2002, a CONTRADA que: 
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer des obrigagoes assumidas em 
decorrencia desta contratagao; 
b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto; 
c) Fraudar na execugao do Contrato; 
d) Comportar-se de modo inidoneo; 
e) Cometer fraude fiscal; 
f) Nao mantiver a proposta. 
7.2. Tambem ficam sujeitas as penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a 
CONTRATADA que: 
a) Tenha sofrido condenagao definitive par praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 
b) Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitageo; 
c) Demonstre nao possuir idoneidade para contratar corn a Administrageo em virtude 
de atos ilicitos praticados. 
7.3. Pela inexecugao total ou parcial deste Contrato, incluindo as hip6teses constantes 
do subitem 7.1., a CONTRATANTE podera, garantida a previa defesa, aplicar a 
CONTRATADA as seguintes sangOes, segundo a gravidade da falta cometida: 
I - Advertencia escrita: quando se tratar de infragto leve, a juizo da fisc,alizagao, no 
caso de descumprimento das obrigagoes e responsabilidades assumidas neste 
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Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrencias que possam acarretar prejuizos 
CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave; 
II - Multas: 
a) multa moratoria de 0,03% (tres centesimos por canto) por dia sobre o valor dos 
bens entregues corn atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE 
podera decidir pela continuidade da aplicacao da multa ou pela rescisao contratual, em 
razao da inexecucao do objeto. 
b) multa moratoria de 0,07% (sate centesimos por canto) do valor do Contrato por 
dia de atraso, observado a maxima de 2% (dois por cento), no caso de inobservancia 
do prazo fixado para apresentacao da garantia contratual a que se refere a Clausula 
Nona deste Contrato, se for o caso. 
c) multa moratoria de 0,3% Wes decimos por cento) por dia sabre o valor dos 
Mobiliarios Escolares que estiverem em desacordo corn as condicoes de garantia do 
produto, limitada a 10% (dez por canto) do valor desses bens. 
d) multa compensatoria de 5% (cinco por canto) pela nao manutencao das 
condicees de habilitacao e qualificagao exigidas no instrumento convocatario, a qual 
sera calculada sobre a valor total da parcela nao adimplida do Contrato. 
e) multa compensatoria de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional 
obrigagao inadimplida, em caso de rescisao por inexecucao parcial do objeto. 
f) multa compensatoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do Contrato, no 
caso de rescisao por inexecucao total do objeto. 
III - Suspensao temporaria de participar em licitagao a impedimenta de contratar corn 
a Administracao, pelo prazo nao superior a 2 (dais) anos; 
IV - Impedimento de licitar e contratar corn o ente federado do argao/entidade 
CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento 
de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n.° 10.520/02, pelo prazo 
de ate 5 (cinco) anos; 
V - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao Publica 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sancao ou ate que seja 
promovida a sua reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a sancao, que 
sera concedida samara que a CONTRATADA ressarcir a Administracao pelos 
prejuizos resultantes e apOs decorrido o prazo da sancta aplicada corn base no inciso 
anterior. 
7.4. A aplicacao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo 
administrativo que assegurara o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA, 
observando-se o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 
9.784/1999. 
7.5. A autoridade competente, quando da aplicacao e dosimetria das sancoes, levara 
em consideracao, na fixacao do perceptual da sancao aplicavel, dentre os limites 
maximos e mlnimos abstratamente previstos a hipatese, a gravidade e recorrencia da 
conduta do infrator, a suficiencia a reprimenda da infracao, o oferecimento de risco ao 
usuario, o carater educativo/pedagogico da pena, barn coma o dano causado 
CONTRATANTE, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade. 
7.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos sera() consideradas 
independentes entre si. 
7.7. As sangoes de multa podem ser aplicadas a CONTRATADA juntamente corn a de 
advertencia, suspensao temporaria e a declaragao de inidoneidade para licitar e 
contratar corn a Administragao da CONTRATANTE. 
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7.8. As penalidades serao obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, corn 
vistas a publicidade dos atos praticados pela Administracao. 

8. CLAUSULA OITAVA — DO PAGAMENTO 
8.1. Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera apresentar 
CONTRATANTE a la  via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente corn a 
comprovacao de entrega (ver modelo de termo de recebimento como parte 
integrante deste contrato). 
8.2. 0 pagamento sera efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de ate 20 (vinte) 
dias, contado apos o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentacao da 
cobranca prevista no item 8.1; atesto do recebimento do produto pelo fiscal do 
Contrato; e aprovagao da documentacao comprobatdria pelo setor responsavel pela 
gest3o do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos todos os criterios e 
c,ondiceies estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referenda e seus Encartes. 
8.3. Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorrecao 
sera devolvido a CONTRATADA, para regularizagao, reiniciando-se novos prazos para 
pagamentos, a contar da reapresentagao devidamente corrigida. 
8.4 Nenhurn pagamento sera realizado sem que haja a comprovacao da regularidade 
fiscal da Matriz e da Filial, para tanto, o fornecedor clevera manter as certidoes de 
regularidade fiscal (matriz e filial) atualizadas no Portal de Compras do Estado do 
Parana, para a emisseo do Certificado de Regularidade Fiscal pelo Sistema de Gestao 
de Materiais — GMS. 

9. CLAUSULA NONA — DA GARANTIA 
9.1. A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de todas as obrigacbes 
contratuais ora assumidas, inclusive indenizagoes a terceiros e multas que venham a 
ser aplicadas, devera prestar garantia na modalidade de caucao em dinheiro ou titutos 
da divida pUblica, seguro garantia ou fianga banana, em montante correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor global deste Contrato, no prazo maxima de 10 (dez) 
dias apOs sua assinatura, observadas as condigoes previstas na Lei n.° 8.666, de 
1993. 

10. CLAUSULA DECIMA — DA RESCISAO 
10.1. 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hipOteses previstas no art. 78 da 
Lei n.° 8.666, de 1993, corn as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuizo das sancoes aplicaveis. 
10.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurado-se a 
CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa. 
10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em case de 
rescisao administrativa prevista no art. 77 da Lei n.° 8.666, de 1993. 

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 
11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acrescimos ou supressOes do objeto 
deste Contrato quo se fizerem necessarios, ate o limite facultado pela regra do 
Paragrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e alteragoes posteriores, podendo a 
supressao exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os celebrantes, nos 
termos do Paragrafo 2°, Incise II do mesmo artigo, conforme redagao introduzida pela 
Lei n°  9.648/98. 
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Sr. Sergio Br 
Diretor Presi 
Decreto n° 7.561-017 

Sr. Airton = ohrer Oppitz 
Representante Legal 

a presence das testemunhas: 

	2. 	 
Nome: ar...40.4 	4-js.'?-9--  Nome: 
CPF: orp •Af Oly 1-3S—gam, CPF: 
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12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DA PUBLICACAO 
12.1. Incumbira CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por 
extrato, na imprensa local ou nos meios oficiais de divulgagao, no prazo previsto na 
Lei n.° 8.666, de 1993. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DO FORO 
13.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Contrato 
sera o da Sega° Judiciaria Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua 
ausencia, na jurisdigao local competente para litigios em que a Uniao Federal se 
constitua em parte interessada. E, por estarem assim justos e contratados, assinam o 
presente instrumento em 03 (tres) vias de igual teor e forma, para todos os fins 
previstos em direito, na presenca des dues testemunhas abaixo identificadas, que a 
tudo assistiram e que tambern o subscrevem. 

Curitiba, 10 de maio de 2018. 

Instituto Paranaense de 
	

Ergo Mobili Inch:Istria e Comercio 
Desenvolvimento E ucacional 

	
de Moveis Ltda 



0 . C) 3 4 

ALTERA00 CONTRATUAL N9 15 DA SOCIEDADE ERGO-MOBILI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
CNPJ N2 97.466.593/0001-18 

NI RE 42205333260 
Falha: 1 de za 

Pelo prase nte instrumento particular, os abaixo assinados: (a) AIRTON ROHRER OPPITZ. 

brasilero, nascido em 12.05.1954, casado sob o regime de comunhao parciat de bens, 
industrial, portador de Identidade RG n° 3021181437 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o 

n° 225.161.400-10, residente e domiciliado na alameda Julia da Costa, n° 1.425, 

apartamento n°. 901, bairro Champagnat, na cidade de Curitiba, Estado do Parana, CEP 

80.730-070; (b) MAURICIO BOHRER OPPITZ, brasileiro, nascido em 17,12.1958, 

divorciado, industrial, portador da Cedula de Identidade RG n° 5007136533 SSP/RS, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 211.173.650-34, residente e domiciliado na rua Delamar José 

da Silva, n° 327, apartamento n° 1.501, bairro Kobrasol, na cidade de Sao Jose, Estado de 

Santa Catarina, CEP 88.102-100; (c) RODRIGO BOHRER OPPITZ, brasileiro, nascido em 

16.05.1960, casado sob regime de separacao de bens, industrial, portador da Cedula de 

Identidade RG 2.009.502.283 SSP/RS,.•inscrito no CPF/ MF sob o n° 312.183.770-20, 

residente e domiciliado na avenida Trompowsky. n° 373, apartamento n° 101, bairro 

Centro, na cidade de Florianopolis, Estado de Santa Catarina, CEP 88.015-300; unicos 

&Solos da Sociedade ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, 

oessoa juridica de direito privado, inscrita no CNP.1/141F sob o n° 97.466.593/0001-18. 

corn seu ato constitutivo arquivado na junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob 

NIRE 42201828876, em sessao de 19.04.1994 e atual NIRE 42205333260, corn sede na 

Rua Jtilio Teodoro Martins, n° 3.944, Bairro Rio Caveiras, na cidade de Biguacu, Estado 

de Santa Catarina, CEP 88.161-840, resolvern, de mutuo, perfeito e comum acordo em 

aiterar e consolidar o Contrato Social de acordo corn as seguintes disposicOes: 

ALTERACAO DE DADOS CADASTRAIS 

CLAUSULA PRIMEIRA — 0 secio AIRTON BOHRER OPPITZ, modifica sua condicao de 

comunhao pars divOrciado. 0 seciq MAURICID BOHRER OPPITZ, em virtude de 

mudanca. altera seu enderego para Rua da Praca, no 241, bloco smart 2 apartamento 802, 

bairro Pedra Branco, na cidade de Palhoca, Estado de Santa Catarina, CEP 88.137-086. 
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CLAUSULA SEGUNDA - DA CRIACAO DE FILIAL 

Os sOcios resolvem, de mOtuo e perfeito acordo, criar novas filiais da Sociedade (a) 

localizada na cidade de Sao José dos Pinhais, no Estado do Parana, na travessa Jose 

Estado Pereira, n° 413, Barracao A, Barracao B, bairro Aruja, CEP 83.015-610 que 

desenvolvera as seguintes atividades: 

• Indtistria, comercio atacadista, importagAo e exportagao: de moveis, amigos, 

materials e equipamentos em escolares, corporativos, esportivos, hospitaiares, industrials, 

urbanos a de use residential; 

• Importacao, exportag.io, indiistria e comercio atacadista: de brinquedos em 

geral incluindo educativos e pedagogicos motocicletas, bicicietas convencionals, eletricas 

e triciclos, artigos, materials e equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos 

pare academies, maveis, equipamentos e utensilios pare cozinhas inclusive industrials 

equipamentos eletroeletreinicos, eletroportateis e eletrodomesticos em geral, materials 

equipamentos para laboratOrios a hospitals, equipamentos de seguranca a profissionais, 

produtos e equipamentos em geral pare portadores de necessidades especiais; 

• Importaga.o, exportaga-o, industria e comercio atacadista: de materiais 

escolares, didaticos, pedagdgicns, de expediente e seus acessorios, artigos do vestuario, 

uniformes, malharias, fardamentos a confeccoes em geral, catoados, mochilas, acessorios 

e sues manufaturas, pare quaisquer usos ou finalidade, militar, profissional, pessoal ou 

escolar, produtos para came, mesa e banho, colchoes e demais acessorios, embalagens, 

distribuicao de merenda escolar e de produtos alimenticios em geral, instrumentos 

musicals, objetos de arte e ac,essarios para decoragao, utensilios agricolas e ferramentas 

galvanizados em geral, madeiras, multilaminados, compensados em geral, laminados 

plasticos e tubos industrials; 

• Importacao, exportagao, Industrie e comercio atacadista a integracao de 

produtos e services de informatica, sistemas e produtos de software. licence de use de  

software desenvolvimento e fabricagao de terminals de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, tablets, e produtos de informatica em 
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geral, sistemas e produtos de software, licences de uso de softwares, softwares em geral, 

produaao de conteado, programacao, manutencao e instalacao de softwares, constituicao 
de programas educativos, profissionais e de Integracao digital_ Lousas Interativas e digitais, 

armarios, carregadores corn timer pare notebooks, armarios carregadores pare tablets corn 

timer, armadas carregadores de celulares corn timer e armarios carregadores em geral 

para todos os tipos de portateis corn ou sem energia, armarios de ago tipo cofre de 

seguranga, armarios para vestuarios de ac,ademias, armarios blindados corn abertura em 

senhas ou corn chaves, e todos os tipos de armarios de ago ou madeira, carteiras e 

equipamentos tecnologicos para portadores de necessidades especiais, equipamentos 

tecnoldgicos para ambientes de arquitetos, celulares, telefonia, filmadoras, equipamentos 

de vigitancia, suprimento e pegas de informatica, mesas Informatizadas e cadeiras corn 

componentes eletroeletrOnicos; 

• Prestacao de service: inforrnatica, na producao de conteUdo, programacao, 

manutencao e instalagao, software. Constituicao de programas educativos e profissionais 

e de integracao digital; 

• Services de: montagem, manutencao, recuperacao e locacao de moveis e 

equipamentos em geral incluindo os de informatica, transporte; 

• Desenvolvimento de projetos: para construcao civil, instalagoes diversas e 

decorageo de interiores; 

• Participacao e investimentos em outras empresas. 

E a filial (b) localizada na cidade de Sao Paulo, no Estado do Sao Paulo, na ma Carneiro 

da Cunha, n° 167, Tarred, conjunto comerclal n' 11, bairro SaOde, CEP 04144-000 quo 

desenvolvera as seguintes atividades: (1) comercio atacadista de artigos escolares, 

corporativos, esportivos, hospitalares, industrials, urbanos e de uso residencial; (ii) 

cornercio atacadista de brinquedos em geral incluindo educativos e pedagrigicos, 

motocicletas, bicicletas convencionais, 	eletricas e triciclos, artigos 	materials e 

equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos pare academies; moveis, 

equipamentos e utensflios para cozinhas inclusive industrials; equipamentos 
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eletreeletronioos, eletroportatels e eletrodomesticos em geral; materiais a equipamentos 

para laboratdrios e hospitals; equipamentos de seguranga e profissionats; produtos e 
equipamentos em geral para portadores de necessidades especials; (iii) comercio 

atacadista de materiais escolares, didaticos, peciagOgicos, de expediente e seus 

acessorios; artigos de vestuarios, uniformes, mplharias, fardamentos, calcados, mochilas, 

acessorios e suas manufaturas, para quaisquer usos ou finalidades, militar, profissional, 

pessoal ou escolar, produtos pare came, mesa, banho, colchoes e demais acessorios; 

embalagens; distribuicao de merenda escclar e de produtos alimenticias em geral; 

instrumentos musicals; objetos de prte e acessorios para decoracao; utensilios agricolas e 

ferramentas; galvanizados em geral, madeiras, multitaminados, compensados em geral, 

laminados plasticos e tubas industrials; e (iv) comercio atacadista de produtos e servigos 

de informatica, sistemas a produtos de software, licence de use de software, terminals 

de autoatendimento, carteiras informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, 

tabletes, e produtos informatica em geral, .sistemas a produtos de software, licences de 

use de software, software em geral. Louses interativas a digitais, amiarios carregadores 

corn timer pare notebooks, arrnarios carregadores pare tablets corn timer, armarios 

carregadores de celular corn timer, armaries carregadores em geral pare todos os tipos de 

portateis corn ou sem energia, arrnario de age tipo cofre de seguranca, armaries pare 

vestuarios de academies, armarios brindados corn abertura em senha ou corn chaves, e 

todos os tipos de armarios de ago ou madeira: carteiras a equipamentos tecnolOgicos pare 

portadores de necessidades especiais, equipamentos tecnologicos para ambientes de 

arquitetos; celulares, telefonia, fllmadoras, equipamentos de vigilancias, suprimentos e 

pecas de informaticas, mesas informatizadas e cadeiras corn componentes eletronicos. (v) 

Prestacao de Services. de informatica. na producao de conteUdo, programacao, 

manutencao, instalecao e software. Constituicao de programas educativos e profissionais 

e de interac5o digital; 

Paragrato Primeiro - as atividades de comercio atacadista serao exercidas fora do local, 

a filial servira apenas pare escritOrio a venda da mptriz. 
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CLAUSULA TERCEIRA - Diante da oonstituicao das filiais, conforms Clausula Segunda 

acima. a CIAusula Quarts do Contrato Social passa a vigorar corn a seguinte redacao: 

"CLAUSULA QUARTA — FILIAIS 

A Sociedade podera a qualquer tempo, abrir ou (ocher fillet ou outra dependencia, 

mediante afteractio contratual assinada por todos os sOcios. 

A Sociedade possui as seguintes filiais: 

(a) Localizada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, na avenida Augusto Franco, n° 

2.980, bairro Ponto Novo, CEP 49.047-040, registrada sob o CNPJ 97.466.593/0002-07 e 

NIRE 28900159280, que desenvolve as seguintes atividades: (i) comercio atacadista de 

artigos escolares, corporativos, esportivos, hospitalares, industrials. urbanos e de use 

residencial; (ii) comercio atacadista de brinquedos em geral incluindo educativos e 

pedagogicos, motocicletas, bicicletas convencionais, eletricas e triciclos, artigos materials 

e equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos pans academias; mOveis, 

equipamentos e utensflios para cozinhas inclusive industrials; equipamentos 

eletroeletronicos, eletroportateis e eletrodomesticos em geral; materials e equipamentos 

para laboratorios e hospitais; equipamentos de seguranga e profissionais; produtos e 

equipamentos em geral para portadores de necessidades especiais; (iii) comercio 

atacadista de materials escolares, didaticos, pedagogicos, de expediente e seus 

acessOrios; artigos de vestuarios. uniformes, malharias. fardamentos, calcados, mochilas, 

acessdrios a sues manufaturas, para quaisquer usos ou finalidades, militar, profissional, 

pessoal ou escolar, produtos para cama, mesa, banho, colchoes e demais acessorios; 

embalagens; distribuicao de merenda escolar e de produtos atimenticios em geral; 

instrumentos musicals; objetos de arta e acessorios para decoracao; utensilios agricolas e 

ferramentas; galvanizados em geral, madeiras, multilaminados, compensados em geral, 

laminados plasticos e tubos industrials; a (iv) comercio atacadista de produtos e servicos 

de informatica, sistemas a produtos de software, licenga de use de software, terminals 

de autoatendlmento, carteiras informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, 
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tabletes, e produtos informatica em geral, sistemas•e_produtos de software, licences de 

uso de software, software em geral. Louses interativas e digitais, armarios carregadores 

corn timer pare notebooks, armarios carregadores pare tablets corn timer, arrnarios 

carregadores de celular corn timer, armarios carregadores em geral para todos os tipos de 

portateis corn ou sem energia, armario de ac .o tipo cofre de seguranca, armerios para 

vestuarios de academias, armarios brindados corn abertura em senha ou corn chaves, e 

todos os tipos de armadas de ago ou madeira: carteiras e equipamentos tecnologicos pare 

portadores de necessidades especiais, equipamentos tecnoldgicos pare ambientes de 

arquitetos; cefulares, telefonia, filmadoras, equipamentos de vigilancias, suprimentos e 

pegas de informaticas, mesas informatizadas e cadeiras corn componentes eletronicos, (v) 

Prestacao de Servigos: de Inforrnatica, na producao de conteudo, programagao, 

manutengao, instalagao e software. Constituicao de programas educativos e profissionais 

e de interacao digital; 

(b) Localizada na cidade de Sao Jose dos Pinhais, no Estado do Parana, na travessa Jose 

Estacio Pereira, n° 413, Barracao A, Barracao B, bairro Arujd, CEP 83.015-610 que 

desenvolvera as seguintes atividades: 

• Industrie, comercio atacadista, impiortacrao e exportagao: de moveis, artigos, 

materials e equipamentos em escolares, corporativos, esportivos, hospitalares, industrials, 

urbanos e de uso residencial; 

• Importacao, exportacao, industria e comercio atacadista: de brinquedos em 

geral incluindo educativos e pedagogicos motocicletas, bicicletas convencionais, eletricas 

e triciclos, artigos, materials e equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos 

pare academies, m6veis, equipamentos e utensflios pare cozinhas inclusive industrials 

equipamentos eletroetetrOnicos, eletroportateis e eletrodomesticos em geral, materiais e 

equipamentos pare laboratories e hospitais, equipamentos de seguranga e profissionais, 

produtos e equipamentos em geral pars partadores de necessidades especiais: 

• Importactio, exportagao, indOstrIa e comercio atacadista: de materiais 

escolares, didaticos, pedagogicos, de expediente e seus acessorios, artigos do vestuario, 
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uniformes, malharias, fardamentos e confecgoes em geral, calcados. mochilas, acessdrios 

e suas manufaturas, pare quaisquer usos ou finalidade, militar, profissional. pessoal ou 
escolar, produtos para cama, mesa e banho, colchdes e demais acessonos, embalagens, 

distribuicao de merenda escolar e de produtos alimenticios em geral, instrumentos 

musicals, objetos de arte e acessorios pare decorago, utensflios agricolas e fen-amentas 

galvanizados em geral, madeiras, multilaminados, compensados em geral, laminados 

plasticos e tubos industrials; 

• Importagao, exportagao, indastria e comercio atacadista e integragao de: 

produtos e servicos de informatica, sistemas e produtos de software, licence de use de 

software desenvolvimento e fabricagao de terminals de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, tablets, e produtos de informatica em 

geral, sistemas e produtos de software, licences de use de softwares, softwares em geral, 

producao de conteUdo, programagao, manutengao e instalagao de softwares, constituicao 

de programas educativos, profissionais e de integragao digital. Louses interativas e digitais, 

armadas, carregadores corn timer pare notebooks, armadas carregadores para tablets corn 

timer, armarios carregadores de celulares corn timer e armarios carregadores em geral 

para todos os tipos de portatels corn ou sem energia, armarios de ago tipo cofre de 

seguranca, armarios pare vestuarios de academias, armarios blindados corn abertura em 

senhas ou corn Chaves, e todos os tipos de armadas de ago ou madeira, carteiras e 

equipamentos tecnolOgicos pare portadores de necessidades especiais, equipamentos 

tecnologicos pare ambientes de arquitetos, celulares, telefonia, filmadoras, equipamentos 

de vigilancia, suprimento e pecas de informatica, mesas informatizadas e cadeiras corn 

componentes eletroeletrOnicos; 

• Prestagao de servigo: informatica. na produgao de conteCido, programacao, 

manutencao e instalagao, software. Constituigao de programas educativos e profissionais 

e de integracao digital; 

• Servicos de: montagem, manutencao, recuperagao e locagao de move's e 

equipamentos em geral incluindo os de informatica, transporte; 

• Desenvolvimento de projetos: para construcao civil, instalagoes diversas e 
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decoragao de interiores; 

• Participagao e investimentos em outras empresas. 

(c) Localizada na cidade de Sao Paulo. no Estado do Sao Paulo, na rua Cameiro da Cunha. 

n° 167, Tdrreo, conjunto comercial n° 11, bairro SaOde, CEP 04144-000 que clesenvolvera 

as seguintes atividades: 	comercio atacadista de artigos escolares, corporativos. 

esportivos, hospitalares, Industrials, urbanos e de use residencial; (ii) comercio atacadista 

de brinquedos em geral incluindo educatjvos a pedagogicos, motocicletas, bicicletas 

cOnvencionais, etetricas e tricicibs, artigos materials e equipamentos esportivos em 

geral incluindo equipamentos. pare academies: mOvets, equipamentos e utensflios pars 

cozinhas inclusive industriais; equipamentos eietroeletronicos, eletroportateis e 

eletrodomdsticos em geral; materiais e equipamentos pare laboratorios e hospitals; 

equipamentos de seguranga e profissionais; produtos e equipamentos em geral pars 

portadores de necessidades especiais; (iii) comercio atacadista de materials escolares, 

didaticos, pedegogicos, de expediente e seus acessOrios; artigos de vestuarios, uniformes, 

malharias, fardamentos, calgados, mochilas, acessorios e suas manufaturas, pars 

quaisquer usos ou finalidades, militar, profissional, pessoal, ou escolar, produtos pare 

came, mesa, banho, colchoes a demais acesSorios; ernbalagens; distribuigao de merenda 

escolar e de produtos alimenticios em gerat; instramentos musicais; objetos de arte e 

acessOrlos pare decorag.ao; utensilios agricolas e ferramentas; galvanizados em geral, 

madeiras, multilamirrado,s, compensados em geral. laminados plastic.os e tubes industrials; 

e (iv) comercio atacadista de produtos a servigos de informatica, sistemas e produtos 

de software, licence de use de software, terminals de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, tabletes, e produtos informatica 
, . 

em geral, sistemas e produtos de software, licences de use de software, software em gerat. 

Louses interativas e digitais, armadas carregadores corn timer pars notebooks, armarios 

carregadores pare tablets corn timer, armarios carregadores de cetular corn timer, armarios 

carregadores em gerat pare todos os tipos de portateis corn ou sem energia, armario de 

ago tipo cofre de seguranca, armarios,para vestuarios de academies, armarios brindados 
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corn abertura em senha ou corn chaves, e todos o's tipos de armadas de ago ou madeira: 

carteiras e equipamentos tecnolagicos para portadores de necessidades especiais, 
equipamentos tecnoldgicos pare ambientes de arquitetos; celulares, telefonia, filmadoras, 

equipamentos de vtgilancias, suprimentos e pecas de infarrnaticas, mesas informatizadas 

e cadeiras corn componentes eletronicos. (v) Prestacao de Servigos: de informatica, na 

producao de contetklo, programag.lo, manutencao, instalagdo e software. Constituicao de 

programas educativos e profissionais e de interacao digital; 

Paragrafo Primeiro - as atividades de comercio atacadista sera() exercidas fora do local, 

a filial servira apenas para escritario e venda da matriz. 

DA CONSOLIDACAO DO CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA QUARTA — Tendo em vista a deliberacoes tomadas, os sodas resolvem, de 

mtltuo, e comum acordo consolidar a Contrato Social da Sociedade, o qual passara a 

vigorar nos seguintes termos: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO DA 

ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MoVEIS LTDA 

CNPJ N° 97.466.59310001-18 

NIRE 42205333260 

Pelo presente instrumento particular, as abaixo assinados: (a) AIRTON BOHRER OPPITZ, 

brasileiro, nascido em 12.05.1954, divorciado, industrial, portador da Cedula de ldentidade 

RG n° 3021181437 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o n° 225.161.400-10, residente e 

domiciliado na alameda Julia da Costa, n° 1.425, apartamento n°. 901, bairro Champagnat, 

na cidade de Curitiba, Estado do Parana, CEP 80,730-070; (b) MAURICIO BOHRER 
OPPITZ, brasileiro, nascido em 17.12.1958, divorciado, industrial, portador da Cedula de 

Identidade RG n° 5097136533 SSP/RS, inscrito no.-',PF/NIF sob o n° 211.173.650-34, 

residente e domiciliado na Rua da Praga, n° 241, bloco smart 2 apartamento 802, bairro 
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Pedra Branco, na cidade de Palhoga, Estado de Santa Catarina, CEP 88.137-086; (c) 

RODRIGO BOHRER OPPITZ, brasileiro, nascido em 16.05.1960. casado sob regime de 

separageo de bens, industrial, portador da Cedula de Identidade RG n° 2.009.502.283 

SSP/RS, Inscrito no CPF/MF sob o n° 312.183.770-20, residente e domiciliado na avenida 

Trompowsky. n° 373, apartamento n° 101, bairro Centro. na cidade de Florianopolis, Estado 

de Santa Catarina, CEP 88.015-300; Onions socios da Sociedade ERGO-MOBILI 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE'S LTDA, pessoa juridica de direito privado, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n° 97.466.593/0091:18. corn seu ato constitutivo arquivado na Junta 

Comercial do Estado de Santa C.aiaripa sob NIKE 42201828876, em sessao de 

19.04.1994 e atual NIRE 42205333260, corn sede na Rua Julio Teodoro Martins, n° 3944, 

Bairro Rio Caveiras, na cidade de Biguagu, Estado de Santa Catarina, CEP 88.161-840, 

resolvem, de mCituo, parfait() e comum acordo em consolidar o Contrato Social de acordo 

corn as seguintes disposigaes: 

CLAUSULA PRIMEIRA - DENOMINAcA0 

A Sociedade possui a denominagiio social de ERGO-MOBIL' INDUSTRIA E COMERCIO 

DE MOVE'S LTDA e usa como titulo do estabelecimento ERGO-MOBILI INDUSTRIA E 

COMERCIO DE MOVE'S. 

Paragrafo Unit() - A Sociedade tern forma de Sociedade EmpresAria Limitada, obedecendo 

as normas que the sao proprias e o disposto neste CONTRATO SOCIAL, regendo-se 

supletivamente pelas normas de Sociedade AnOnima. 

CLAUSULA SEGUNDA - SEDE DA SOCIEDADE 

A Sociedade tern sede na Cidade de Biguagu, no Estado de Santa Catarina, na rua Julio 

Teodoro Martins, n° 3.944, bairro Rio Caveiras, CEP 88.161-840,. podendo manter filiais, 

escritOrios em qualquer cidade do pats ou exterior, por deliberacao dos sicios. 
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CLAUSULA TERCEIRA - DO OBJETO SOCIAL 

A Sociedade tern por objeto social: 

• Inthistria, comerclo atacadiste, importecao e exportaglio: de movers, artigos, 

materials e equipamentos em escolares, corporativos, esportivos, hospitalares, industrials, 

urbanos e de use residencial; 

• Importaciio, exportagao, Industrie e cornercio atecadista: de brinquedos em 

geral incluindo educativos e pedagogicos motocicletas, bicicletas convencionais, eletricas 

e tricidos, artigos, materials a equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos 

pare academies, moveis, equipamentos e utensflios pare cozinhas inclusive industrials, 

equipamentos eletroeletronicos, eletroportateis e eletrodomesticos em geral, materials e 

equipamentos pare laboratdrios e hospitals, equipamentos de seguranca e profissionais, 

produtos e equipamentos em geral para portadores de necessidades especiais; 

• Importecao, exportacao, inditstria e comercia atacadista: de materials 

escolares, didaticos, pedagOgicos, de expediente e seus acessorios, artigos do vestuario, 

uniformes, maiharias, fardamentos e confecgoes em geral, calgados, mochilas, acessorios 

e sues manufaturas, para quaisquer usos ou finalidade, militar, professional, pessoal ou 

escolar, produtos para came, mesa e banho, colchaes e demais acessorios, embalagens, 

distribuigao de merenda escolar e de produtos alimenticios em geral, instrumentos 

musicals, objetos de arta e acessorios pare decoragac, utensflios agricolas e ferramentas 

galvanizados em geral, madeiras, multhaminados, compensados em geral, laminados 

plasticos e tubos industrials; 

• Importacao, exportactio, 'nth:Istria e comerclo atacadista e integracao de: 

produtos e servicos de informatica, sistemas e produtos de software, licence de uso de 

software desenvolvimento e fabricagdo de terminais de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, tablets, e produtos de informatica em 

geral, sistemas e produtos de software, licences de uso de softwares, softwares em geral, 

produgao de conteUdo, programagao, manutengao e instalagao de softwares, constituigao 

de programas educativos, profissionais e de integragao digital. Louses interativas e digitais, 
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armarios, carregadores corn timer pare notebooks, armadas carregadores pars tablets corn 

timer, armarios carregadores de celulares corn timer e armadas carregadores em geral 

pare todos os tipos de portateis corn ou sem .energia, armadas de ago tipo cofre de 

seguranga, armadas pare vestuarios de academias, armadas blindados corn abertura em 

senhas ou corn chaves, a todos os tipos de armarios de ago ou madeira, carteiras 

equipamentos tecnolegicos pare portadores de hecessidades especials, equipamentos 

tecnolagicos pare ambientes de arquitetos, celutares, telefonia, tilmadoras, equipamentos 

de vigilancia, suprimento e pecas de inform) tics, mesas inforrnatizadas a cadeiras corn 

componentes eletroeletronicos; 	
e 

• Prestagao de service: informatica, na • producao de conteUdo, programacao, 

manutencrao a instalacao, software. Constituicao de programas educativos a profissionais 

e de integracao digital; 

• Services de: montagem, manutencao, recuperacao a lacacOo de moveis e 

equipamentos em geral incluindo as de informatica. transports; 

• Desenvolvirpepto de projetos: pare construcao civil, ,!nstalacoes diversas a 

decoracao de interiores: 

• Participagao a investimentos em outrae empresas. 

CLAUSULA QUARTA — FILIAIS 

A Sociedade podera a qualquer momenta abrir ou fechar filiaol ou outra dependencia, 

mediante alteracao contratual assianda por todos os socios. 

A Sociedade possui as seguintes fltiais: 

(a) 	Localizada na cidade de Aracaju, Estado de Sergipe, na ,avenida Augusto Franco. 

n° 2.980, bairro Ponto Novo, CEP 49.947-040, registrada sob o CNPJ 97.466.593/0002-07 

e NIRE 28900159280, qua desenvolve as seguintes atividades: (I) cameral° atacadista de .. 	• 
artigos escolares, corporativas, esportivos, hospitalares, industriais, urbanos e de use 

residencial; (ii) comercio atacadista de brinquedos em geral incluindo educativos e 
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pedagogicos, motocidetas, bicicletas convencionpis, eletricas e triciclos, artigos materiais 

e equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos pare academies; mOveis, 
equipamentos e utensflios para cozinhas inclusive industriais; equipamentos 

eletreeletthnicos, eletroportatels e eletrodomesticos ern geral; materials e equipamentos 

pare laboratories e hospitals; equipamentos de seguranga e profissionais; produtos e 

equipamentos em geral para portadores de necessidades especiais; (iii) c,ornercio 

atacadista de materials escolares, didatices, pedagogicos, de expediente e seus 

acesserios; artigos de vestuarios, uniformes, malharias, fardamentos, calgados, mochilas, 

acessorios e suas manufaturas, para quaisquer usos ou finalidades, militar, profissional, 

pessoal ou escolar, produtos para camp, mesa, banho, colchoes e demais acessOrios; 

embalagens; distribuigao de merenda escolay e de produtos alimentIcios em geral; 

instrumentos musicals; objetos de arte e•acessorios para decoragao; utensflies agricolas e 

ferramentas; galvanizados em geral, madeiras, multilaminados, compensados em geral, 

laminados plasticos e tubes industrials; e (iv) Comercio atacadista de produtos e services 

de inforrnatica, sistemas a produtos de software, licence de use de software. terminais 

de autoatendimento, carteiras infonnatizadas, computadores, notebooks, netbooks, 

tabletes, a produtos inforrnatica em geral, sistemas a produtos de software, licences de 

use de software, software em geral. Lousas interativas a digitais, armarios carregadores 

corn timer para notebooks, armarios carregadores pare tablets corn timer, armarios 

carregadores de celular corn timer, armarlos carregadores em geral para todos os tipos de 

portateis corn ou sem energia, armario de ago tipo cofre de seguranca, armadas para 

vestuaries de academies, armarios brindedas corn abertura em senha ou corn chaves. e 

todos os tipos de armadas de ago ou madeira: carteiras e equipamentos lecnologicos pars 

portadores de necessidades especlais, equipamentos tecnologicos para ambientes de 

arquitetos; celulares, telefonia, filmadoras. equipamentos de vigiiancias, supnmentos e 

pages de inforrnatIcas, mesas inforrnatizadas e cadeiras corn componentes eletronicos. (v) 

Prestagao de Services: de informatica, na produgao de contetido, programagao, 

manutengao, instalagtio e software. Constituicao de programas educativos e profissionais 

e de interagao digital. 
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(b) 	Localizada na cidade de Sao José dos Pinhais, no Estado do Parana, na travessa 

José Estado Pereira, n° 413, Seneca() A, Barracao B, bairro Aruja, CEP 83.015-610 que 

desenvolvera as seguintes atividades: 

• Indtistria, comercio atacadista, Importacao e exportacao: de moveis, artigos, 

materials e equipamentos em escolares, corporativos, esportivos, hospitalares, industrials, 

urbanos e de use residencial; 

• Importagao, exportacao, inthistria e comercio atacadista: de brinquedos em 

geral incluindo educattvos e pedagogicos motocidetas, bicicletas convencionais, eletricas 

e triciclos, artigos, materials e equipamentos esportivos em geral incluindo equipamentos 

pars academies, moveis, equipamentos e utensflios pars cozinhas inclusive industrials 

equipamentos eletroeletronicos, eletroportateis e eletrodomesticos em geral, materials e 

equipamentos pare laboratorios e hospitals, equipamentos de seguranca a profissionais, 

produtos e equipamentos em geral para portadores de necessidades especiais; 

• Import:30o, exportacao, indtistria e comercio atacadista: de materials 

escolares, didaticos, pedagoglcos, de expediente a seus acessorios, artigos do vestuario, 

uniformes, matharias, fardamentos e confeccoes em geral, calcados, mochilas, acessorios 

e suas manufaturas, para quaisquer usos ou linalidade, militar, profissional, pessoal ou 

escolar, produtos pare cama, mesa e banho, colehoes e demais acessorios, embalagens, 

distribuicao de merenda escolar a de produtos alimenticios em geral, instrumentos 

musicals, objetos de arte e acessarios pars decoracao, utensflios agncolas e ferramentas 

gatvanizados em geral, madeiras, multilaminados, compensados em geral, laminados 

plasticos e tubos industrials; 

• Importa0o, exportacao, inthistria e comercio atacadista e integracao de: 

produtos e servicos de informatica, sistemas produtos de software, licence de use de 

software desenvolvirnento e fabricagao de terminals de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, notebooks, netbooks, tablets, e produtos de informatics em 

geral, sistemas e produtos de software, licences de use de softwares, softwares em geral, 

produc.ao de conteUdo, programacao, manutencao a instalacao de softwares, constituicao 

de programas educativos, profissionais e de integractio digital. Louses interativas e digitais, 

tie 	 •• 
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armarios, carregadores corn timer para notebooks, armanos carregadores para tablets corn 

timer, armarios carregadores de celulares corn timer e armarios carregadores em geral 

pare todos os tipos de portateis corn ou sem energia, armarios de ago tipo cofre de 

seguranga, armarios para vestuarios de academies, armarios blindados corn abertura em 

senhas ou corn chaves, e todos os tipos de armarios de ago ou madeira, carteiras e 

equipamentos tecnologicos para portadores de necessidades especiais, equipamentos 

tecnologicos para ambientes de arquitetos, celulares, telefonia, filmadoras, equipamentos 

de vigilancia, suprimento e pegas de infogriatica, mesas informatizadas e cadeiras corn 

componentes eletreeletn5nices; 

• Prestacao de servIgo:,  inf?rmatica, na produpao de contetido, programagao, 

manutengao e instalagdo, softwaredistituigifiodelprograrnas educativos e profissionais 

e de integragao digital; 	 3 

• Services de: montagem, manutericio, recuperagao e locagao de moveis e 

equipamentos em geral incluindo os de informOtica, transporte; 

• Desenvolvimento de projetos: pare construcao civil, instalagoes diversas e 

decoragao de in teriores:.  

• Participagao e investimentos em ovtras empresas. 

(c) Localizada na cidade de Sao Paulo. no Estado do SOo Paulo. na rua Cameiro da Cunha, 

n° 167, Terre°, conjunto comercial n° 11, bairro Satide, CEP 04144-000 que desenvolvera 

as seguintes atividades: (i) comercio atacadista de artigos escolares, corporativos, 

esportiyos, hospitalares,,indusidais, urbahos e de use residencial; (ii) comercio atacadista 

de brinquedos em geral incluind9 edi,.tc?tivos e pedagagicos, motocicletas, bicicletas 

convencionais, elelricas e triciclos, artigos materiais e equipamentos esportivos em 

geral incluindo equipamerItc:s paraRFAdemias; rripveis, equipamentos e utensilios pare 

cozinhas inclusive industrials; equipamentos pletipeletranicos. eletroportateis e 

eletrodomesticos em geral;,, materiMs.  e equipamentos pare laboraterios e hospitals; 

equipamentos de segurang,a e proflssionals; produtos e equipamentos em geral pare 

portadores de necessidades especiais; (iii) comercio atacadista de materials escolares. 
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didaticos, pedagogicos, de expediente e seus acessories; artigos de vestuarios, uniformes, 

malharias, fardamentos, calcados. mochilas, acessOrios e suas manufaturas, pars 

quaisquer usos ou finalidades, militar, profissional, pessoal ou escolar, produtos pare 

cams, mesa, banho, colchoes e demais acessOries; embalagens; distribuicao de merenda 

escolar a de produtos alimenticlos em geral; instrumentos musicals; objetos de arte e 

acessOries para decoracao; utensilios agricolas e ferramentas; galvanizados em geral, 

madeiras, multilarninados, compensados em geral, laminados plasticos e tubes industrials; 

e (iv) comercio atacadista de produtos a services de inforrnatica, sistemas e produtos 

de software, licence de use de soffware, terminals de autoatendimento, carteiras 

informatizadas, computadores, noteboOks, netbooks, tabletes, a produtos inforrnatica • 
em geral, sistemas e produtos de software, licenges de use de software, software em geral. 

Lousas interativas e digitais, armarios rarregadores corn timer para notebooks, armarios 

carregadores pare tablets corn timer, armarios carregadores de celular corn timer, armarios 

carregadores em geral para todos os tipos de portateis corn ou sem energia, ermine de 

ace tipo cofre de seguranga, armarios pare vestuarios de academies, armarios brindados 

corn abertura em senha ou corn chaves, e todos as tipos de armarios de ace ou madeira: 

carteiras e equipamentos tecnologicos para portadores de necessidades especiais, 

equipamentos tecnologicos para arnbientes de arquitetos; celulares, telefonia, filmadoras, 

equipamentos de vigilancias, suprimentos a pecas de informaticas, mesas inforrnatizadas 

e cadeiras corn componentes eletrOnices.. 	Prestacao de Services: de inforrnatica, na 

producao de conteudo, programacao, manutengao, instalacao e software. Constituicao de 

programas educativos e profissionais e de interagao digital; 

Paragrafo Primeiro - as atividades de comercio atacadista serao exercidas fora do local, 

a filial servira apenas para escritorio e venda da matriz_ 

CLAUSULA QUINTA — INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAcAO 

0 prazo do duracao da Sociedade é indeterminado, tendo iniciado sues aitivdades em 01 

de fevereiro de 1.994. 
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CLAUSULA SEXTA - DO CAPITAL SOCIAL E DAS QUOTAS 

0 capital social subscrito e integralizado em moeda corrente naclonal a de 1.833.000,00 

(Hum milhao, oitocentos e trinta mil Reais), dividido em 1.830.000 (hum milhao, oitocentos 

e trinta mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (hum Real) cada uma, distribuidas entre 

os secios da seguinte maneira: 

soctos QUOTAS VALOR (%) 

Airton Bohrer Oppitz 1.124.352 R$ 1.124.352,00 61.44% 

Maurfcio Bohrer Oppitz 407.907 R$ 407.907,00 22,29% 

Rodrigo Bohrer Oppitz 297.741 R$ 297.741,00 16,27% 

TOTAL 1.830.000 R$ 1.830.000,00 100.00% 

Paragrafo Prlmelro - Responsabilidade de cada socio é restrita ao valor de suas quotas, 

mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital social. 

Paragrafo Segundo - As quotas, de capital sao indivisiveis e nao poderao ser transferidas 

ou cedidas a qualquer titulo a terceiros, sem o consentimento da maioria absoluta do 

capital social,e assegurado no direito de preferencia aos demais sodas, em igualdade de 

condieoes. 

CLAUSULA SETIMA ADMINISTRACAO E REPRESENTACAO 

A administracao e representacao da Sociedade sera exercida, em conjunto au cada urn 

por si, aos quais caberpa representar. a Sociedade judiai e extrajudicialmente, podendo 

praticar todos os atos necessaries para o born funcionamento e consecucao do fim social, 

pelos sdcios, Airton Bohrer Oppitz, Rodrigo Bohrer Oppitz, Mauricio Bohrer Oppitz, e pelo 

Administrador nao socio, Leandro Bohrer Oppitz,-brasileiro, natural de Canela/RS, casado, 

major, nascido em 27 de margo de 1.956, industrial, inscrito no CPFIMF sob n° 

254.774.040-00, portador da cedula de identidade n° 4.563.261-8, expedida pela SSP/SC 

0 
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em 07 de maio de 1.999, residente e domiciliado na ma Buenos Aires, n° 51, bairro Bate!, 

Curitiba/PR, CEP 80.250-070. 

Paragrafo Primeiro — Os poderes previstos no c,aput desta claUsula sao cis amplos e 

gerais para a representagao e administracao da Sociedade, bem como para o use da 

denominagao. 

Paragrafo Segundo' — Os sOcios administradore's receberao uma remuneracao mensal a 

tituto de pro laboré, cujo valor sera fixado pro deliberacao dos sOcios na forma prevista na 

claUsula decihna segunde. 

Paragrafo Terceiro Os acirninistcadores,fdeclarane pe,na de Lei, de quo nao estao 

impedidos de exercerem a administracao.cia'Sobiedade. por Lei especial, ou em virtude de 

condenacao criminal, ou por se enconfrarerrCebn bs efeitos dela, a pena que vede ainda 

que temporariamente, a acesso a cargos pCiblicas ciu por crime falimentar, de prevaricacao. 

peita ou subomo, concuscao, peculato, ou conttra a eaonornia poputar, contra o sistema 

financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relacoes de 

consUmo, fe publica, ou a proprieciade. 

Paragraf0,0,parto Nao poderao as sacicis e 	em nome da Sociedade, prestar 

avais e ou fiancas de favor a terceiros, em atividades estranhae a finalidade da Sociedade. 
.0 

Paragrafo Quinto — p procurados nomeacto,pedera per destituldo da funcao, sem direito 

a qualquer indenizacao, por deliberacao de no minimo dos tercos do capital social. 

Poragrafo Sexto A Sociedade podera.nonoear administrador nao-socio, desde que sou 

name seja aprovado pela totaliqede dqcapitaLsociak 

CLAUSULA OITAVA —11E.UNIOES-rit:SooltiS E 	DELIBERAOOESSOCIAIS 

?!1 reuniao dos ,socios .sera, convocada polo sOcia administrador, corn 10 (dez) dias de 

antecendencia, me,diante a expedicao de, cartes convocatOrias, indicativas do local, data, 

harp 6a pauta de deliberacdes ou pelos- s6cios termos da Lei 10:406/02. 
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Paragrafo Primeiro — A reuniao instala-se, em primeira chamada, corn titulres de tres 

quartos do capital social a corn qualquer rnimero, em segunda chamada. 

Paragrafo Segundo — Nas votacoes qua tiverem lugar na reuniao, cada quota do capital 

social correspondera a urn voto. 

Paragrafo terceiro — As deliberarfies socials sera° tornadas por maioria dos votos dos 

presentes, salvo se: 

Relativas a designacao dos administradores, quando feito e alto separado; 

remuneragao dos adminitradores; destituicao de administradores e pedido de 

concordata, que seraotomadas palos.yotos corresppndentes a mais da metade do 

capital social; 

II- 

	

	Relativas a modificagao do contrato social; incorporacao, fusao e dissolucao da 

Sociedade ou cessagaa do,estadq,de liquiciac„ao, que serao tomadas pales votes 

correspondente, no minima, a tits, quartos do capital social; 

Paragrafo Quarto — Dos trabalhos e deliberagao sera lavrada, em livro proprio, ata 

assinada peloS sacias participantes da reuniao, da qual sera arquivada copia autenticada 

no Registro Competente; 

Paragrafo Qulnto — A Reuniao podera ser dispensada quando todos as sacios decidirem, 

par escrito, sabre a materia qua data seja objeto. 

CLAUSULA NONA — CESSA0 DE QUOTAS E ADMISSAC DE NOVOS SOCIOS 

Toda cessao ou transferancia de. quotas entre os socios ou a terceiros estranhos a 

Sociedade fica expressamente condicionado a aprovacao dos socios representantes de 

no minima 50% do Capital Social-. Ocorrente a hipatese, terra preferencia para aquisicao 
de quotas o sacks que possyrr o molar nirmero de quotas; nao exercendo al sack) seu 

direito exclusive de preferencia, os dernais sdcios, na proporcap das quotas possuidas e 

em igualdade de condic5es, teraq direito de preferencia para a aquisicao das quotas do 
sack) retirante, cadent° ou alienante. 
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CLAUSULA DECIMA — EXERCICK) E DO BALANg0, CONTABILIDADE E 

DISTRIBUIcAO DE RESULTADOS 

O exercicio social se iniciara em 01 de de janeiro e se encerrara no dia 31 de dezembro 

de cada ano. Ao fim de cada exercicio social, a administrador prestara constas justificadas 

de sua administracao procedendo A elaboragao do inventario, do baianco patrimonial e do 

balanco de resultados eoonomic,os, cabendo aos sacios, na proporcao de suas quotas os 

lucros e as perdas apuradas. 

Paragrafo Primeiro — As deliberagOes dos sodas de que trata o caput desta clausula 

serao tomadas em reuniao, em adta fixada correspondente ao Ultimo dia Util do mess de 

margo de cada ano, na sede da Sociedade, na primeira hora do Mack) de expediente. 

Paragrafo Segundo — Havendo impedlmento pars realizacao da reuniao conforme 

mencionado no paragrafo anterior, serpa convocado nova reuniao, corn ate oito dias de 

antecedencia, mediante notificagao,dos sodas, corn local, data, hora e ordem do dia. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA RETIRADA, FALECIMENTO, OU INTERDICAO 

DE SOCIO 

Em caso de falecimento, retirada ou interdicao de urn sodas, a sociedade nao se 

diisolvera, podendo c,ontinuar corn os socios remanscentes, resgubrdados o direito de 

continuidade na Sociedade aos herdeiros legais do sacia ausente. Caso os herdeiros do 

socio retirante nao optarem pela continuidade na Sociedade remanescente e queiram 

retirar-se da Sociedade, isto devere ocorrer de forma a nao inviabiliar a continuidade da 

empresa, tendo em vista a responsabilidade social do grupo_ Portanto, atraves de Balango 

Especial, na ocasia do evetno serao apurados os haveres do sad° que se retirar, falecer 

ou vier a ser interditado, sendo o moritante atualizado monetariamente a partir dal ate a 

data do Balanco Especial e ate ° efetivo pagamento. 

Paragrafo Primeiro — Exclufrido-se o soda Airton Bohrer Oppitz, anteriormente 

qualificado, (tratando-se em paragrafo especial abaixo), os montantes dos haveres 

apurados do soda retirante serao pagos da seguinte forma: 
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a) 10% (dez per cento) do montante do socio (epos o Balango especial) pagos em moeda 

corrente national no ato da respective alteragao contratual; 
b) 90% (noventa par canto) restantes serao pagos nos proximos 60 (sessenta) meses, 

de seguinte forma: 

-1,5% (urn e meio per cento) ao mes, representandos per 0 (sessenta) ntas promissdrias, 

entregues quanto na alteracao aludida, today acrescidas de juros de 6% (seis per cento) 

ao ano, mais corregoes monetaria, corn vencimento a cada 30 (trinta) dias, contanto da 

data de emissao. Desta forma, garantimos que quatquer dos sodas ou herdeiros (cum • 
excecao do &ado Airton Bohrer Opplt2, arkeribiniente quaificado), receba na totalidade 

, 	• 
os seus haveres na Sociedade, num prazo maximo de 5 (cinco) anos, 

Paragrafo Segundo — Do SOcio Airton Bohrer Oppitz, anteriormente qualificado: Tendo 

em vista a participacao societaria deste socio de 51% das quotas d empresa. em caso de 

retirada, morte ou interdicao, o montante dos havares apurados deste soda per ocasiao 

do Balango Especial na data do evento, sera page da seguinte forma: 

a) Ate 60% (sessenta par canto) em inidveis da Sociedade, (pets avaliagao de 

mercado na epoca do evento) escolhidas em comum acordo entre as partes, 

preferencialmente operaionais no Parana, qua depois de escriturados poderao a criterio 

dos herdeiros seguir utilizados pela Sociedade mediante urn aluguel de mercado; e 

b) Os 40% (quarenta par canto) restantes sera° pagos em espeCie, exatamente como 

os outros socios, descritos no paragrafo primeiro, ou seja dos 40% (quarenta por canto) 

remanescente. 0 pagamento sera -de 10% (dez per cento) de entrada a 60 notas 

promissorias de 1,5% (hum a meio pot cento) cada, corrigidas corn 6% (eis por canto) de 

juros ao ano, mais correrAo monetaria: corn vencimento cada 30 (trinta) dias. 

Paragrafo Terceiro — Urn vez que as Condicoes de pagamento je estao estabeleciadas 

acima, o secio que desejar se retirar da Socidade ou transferir sues quotas, devera not car 

a Sociedade, por escrito, discriminando o prego pare que este, através dos demais sodas, 

exerga ou renuncie ao diretto de prefenrencia, o que deverpa fazer dentro de 60 (sessenta 
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dies, contados em recebimento da notificagao, ou em major prazo criterio do alienante. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DELIBERAOES SOCIAIS 

As deliberacoes dos socios sera° tomadas em reuniao, condicionadas a aprovecao dos 

sOcios representantes da maioria absolute do capital social. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - LK:wit:tagAo 

Em caso de liquidacao da Sociedade sera liquidante a socio escolhido par delibercao, 

conforms c.lausula decima primeira acima.•Nesta hipOtese, Os haveres d Sociedade serao 

empregados na liquidacao de sues obrigacties e remanescente, se houver, sera rateado 

entre os quotistas na proporcao do'nurnero de quotas.que cada urn possuir. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA DO FORD 

Para todas as questaes oriundos deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de Biguacu, 

no Estado de Santa Catarina, corn renCincia de qualquer outro, por mais privilegiado que 

seja. 

E. por estarem de comum assinam o presente instrumento de alteracao e consolidacao 

contratual, juntamente corn as testemunhas, em ices vias de igual teor e forma. 
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CONTRATO SOCIAL DA FIRMA "ESTOIrAg0 INDUSTRIA DE MOVgIS LTDA7 

Pelo presente instrumento de COntrato Social AIRTON BOHRER 
OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente e domicilia-
do a Rua Luis Costa Freysbelem, 207 - Iteguagu - Fpolie/SC, 
inscrito no CPF sob o n9 225.:161.400-10 e CI n9 749.707; LEAN-
DRO BOHRER OPPITZ, brasileiro, casado, industrial, residente .e 
domiciliado A rua Lavras, 639 apto 403 - Petropolis - Porto 
Alegre/RS, inscrtio no CPI? sob Q 13.2 254.774.040-00 e OI ,gig 
00533765S; MAURICIO BOHRER UPPITY, 	 oasw.io, indus- 
trial, residente e 	 raa NacOes Unidas, 61 apto 
ses - Petropolis - -Porto Alegre/RS, inscrito no cPF sob o nQ 
211.173.650-34•e CI no 5007136533; RODRIGO BOHRER OPPITZ, bra-
sileiro, casado, industrial, residents e domiciliado a rua Ba-
rao do Amazonas, 970 apto 701 -:Petropolis - Porto Alegre/RS, 
inscrito n0 CPF sob 0 n9 312.163.770-20 e CI nQ 2009502283 e 
GERMANO BOHRER OPPITZ, brasileiro, solteiro, industrial, resi-
dents a .domicialdo a rua Ferreira Amaral,, x.11.7 aPto 901B..- A-
gue verde - Curitiba/PR, inscrito no CPF sob o rig 463.757.160-
04 e CI 4027393431 tem justos e contratados entre ei uma so-
ciedade por cotes de responsabilidade limitada, a qual se re-
ger4 pelos artigos e. condicbee a segnir: 

CAPITOL° 

DALMENOMINAgA0 SOCIAL, SERE, O 	0;  INICIO E PRAZO 

- A sociedade girara sob a denominacao de "ESTWAQ° 
INDUSTRIA DE MOVgIS L 	que passe a reger-se por 
esse Contrato Social e-pelas condicoes legeie e  
plicaveis. 

Art. 29 - A sociedade tetra sua sede a. rua BR 101 Km 196,.n9 
2.679 - Biguacu/SC. 

Art. 39 - .A socledade ten& QOM objetivo principal 0 ramo 
de "fabricacA0 de moveis estofados". 

Art. 4Q - A sociedade iniciaret sues atividades em la1.02.9 

CAPITOL° II 

DO CAPITAL SOCIAL E RESPONSABILIDADES:. 



0 Capital social sera.. de Cr$ 2.000.000,00 (Dais mi-
1h25es de cruzeiros reais) divididos em 2.000 (dois 
mil) cotas no valor de Cr$ 1.000,00 (hum mil cru-
zeiros reais) cada rota, totalmente subscrito e in-
tegralizado em moeda corrente nacional neste ato e 
assim distribuido. 

A 0 cotista AIRTON BOHRER OPPITZ, subscreve e 
integraliza neste ato 51% (cinquenta e um por 
cento) das cotes no valor de Cr$ 1.020.000,00 
(um milhgto e vinte mil cruzeiros reais) em moe-
da corrente nacional. 

O cotista LEANDRO BOHRER OPPITZ, subscreve e 
integraliza neste ato 8,5% (oito virgule cinco 
par cento) das cotas no valor de Cr$ 170.000,00 
(cento e setenta mil cruzeiros reais) em moeda 
corrente nacional. 

O cotista MAURICIO BOHRER OPPITZ, subscreve e 
integraliza neste ato 18,5 (dezoito virgula 
cinco por cento) das rotas no valor de CR$ 
370.000,00 (trezentos e setenta mil cruzeiros 
reais) em moeda corrente nacional. 

O cotista RODRIGO BOHRER OPPITZ, subscreve e 
integraliza neste ato 13,5% (trete virgula cin-
co por cento) das cotas no valor de CR$ 
270.000,00 (duzentos e setenta mil cruzeiros 
reels) em moeda corrente nacional. 

O cotista GERMANO BOHRER OPPITZ, subscreve e 
integraliza neste ato 8,5% (oito virgula cinco 
por cento) das cotas no valor de CR$ 170.000,00 
(cento e setenta mil cruzeiros reads) em moeda 
corrente nacional. 

- A responsabilidade dos socios sera na forma da lei 
limitada ao valor do capital social. 

CAPITULO III 

DO EXERCICIO SOCIAL, BALANcO, DIbTRIBUIcA0 DE LUCROS E 
PREJUIZOS. 

- 0 exercicio social encerrar-se-A em 31 de dezembro 
de cada ano. 

- Ao final de cada exercicio social proceder-se-A a 
verificacao dos lucros e prejuizos para o balanco 
final. 
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- Os lucros apurados sera° distribuidas em partes 1-
guais a cada uma das cotas, cabendo a cada sOcio 
quantas tantas possuir. 

 

Art.102 - Os prejuizos que par ventura se verificarem, sera() 
mantidos em conta especial, para serem amartizados 
em exercicios futuros. 

CAPITOL° IV 

DA ADMINISTRAQA , REMONERAGAO E CONTABILIDADE, 

Art.112 	A Saciedade sera administrada pelo socia LEANDRO 
BOBBER OPPITZ , ao qual cabera representar a sacie-
dada em juiza ou.fora dela, po.dendo praticar todos 
os atos necespAricm para o bora funcionamehto e con-
secugao do fim social. 

A t.122 - Palos services que prestarem a sociedade, retirarac 
a titulo de pro-labore, uma guantia fixa nunca in-
ferior a um salaria minima e de acordo com as pos-
sibilidades da sociedade. 

Art.13.9. - A sociedade mantes seus registro fiscais e conta-
beis necessarios. 

CAPITOL() V 

AUMINTO DE CAPITAL, RETIRADA DE SOCIOS 8 DIMINUIcA0 
CAPITAL. 

caso de .aumento de capital, terao preferencia os 
,cotista para subscricao em igualdade de condiOes e 
na proporcao exata das cotas que possuirem. 

Art.1ZIk 'Pretendendo um dos sticios ceder suas cotas a ou-
tram, so o fard cam a conscentimento dos sOcios re-
nanescentes, cabendo o contrario na dissoluoao da 
sociedade. 

Art.162 - Em caso de falecimento de. um dos sOcias, a secieda-
de continuara cam seue sOoios-rema0e0aontps, 
sando as cotas do "de orojufr para seo.hercroe 
legiti s. 

Art.172 - Em case de diminuicao de capital, sera proparcianaI 
e igual a cada rata. 



LEANDRO BOHRER Art.182 - Fica eleito como s 
OPPITZ, Para use 

BO 	PITZ 
soclo ge ente 

ESTOF-Ac0 INDUSTRIA DE MOMS LTDA 

FlorianOpolis/SC, 19 de Janeiro de 1994 

LIO SALES 
CPF 029.748.••9-68 
OAB/SC 2976 

TATIANA ES 
CPF 658.832.419-72 

ROD 

PPITZ 

AIRTON 

CAPITOL° VI 

DAs DisposrgoEs FINAIS 

Art.192 - Ficaeleito o foro da cidade de Biguacu/SC,para di-
rimir questaes oriundas do presente contrato. 

A t.20.Q - as  socios declaram sa as penas da lei que nap es-
tao incursos em nenhum dos crimes previstos em lei 
ou nas restrice5es de exercer atividades mereant.4.5. 

Art-212. - Os caso.s omissos e nap tratedos pelo prePwle-  iPe-
trumento contratual, zerao. rsguledos por Lai em vi-  
gcir . 

E, per estarem justos e a-
certados entre el, assinam o presente instrumento contratual 
em 04 (quatro) vices de igual teor e forma, na presence de 02 
(duas) testemunhas. 
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Comprovante de Inscrigao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificacao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizacao cadastral. 

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

, 	 REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NOMERO DE INSCRIQA0 
97.466.593/0001-18 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIcAO E DE SITUAQA0 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25/04M994 

NOME EMPRESARIAL 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

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

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRIcA0 DA ATIV1DADE ECONOMICA PRINCIPAL 
31.01-2-00 - Fabricagao de moveis corn predominancia de madeira 

CODIGO E DESCRIQAO DAS ATIV1DADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
46.49-4-04 - Comercio atacadista de mOveis e artigos de colchoaria 
46.41-9-02 - Comercio atacadista de artigos de cama, mesa e banho 
46.42-7-01 - Comercio atacadista de artigos do vestuario e acessorios, exceto profissionais e de seguranga 
46.49-4-03 - Com6rcio atacadista de bicicletas, triciclos e outros veiculos recreativos 
46.43-5-01 - ComOrcio atacadista de calgados 
46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica 
46.71-1-00 - Comercio atacadista de madeira e produtos derivados 
46.91-5-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, corn predominancia de produtos alimenticios 
46.93-1-00 - Comercio atacadista de mercadorias em geral, sem predominancia de alimentos ou de insumos 
agropecuarios 
14.12-6-01 - Confecgdo de pegas de vestuario, exceto roupas intimas e as confeccionadas sob medida 
14.13-4-02 - Confecgao, sob medida, de roupas profissionais 
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis 
74.10-2-02 - Design de interiores 
30.92-0-00 - Fabricagao de bicicletas e triciclos nao-motorizados, pegas e acessOrios 
26.21-3-00 - Fabricagao de equipamentos de informatica 
32.50-7-01 - Fabricagdo de instrumentos nao-eletronicos e utensilios para uso medico, cirOrgico, odontologico e de 
laboratOrio 
32.50-7-02 - Fabricagao de mobiliario para uso medico, cirurgico, odontolOgico e de laboratorio 
30.91-1-01 - Fabricacao de motocicletas 
31.02-1-00 - Fabricagao de mOveis corn predominancia de metal 

CODIGO E DESCRIcA0 DA NATUREZA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R JULIO TEODORO MARTINS 

NUMERO 
3944 

COMPLEMENTO 

CEP 
88.161-840 

BAIR RO/DISTR ITO 
RIO CAVEIRAS 

MUNICIPIO 
BIGUACU 

OF 
SC 

ENDEREQ0 ELETRONICO TELEFONE 
(48) 3243-3403 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
.**** 

SITUAcAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAc/3,0 CADASTRAL 
28/05/2001 

MOTIVO DE SITUAQA0 CADASTRAL 

)f 3 13/07/2018 09:44 



,mprovante de Inscricao e de Situayao Cadastral - Impress5o 
	

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/impr...  

SITUACAO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
***Int*** 

0 ‘.1 ‘; p 
Aprovado pela Instrucao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 13/07/2018 as 09:44:37 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 1/2 
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NOMERO DE INSCRICAO 
97.466.593/0001-18 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE usiscRicAo E DE SITUACAO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
25/04/1994 

NOME EMPRESARIAL 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CODIGO E DESC RICA° DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SEC UN DARIAS 
26.22-1-00 - Fabricagao de perifericos para equipamentos de informatica 
32.99-0-99 - Fabricagao de produtos diversos na-o especificados anteriormente 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participagao, exceto holdings 
95.29-1-05 - Reparagdo de artigos do mobiliario 
95.11-8-00 - Reparagao e manutencao de computadores e de equipamentos perifOricos 
33.29-5-01 - Servicos de montagem de move's de qualquer material 
45.41-2-01 - Comercio por atacado de motocicletas e motonetas 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZA JUR IDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 
R JULIO TEODORO MARTINS 

NUMERO 
3944 

COMPLEMENTO 

CEP 
88.161-840 

BAJRRO/DISTRITO 
RIO CAVEIRAS 

MUNICIPIO 
BIGUACU 

OF 
SC 

ENDERECO ELETRONICO TELEFONE 
(48) 3243-3403 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
***** 

SITUACAO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUACAO CADASTRAL 
28/05/2001 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUACAO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUACAO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instruc'ao Normativa RFB n° 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 13/07/2018 as 09:44:37 (data e hora de Brasilia). 	 Pagina: 2/2 
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MUNICIPIO DE BIGUAgU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAcA0 TRIBUTARIA 

Pagina 1 de 1 

Certidao Negativa de Debito 

N° 12552/2018 

Dados do Contribuinte:  
CNPJ/CPF: 	97.466.593/0001-18 
COdigo: 	209511 
Contribuinte: ERGO-MOBILI IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 
Enderego: 	RUA JULIO TEODORO MARTINS, 3944 
Bairro: 	RIO CAVEIRAS 
Cidade: 	Biguagu - SC 
CEP: 	88.161-620 

Finalidade: COMPROVA00 

Certificamos, para os devidos fins, que inexistem debitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou nao 
em Divide Ativa, em nome do contribuinte acima citado, ate a presente data, exceto debitos das Autarquias 

Municipais. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar divides posteriormente apuradas, mesmo as referentes a 

periodos compreendidos nesta certidao. 

A aceitagao da presente certidao este condicionada a verificagao de sua validade na internet, no enderego: 

bigua.atende.net, ou no Setor Tributario da Prefeitura. 

Validade: 60 dias a partir da data de emissao. 

Emitido em: 30/07/2018 as 15:29:02 

Observagao: Esta certidao 6 valida somente para o contribuinte acima citado. 

Codigo de Autenticidade 
WGT211204-000-UJLGOM-270664141 

Emitido via Portal do Cidadao - bigua.atende.net  

PrO-Cidadao Biguacu 
Rua Ludo Born, n° 12 - Centro - Biguacu - SC - CEP: 88.160-126 

48 3279-8000 www.biguasc ov.br 
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CAI XA ECONOMOCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrigao: 	97466593/0001-18 

RaZa0 Social: ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Enderego: 	RUA JULIO TEODORO MARTINS 3944 / RIO CAVEIRAS / BIGUACU 
/ SC / 88160-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que [he 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 situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 21/07/2018 a 19/08/2018 

Certificagao Numero: 2018072102200095731023 

Informagao obtida em 30/07/2018, as 15:30:05. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

of 1 30/07/2018 15:30 



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome (raz5o social): 

CNPJ/CPF: 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

97.466.593/0001-18 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que n5o constam, na presente data, pendencias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais debitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 Lei n° 3938/66, Art. 154 
Ntimero da certid5o: 	 180140069989317 
Data de emiss5o: 	 27/07/2018 08:55:32 
Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 	25/09/2018 
15.510/11.): 

A autenticidade desta certiclao devera ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereco: 
http://www.sef. sc.gov.br  

Este documento foi assina do digitalmente 

Impresso em: 30/07/2018 15:19:15 

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

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS 
FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA DA UNIAO 

Nome: ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
CNPJ: 97.466.593/0001-18 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, e certificado que: 

1. constam debitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) corn 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Codigo Tributario Nacional (CTN), ou objeto de decisao judicial que determina sua 
desconsideracao para fins de certificaoao da regularidade fiscal, ou ainda nao vencidos; e 

2. na'o constam inscriooes em Divida Ativa da Uniao (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tern os mesmos efeitos da certidao 
negativa. 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os Orgaos e fundos pOblicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-se a situaoao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo Calico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificaoao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 14:57:57 do dia 09/07/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 05/01/2019. 
C6digo de controle da certidao: CO7E.234F.D981.B44B 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

of 1 
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PODER JUDICIARIO 
JUSTIcA DO TRABALHO 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DgBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 97.466.593/0001-18 

Certidao n°: 153785616/2018 
Expedicao: 13/07/2018, as 10:11:34 
Validade: 08/01/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedicao. 

Certifica-se que ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

97.466.593/0001-18, NAG CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estdo atualizados ate 2 (dois) dias 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de pessoa juridica, a Certidao atesta a empresa em relacao 
a todos os seus estabelecimentos, agencias ou filiais. 
A aceitagdo desta certiddo condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificacao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justica do Trabalho quanto as obrigacOes 
estabelecidas em sentenca condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdencidrios, a honordrios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execucdo de acordos firmados perante o Ministerio Pilblico do 
Trabalho ou Comissdo de Conciliacdo Previa. 

Ciavidas sugest6es: 	 .br . 



EMPRESA QUE FARA A ENTREGA DOS 
CONJUNTOS ESCOLARES 
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STS - ESCRITORIO CONTABIL 
De: Sirlei Teresinha Scheeren 

CPF: 664.785.880.68 
CRC/RS - 71.176 

Rua JUllo de Castilhos, 185, Centro, 95880-000, Estrela, RS 
000 . . *0 O00 00 	00 00 

ALTERACAO CONTRATUAL N.° 15 	
• 	• 	00 000 • • 00 00 

OOOOO 	• 	• • • • 	• 

MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. 
CNPJ: 93.234.789/0001-26 

Rod. BR 386, Km 341 n.° 5876 
Bairro Bom Pastor, CEP: 95905-500 

Lajeado - RS 

WILMAR ALFREDO REITER, brasileiro, casado no regime de comunhao parcial de 
bens, empresario, residente e domiciliado na Rua Piaui, n.° 1100, Bairro Alto 
do Parque, Municipio de Lajeado, RS,CEP: 95913280, natural de Lajeado, RS, 
nascido em 23 de fevereiro de 1960, filho de Romaldo Silmar Reiter e de 
Natalina Reiter, portador da CI. sob n.° 7014083096, 	emitida pela SS.P./RS, 
em 10/08/1978 e do CPF sob n.° 298 998 420 87, e, 

LISETE LEINDECKER REITER, brasileira, casada no regime de comunhao parcial de 
bens, empresaria, residente e domiciliada na Rua Piaui, n.°  1100, Bairro Alto 
do Parque, 	no Municipio de Lajeado, RS,CEP: 95913-280, natural de Estrela , 
RS, nascida em 08 de fevereiro de 1962, filha de Aury Leindecker e de Lolita 
Leonhardt Leindecker , portadora da CI. sob n.° 1016689026, 	emitida pela 
SS.P./RS em 22/07/1991, e do CPF sob n.° 368 476 580 53, 

SOcios componentes da sociedade mercantil por quotas de responsabilidades 
limitada, que gira sob a razao social "MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
ESCOLARES LTDA. ", estabelecida na Rod. BR 386, n.°  5876, Km 341, Bairro Bom 
Pastor, na Cidade de Lajeado, RS, cadastrada no CNPJ sob n.°  93.234.789/0001-
26 , cujo contrato social foi arquivado na MM Junta Comercial do estado em 
02/01/1990, sob n.° 43201842870,e com 14 (catorze) alteragoes contratuais 
tambem devidamente arquivada nesta citada Junta sendo a Ultima no dia 
06/11/2014, sob n.° 4023282, abaixo assinados, tem justo e deliberados entre 
si alterar o contrato social vigente, o que fazem por este meio, como a seguir 
se ve. 

1' ALTERCAO DO CEP, a partir de 18 de abril de 2017, o CEP(C6digo de 
Enderegamento Postal), sera 95.905-500. 

2' ENDEREQ0 DE ELETRONICO, a partir de 18 de abril de 2017, enderego 
eletronico da Empresa sera: movesco@movesco.com.br . 

03a AUMENTO DO CAPITAL, o capital da sociedade que era de R$ 1.000.000,00 (hum 
milhao de reais), a partir de 18 de abril de 2017, passara a ser de 
R$2.000.000,00 (dois milhoes de reais), divididos em 2.000.000 de quotas de R$ 
1,00 (um real) todas as quotas, totalmente integralizada, neste ato em moeda 
corrente nacional do Pais, e ficare subscrito entre os socios, da seguinte 
forma: 

WILMAR ALFREDO REITER 	 50% 
Seu Capital anterior 	 R$ 	500.000,00 
Em lucros acumulados 	 R$ 	500.000,00 
Total da sua quota 	 R$ 1.000.000,00 

LISETE LEINDECKER REITER 	 50% 
Seu Capital anterior 	 R$ 	500.000,00 
Em lucros acumulados 	 R$ 	500.000,00 
Total da sua quota 	 R$ 1.000.000,00 

Segue 

A Junta Comercial, Industrial e Servicos do Estado do Rio Grande do Sul certi ca que o documento protocolizado sob o n° 17/097567-3, 
referente a empresa MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV 	COLARES LTDA, NIRE 4320184287-0, foi deferido e 
arquivado sob o n° 4448036, em 19/05/2017. A validacao deste doc 	ento podera ser feita no site desta Junta Comercial - 
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04a  RESPONSABILIDADE SOCIAL, a responsabilidade dos socios continua restrita a 
cada socio ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralizagao do capital social. 

05a  DISPOSIOES GERAIS, continuam em pleno vigor as disposigoes gerais do 
Contrato Social por este instrumen t o.. .. ... .. •• 	• • • • • 	• 	• • • 	• • • • . 	•• 	• • 	. 
06° CONSOLIDAQA0 DO CONTRATO .SeCIAL,..at:andb :a%:nvptssidades da empresa, de 
comum acordo entre os socios quotistas resolvem consolidar o contrato social e 
as demais alteragoes, com vigencia desta data. 

I - A sociedade gira sob a razao social " MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS ESCOLARES LTDA. " 

II - 0 prazo de duragao 6 indeterminado e o inicio de atividades se deu 
em 01 de outubro de 1989. 

III - A sociedade tem sua sede e estabelecimento na Rod. BR 386, Km 341, 
n.° 5876, Bairro Bom Pastor, na Cidade de Lajeado, RS, CEP: 95.905-500, email: 
movesco@movesco.com.br,  e o foro juridico na Comarca de Lajeado - RS 

IV - A sociedade tem por finalidades a industrializagao e a 
comercializagao de moveis escolares, artigos do mobiliario em geral, comercio 
de equipamentos cinematograficos, data show, retroprojetores, televisores, 
aparelhos de som, ventiladores, aparelhos de ar condicionados, fogOes, 
geladeiras, freezer domesticos e industriais, batedeiras, liquidificadores, 
bebedouros, espremedores de frutas, mimeografos, equipamentos e suprimentos de 
informatica, colchOes, colchonetes, bergo, estantes, armarios, arquivos e 
armarios de ago, bem como servigos de mao de obra em mobiliario, reparagao e 
conservagao, transporte rodoviario de cargas, importagao de equipamentos 
cinematograficos e audiovisuais, exportacao de mOveis escolares e mobiliarios 
em geral, indUstria e comercio de brinquedos, jogos infantis e educativos, 
playground. 

V - 0 capital social e de R$ 2.000.000,00 (dois milhao de reais) 
totalmente integralizado e estao assim distribuldo entre os socios: 

WILMAR ALFREDO REITER 	50% ...R$ 1.000.000,00 
LISETE LEINDECKER REITER ...50% ...R$ 1.000.000,00 

VI - A responsabilidade dos socios continua restrita a cada socio ao 
valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao 
do capital social. 

VII - As quotas sociais nao poderao ser cindidas ou transferidas, parte 
ou integralmente a outro, sem que haja concordancia expressa de todos os 
socios, e a estes sera assegurada a primazia da compra ou cessao. 

VIII - A deliberagao dos socios sera() tomadas em reuniao, devendo ser 
convocadas pela administragao. 
• 1°  - Através de correspondencia com Aviso de Recebimento, com antecedencia 
minima de 10(dez) dies entre o recebimento e a data da assembleia. 
§ 2° - Caso alguns dos socios esteja em local incerto e nao sabido, alem da 
correspondencia com Aviso de Recebimento, a convocagao devera ser feita 
atraves de edital, publicado ao menos duas vezes em jornal de circulagao da 
sede da sociedade, devendo mediar entre a data da insergao e a realizagao da 
assembleia, o prazo minimo de 08 (oito) dias para a primeira convocacao, e de 
05 (cinco) dias para as posteriores. 
§ 3' - Dispensam-se as formalidades de convocagao previstas nos paragrafos 
antecedentes, quando todos os socios comparecerem ou declararem, por escrito, 
estarem cientes do local, data, hora e crdem do dia. 
§ 4°  - A reuniao torna-se dispensavel quando todos as socios decidirem, por 
escrito, sobre a materia que seria objeto do dia. 
C.) 
	

Segue . . . 
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§ • 5°  - Realizada a reuniao, dos trabalhos e deliberagbes sera lavrada, no 
livro de atas de reuni6es, ata assinada pelos sOcios participantes e copia da 
ata autenticidade pelos administradores, ou pela mesa, sera, apresentada para 
o Registro Public() de Empresas Mercantis, para o arquivamento e averbagao. 
§ 6° - A reuniao dos sOcios instala-se com a presenga, em primeira convocagao, 
de titulares de no minimo tres..gurto.docapital social, e, em Segunda, com 
qualquer numero. • • • • 	 • • • 

• • • • 	 00 00 • 	 • 

	

OOOOO 	 • • • • 	 • 
• OS 600 • • 00 00 

IX - A administracao da sociedade e a sua representagao cabem aos sOcios 
WILMAR ALFREDO REITER e LISETE LEINDECKER REITER, acima qualificados com 
amplos e gerais poderes para administrar, dirigir e representar a sociedade, 
em juizo ou fora dele, tanto ativa como passivamente, em conjunto ou 
separadamente. 

Paragrafo 10  - CAUcAO - Os sOcios administradores ficam dispensados de 
prestar caugao. 

Paragrafo 2° - LIMITAOES - Aos administradores e vedado vincular a 
sociedade, quaisquer transagoes ou operag6es estranhas ao objetivo social, 
inclusive prestar fianga e efetuar endosso, avais ou aceites de favor, em 
beneficio de terceiros. 

Paragrafo 3a - PODERES ESPECIAIS - Aos sOcios sera atribuidos, desde 
logo, poderes para contratar emprestimos, com estabelecimentos de creditos, 
para financiamento das atividades sociais, podendo dar em garantia hipotecaria 
ou pignoratica, qualquer bem imOvel ou mOvel, do patrim6nio social. 

Paragrafo 4° - REMUNERACAO - Aos administradores sera fixado um pro-
labore de acordo com as lei vigentes. 

X -0 balango da sociedade sera formado no dia 31 de dezembro de cada ano, 
feito as necessarias amortizacoes, criacoes de fundos especiais e constituidas 
as reservas. Sendo que se houver necessidade poderao ser impressos balancetes 
mensais, e sendo assim os lucros ou prejuizos apurados poderao vir a serem 
distribuidos mensalmente, na proporgao das suas respectivas quotas sociais. 

XI - 0 quotista que desejar se retirar da sociedade podera faze-lo a 
qualquer tempo mediante aviso previo de dois (2) meses, que sera dados aos 
demais sOcios, por escrito, sem que isto importe na dissolugao da sociedade, e 
os haveres restantes sera() apurados, com base no balango mais recente, e pagos 
pela forma prevista nos itens XII e XIV deste instrumento. 

XII - a morte, interdigao ou insolvencia de qualqu er dos sOcios nao 
acontecera a dissolugao da sociedade a qual continuara a existir com o 
quotista remanescente, juntamente com o representante legal do sOcio falecido, 
interditado ou insolvente, se assim convier aos herdeiros. 
§ - Ate que se ultime, no processo de inventario, a partilha dos bens 
deixados pelo de cujus, incumbira ao inventariante, para todos os efeitos 
legais, a representagao ativa e passiva dos interessados perante a sociedade. 
§ 2° - Apos o levantamento do balango social, o sOcio remanescente tera o 
prazo previsto no § 3° do XV, (logo abaixo), para pagar os direitos do sOcio, 
morto, interditado ou que tenha sido declarado insolvente, excluindo - o da 
sociedade, e, promovendo a devida alteragao contratual para a constituigao da 
nova sociedade. 
§ 3° - Nao havendo interesse na sociedade, esta sera dissolvida, recebendo os 
herdeiros a parte do falecido. 

XIII - Os haveres do socio falecido ou incapacitado apurados com base no 
balango especial que sera formado no prazo de trinta (30) dias, a contar da 
data do evento, salvo se o ultimo balango ordinario nao ocorreu ha mais de 
noventa (90) dias, caso em que sera efetuado o pagamento entao, com base 
nesses valores. 

XIV - 0 pagamento dos haveres do socio retirante, impossibilitado, ou 
falecido, sera feito em (10) dez parcelas mensais, a primeira (1') prestagao 
sera paga nos sessenta 	(60) dias seguintes a data do evento ou termino do 

) 
4, 

	

	

/1  
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aviso, simultaneamente com a assinatura da alteragao contratual respectiva, e 
sera de valor correspondente a 15% (quinze por cento) do montante devido, a 
parte restante sera dividida em nove (9) parcelas mensais, de valores 
representados por igual numero de notas promissorias, emitidas pela socieda 
com vencimentos mensais e sucessivos a partir do pagamento da primeira,- la) 
prestagao, vencendo ainda juro4.5;le.1.2%..por.en.tos) ao ano, sobre d saldo 

• • • • 

	

..... 	• 	:• • 	
• devedor. 	 • • • • 

XV - Em caso de dissolugao da sociedade, os socios designarao um ou mais 
liquidantes, podendo ser quotista ou nao, fixando-lhes a forma de liquidaoao, 
os poderes e a remuneragao, pode o socio ser excluido, quando o socio, 
representando mais da metade do capital social, entender que o outro esta 
pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que 
configuram justa causa. 
§ 1° - A exclusao somente podera ser determinada em reuniao especialmente 
convocada para este fim, ciente o acusado em tempo habil para permitir seu 
comparecimento e o exercicio do direito de defesa. 
§ 2° - Sera tambem de pleno direito excluido da sociedade o socio declarado 
falido, ou aquele cuja quota tenha sido liquidada para o pagamento de credor 
particular do socio. 
§ 3°  - No caso de retirada, matte, exclusao de socio ou dissolugao da 
sociedade, o valor das quotas, considerada pelo montante efetivamente 
realizado, liquidar-se-a com base na situagao patrimonial da sociedade, 
verificada em balanco especialmente levantado, a data da resolugao, e seus 
haveres the sera° pagos em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e sucessivas, 
vencendo a primeira 30 (trinta) dias apps a apuragao do valor. 
§ 4° - Pode o socio remanescente suprir o valor da quota. 

XVI - Realizado o ativo e solvido o passivo o saldo verificado sera 
dividido entre os socios, na proporgao das suas quotas de capital 
integralizado. 

XVII - A representagao perante o Ministerio da Fazenda cabe aos quotistas 
WILMAR ALFREDO REITER e LISETE LEINDECKER REITER. 

XVIII - Os casos omissos neste instrumento regular-se-ao pelas normas 
gerais da legislagao vigente. 

XIX - declaram os administradores que nao estao impedidos por lei 
especial, nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos publicos, crime falimentar, prevaricagao, peita ou suborno, 
concussao, peculato, crime contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrencia, contra as 
relagOes de consumo, a fe ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da 
condenagao. 

XX - Dependem da deliberagao dos socios, alern de outras materias 
indicadas na lei ou no contrato: 
a) aprovagao das contas da administragao; 
b) a designagao dos administradores, quando feita em ato separado; 
c) a destituigao dos administradores; 
d) o modo de sua remuneragao, quando nao estabelecido no contrato; 
e) a modificagao do contrato social; 
f) a incorporagao, fusao e a dissolugao da sociedade, ou a cessagao do estado 

de liquidagao; 
g) a nomeagao e a destituigao dos liquidantes e o julgamento das suas contas; 
h) o pedido de concordata. 
§ 1° - As deliberagoes dos socios serao tomadas: 

I - pelos votos correspondentes, no minima, a tres quartos do capital 
social, nos casos previstos nas letras "e" e "f"; 

• •• • 	 • •• •• • • • 	• • •• 
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II  

	C.)  

\ \J 
pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos 

casos previstos nas letras "b", "c", "d" e "h"; 

III - pela maioria dos presentes, nos demais casos previstos no contrato ou 
na lei. 

e 0 • 	 .. 0 0 0 0 0 	IP 0 	• • 

§ 2° - As deliberagOes tomadas • cte :confo“nitladO er o presente contrato e ao 
amparo da lei vinculam todos 	 a41entes ou dissidentes.  

2, assim se acham justo e acertados entre si, ratifica a assinam este 
documento em quatro vias (4) de igual teor e forma, destinado a (la) via para 
o competente arquivamento na MM Junta Comercial do estado e as demais vias 
para use da sociedade e dos socios. 

Lajeado, RS, 18 de abril de 2.017. 

TABELIONATO DE NOT IDE LAJEADO 
Rua Alberto Torres,555 - CEP 95.900-000 - L lead° - 55- Fone: (51)3714-1744 

_ 

Reconhego coma AUTENTICAS as firmas de Lisete Leindecker Reiter e 
Wilmar Alfredo Reiter, indicadas corn a se D u fa. 

Lajeado, 27 de 	de 2017 
EM TESTEMUNHO 	DA VERDADE 

Canisio Lange - screvente 
ft55.40 0357.01.1700001.71053 a 71054 

(JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL) 
CERTIF!CO 0 REGISTRO EM: 19/05/2017 SOB N°: 4448036 

Protocolo: 17/097567-3, DE 12/05/2017 

Esaprosa : 43 2 0184287 0 
:1,C)STRI,.. = .:01,1tRCTii 
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COdigo da Natureza 
Juridica 
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N° de Matricula do Agente 
AuxiIiar do Comercio 

_ 
17/097567-3 	a• 

q, 	4 ,, 
— 	 i.c-w, 

-Amy= _ 	_ 	
,-.„-. ,IIRLdtitArVgNY- AV.V- .e, .' 	- 	 ,—.. 

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIOOS DO RIO GRANDE DO SUL 

NOME: 	 MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE'S ESCOLARES LTDA 
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comercio) 

lequer-ta-V.,Sa o deferimento do seguinte ato: 	 , / 14, 	 N° FCN/RE 

.t/.- 	 - 4. 8 i Di 7 	111111111111111111113Ellin 
N° DE 	OODIG 	CODIGO 	 RS2201 700957368  
VIAS 	IA AT') 	DO EVENTO 	QTDE • DESCRICAO DO ATO / EVENTO 
1 	. 	002 iiYizd ,'le •—( 	i , ALTERACAO 

021 1 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL) 
.. 051 1 CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO 
e,i,..4 

1.:1,% •, 

t7217-;• 	 Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comercio: 

rztroza 	 LAJEADO - RS 	 Nome: LISETE LEINDECKER REITER 
Local 	 Telefone de Co 	0,..,_(51) 3748-909 

11.7 	 A z-,,- 	\ ,-,z--i;  Old)  8---C 	\ 	s._....\-4-..r..., ssinatura:  - 	 ,._._  

24 Abril 2017 	 ,,,p0;0 

Data 	 TABeLio- 

i- t..JS'CYD/VJUNTAVCOMERCIALZ- 	 n?',.. 
DECISAO SINGULA° 

' ' (JUNTA COMERCAAL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO st-711-) 

Nome(s) Empresarial(ak, 

SIM 

. 	CERTIFICO 0 REGISTRO EM 	19/05/2017 SOB N°: 4448036 
,----, 
t.._ 	Protocoto: 17/097567-3, DE 12/05/2017 

?:3 	Empresa: 	: 43 2 0184287 0 

t_ 	 Processo em Ordem 

m 
0 	 A deciseo 

',iir..0:3'... ::::v:•::,:,::(': 	I:P. 	E.' 	.1."1.M6',F4C.N.0 
) 	' 	DE 	ECG:•10;;  	Fr:J-1a .7....kR5,• .:'. 	LTT7°. 	 - 	-- 

Z1 
0 

CLEVERTON SIGNOR 
....., V 	

/ 	/ 
SECRETARIO-GERAL 

Data 

, 

I N • 4 	/ 	/ 	' 	 / 	' 	 NAO _/_/_  Responsavel 

Data 	 Responsavel 	 Data 	 Responsavel 

DECISAO SINGULAR 	 Exigencia 2° 	 3° Exigencia 	40 Exigencia 
Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 

FA Processo deferido. Publique-se a arquive-se. 	 • 	 • 

Processo indeferido. Publique-se. 	 rr: 	' 
h-1 

/ 	/ 	 w,V4 , 

•--E•Zig 

III 

• R. P. CARDOS• • 

D - 3497420 
r 1 irf:FIGS 

Data 	 ' —•.. 	avei 

DECISAO COLEGIADA 	 2° Exigencia 	3' Exigencia 	4° E 	enci 	5° Exigencia 
Processo em exigencia. (Vide despacho em folha anexa) 	 In 	 M 	 • 	 MI 
Processo deferido. Publique-se e arquive-se. 

Processo indeferido. Publique-se. 

/ 	/ 
Data 	 Vogel 	 Vogel 	 Vogal 

Presidente da 	Turma 
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V\ 	• 

...N.- 
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Comprovante de Insericao e de Situacao Cadastral - Impressdo 	 littps://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPRen)5jreva/impre...  

Comprovante de Inscricao e de Situagao Cadastral 

Contribuinte, 

Confira os dados de Identificagao da Pessoa Juridica e, se houver qualquer divergencia, providencie junto a 
RFB a sua atualizaca-o cadastral. 

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

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURiDICA 

NOMERO DE INSCRICAO 
93.234.789/0001-26 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE srrukcAo 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 
02/01/1990 

NOME EMPRESARIAL 
MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 	 1 

PORTE 
DEMAIS 

CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 
31.03-9-00 - Fabricagao de moveis de outros materials, exceto madeira e metal 

CODIGO E DESCRICAO DAS ATIMDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS 
31.02-1-00 - Fabricagao de 'novels corn predominfincia de metal 
31.01-2-00 - Fabricagao de moveis corn predominancia de madeira 
32.99-0-99 - Fabricagao de produtos diversos nao especificados anteriormente 
46.49-4-04 - Comercio atacadista de moveis e artigos de colchoaria 
46.51-6-02 - Comercio atacadista de suprimentos para informatica 
46.49-4-01 - Comercio atacadista de equipamentos eletricos de use pessoal e domestic° 
49.30-2-02 - Transporte rodoviario de carga, exceto produtos porigosos e mudangas, intermunicipal, interestadual e 
internacional 

46.63-0-00 - Comercio atacadista de Maquinas e equipamentos pars use industrial; partes e pegas 
46.51-6-01 - Comercio atacadista de equipamentos de informatica 
46.47-8-01 - Comercio atacadista de artigos de escritorio e de papelaria 
46.89-3-99 - Comercio atacadista especializado em outros produtos intermediaries nao especificados anteriormente 
46.69-9-99 - Comercio atacadista de outras maquinas e equipamentos nao especificados anteriormente; partes e pegas 
47.54-7-01 - Comercio varejista de moveis 
47.53-9-00 - Comercio varejista especializado de eletrodomest!cos e equipamentos de audio e video 
47.89-0-99 - Comercio varejista de outros produtos nao especificados anteriorrnente 
47.51-2-01 - Comercio varejista especializado de equipamentos e :suprimentos, de informatica 
47.61-0-03 - Comercio varejista de artigos de papelaria 

CODIGO E DESCRICAO DA NATUREZAJURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada 

LOGRADOURO 

	

[NUMERO —1 
ROD BR 386 	 5876 	! 

' COMPLEMENTO 
KM 341 

CEP 
95.900-000 

	

' BAIR RO/DISTR ITO 	 1 	1 MUNICIPIO 

	

BOM PASTOR 	 LAJEADO __I 
OF 

 RS 

ENDERECO ELETRONICO 
MOVESCO@MOVESCO.CONLBR 	 I 

TELEFONE 	--I 
1 (51)3748-9008 i (51) 3748-9011 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 
.**** 

SITUAcA0 CADASTRAL 	 i 
ATIVA 	 1 

DATA. DA SITUAQA0 CADASTRAL 
09/04/2001 

MOTIVO DE SITUACAO CADASTRAL 

SITUAQA0 ESPECIAL 	 : 	I DATA DA SITUAC. AO ESPECIAL 	1 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
Prefeitura Municipal de Lajeado 

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITO GERAL 

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, MOVESCO INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MOVEIS ESCOLARES LTDA(523), CPF/CNPJ 93234789000126 corn Inscrigao Municipal 24091 - 
ATIVA nada deve a Fazenda Municipal, de acordo corn os assentamentos constantes nos 
cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, servigos e atividades, ate a presente data. 

Esta certidao nao impede a cobranga de debitos anteriores, posterlormente apurados( §1° do 
Artigo 64, da Lei 2714/73 - C6digo Tributario Municipal), sendo que a validade da mesma 6 de 
90 dias a partir da data de expedigao (Paragrafo Onico do artigo 216, do Decreto 1258/74 - 
Regulamento do C6digo Tributarlo Municipal). 

Certidao emitida em 11 de JULHO de 2018, conforme Art. 215 do Decreto n° 1258/74. 

A autenticidade desta certidao devera ser verificada na pagina da 
Prefeitura Municipal de Lajeado (http: //www. lajeado . rs .gov.br ) , informando 

o codigo de chancela: AL91.3733.TYBA.8192 

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVICOS 



0 NoM RCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	93234789/0001-26 

Reza° Social: MOVESCO IND COM MOV ESCOLARES 

Endereco: 	ROD BR 386 5876 KM 341 / BOM PASTOR / LAJEADO / RS / 
95900-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuigao que the confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 26/07/2018 a 24/08/2018 

Certificacao Numero: 2018072607553541890845 

Informagao obtida em 30/07/2018, as 15:32:47. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificaga-o de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirP...  

0 0 0\84   

of I 30/07/2018 15:32 



Identificagao do titular da certidao: 

Nome: 	MOVESCO IND E COM DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 

Enderego: 	EST BR 386, 5876, KM 341 
BOM PASTOR, LAJEADO - RS 

93.234.789/0001-26 CNPJ: 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

SECRETARIA DA FAZENDA 

RECEITA ESTADUAL 

Certidao de Situacao Fiscal n° 0012221027 

Certificamos que, aos 11 dias do mOs de JULHO do ano de 2018, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda, o titular 
acima enquadra-se na seguinte situagao: 
CERTIDAO NEGATIVA 

Descricao dos Debitos/Pendencias: 

Esta certidao NAO E VALIDA para comprovar; 
a) a quitacao de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaracao Anual de Simples Nacional (DASN) e no 
Programa Gerador do Documento de Arrecadacao do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo 
Simples Nacional; 
b) em procedimento judicial e extrajudicial de inventario,de arrolamento, de separacao, de divorcio e de dissolucao de 
unisao estavel, a quitagao de ITCD, Taxa Judiciaria e ITBI, nas hipOteses em que este imposto seja de competencia 
estadual (Lei n° 7.608/81). 
No caso de cloaca°, a Certidao de Quite*, do ITCD deve acompanhar a Certidao de Situagao Fiscal. 

Esta certidao constitui-se em meio de prova de existencia ou nao, em nome do interessado, de debitos ou pendencias 
relacionados na Instrugao Normative n° 45/98, TItulo IV, Capitulo V, 1.1. 

A presente certidao nao elide o direito de a Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul proceder a posteriores 
verificacOes e vir a cobrar, a qualquer tempo, credit° que seja assim apurado. 

Esta certidao é \reticle ate 8/9/2018. 

Certidao expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Titulo IV, Capitulo V. 

Autenticagao: 0021748197 
A autenticidade deste documento devera ser confirmada em https://www.sefaz.rs.gov.br  . 



0 
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CN 	'ntaSe... 

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

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA ATIVA 
DA UNIAO 

Nome: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 
CNPJ: 93.234.789/0001-26 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
n'ao constam pendencias em seu nome, relativas a creditos tributarios administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscricoes em Divida Ativa da Uniao (DAU) junto a 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidao a valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os orgaos e fundos publicos da administracao direta a ele vinculados. Refere-sea situacao do 
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuicoes sociais previstas 
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacao de sua autenticidade na Internet, nos 
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidao emitida gratuitamente corn base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida as 10:01:22 do dia 18/06/2018 <hora e data de Brasilia>. 
Valida ate 15/12/2018. 
Codigo de controle da certidao: 9699.51363.5E52.0850 
Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento. 

)f 1 	 22/06/2018 14:00 
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Pagina 1 de 1 

PODER JUDICIARIO 
JUSTICA DO TRABALHO 

CERTIDA0 NEGATIVA DE DgBITOS TRABALHISTAS 

Nome: MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 93.234.789/0001-26 

Certidao n°: 152488945/2018 
Expedigao: 22/06/2018, as 14:01:59 
Validade: 18/12/2018 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedigao. 

Certifica-se que MOVESCO- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 

93.234.789/0001-26, NAO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 

Trabalhistas. 
Certidao emitida com base no art. 642-A da Consolidagao das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, 
na Resolugao Administrativa n° 1470/2011 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidao sao 
Tribunais do Trabalho e estao atualizados 
anteriores a data da sua expedicao. 
No caso de 	 a empresa em relagao pessoa juridica, a Certidao atesta 
a todos os 	 filiais. seus estabelecimentos, agencias ou 
A aceitacao desta certidao condiciona-se a verificacao de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br). 
Certidao emitida gratuitamente. 

INFORMAgA0 IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessarios a identificagao das pessoas naturais e juridicas 
inadimplentes perante a Justiga do Trabalho quanto as obrigagoes 
estabelecidas em sentenga condenatoria transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciarios, a honorarios, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execugao de acordos firmados perante o Ministerio Plablico do 
Trabalho ou Comissao de Conciliagao Previa. 

de 7 de julho de 2011, e 
do Tribunal Superior do 

de responsabilidade dos 
ate 2 (dois) dias 

rX. ,„ridas e su. qto 	crid tet . 1 	br 



Americo-Bel e 
Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

ProtocoloNnmero: 9 	 Capanema, 30 de Julho de 2018 
Assunto: Pregao Presencial 

DE: Prefeito Municipal 

PARA: 
- Departamento de Contabilidade; 
- Procuradoria Juridica; 
- Pregoeiro e Equipe de Apoio a Licitagdo. 

Preliminarmente a autorizagdo solicitada mediante Protocolo n° 9 o presente processo devera 
tramitar pelos setores competentes corn vistas: 

1 - A indicagdo de recursos de ordem orgamentaria para fazer frente a despesa; 

2 - A elaboraga.o de parecer sobre a possibilidade do procedimento licitatorio, indicando a modalidade 
e o tipo de licitagdo a serem adotados no certame; 

3 - A elaboragdo da minuta do instrumento convocatOrio da licitagdo e da minuta do contrato; 

4 - Ao exame e aprovagdo das minutas indicadas no item 3 acima. 

Atenciosamente, 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot d ouza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)35 r 321 
CAP 	- PR 



Funcional programatica 

Municipio de Capanema - PR 

Processo inexigibilidade: 9 

PROTOCOLO NUMERO: 9 

Capanema, 30 de Julho de 2018 

DE: DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 
PARA: PREFEITO MUNICIPAL 

Em atencao ao oficio nUmero 9 expedido em 30/07/2018, informamos a existencia de previsao 
de recursos orgamentarios para assegurar o pagamento das obrigacOes decorrentes da aquisicao 
constante do oficio flamer() supra, sendo que o pagamento sera efetuado através da Dotacao 
Orgamenta.ria; 
DOTACOES 

Grupo :da fonte ExOrciCi .  
d da,  
desPcsa, 

Conta 
da 
clespesa: 

Fonte de 
recurso 

NatUrea.da 
despesa ' 

2018 640 103 07.001.12.361.1201.2102 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

2018 641 146 07.001.12.361.1201.2102 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 

Cordialmente 

C mar Walter 
Tec. nt. CRC: PR- 46483/0-2 

CP : 	03.959-53 

Avenida Governador Pedro Viriato Pan t de-Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fate,(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

CONTRATO N° XXX/ 2018 

CONTRATO DE PRESTA00 DE SERVIcOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 

MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR E A EMPRESA 
	

• • 

Pelo presente instrumento particular de contrato de prestagao de servigos corn fornecimento de 
material, sem vinculo empregaticio, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede e Prefeitura 
a Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza , 1080, Estado do Parana., inscrito no CNPJ sob o n° 
75.972.760/0001-60, a seguir denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Prefeito 
Municipal, Sr. AMERICO BELLE, de outro lado a empresa XXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 

, situada a 	 XX, XXXXXX - CEP: XXXX - BAIRRO: 
CIDADE/UF: 	 /XX, neste ato representada pelo Sr(a). 	 , inscrito no 
CPF n° 	 , residente e domiciliado em 	 /XX, doravante denominada 
CONTRATADA, vem firmar o presente Contrato nos termos da Lei n.° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993 e legislagao pertinente, obedecidas as condigaes estabelecidas na licitagao realizada na 
modalidade Processo inexigibilidade N° xx/ 2018, que fazem parte integrante deste instrumento, 
mediante as clausulas e condigoes a seguir estipuladas: 

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

1.1. AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS 
AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMkRCIO DE MOVEIS 
LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO 
ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/ MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO 
AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

PARAGRAFO UNICO - Integram e completam o presente termo contratual, para todos os fins de direito, 
obrigando as partes em todos os seus termos, as condicties expressas no Processo de Inexigibilidade 
N° 9/2018, juntamente corn a proposta da CONTRATADA. 
Item Nome do produto servigo Quantida 

de 
Uniciade Prego 

maxim° 
Prego maxim() 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/ MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/ MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA- 

02 
2,00 UN 200,00 400,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO  

2.1. 0 fornecimento dos materiais contratados serao realizados por execugao indireta, sob o 

regime de empreitada por prego Unitario. 

3. CLAUSULA TERCEIRA- DO LOCAL E FORMA DA PRESTACAO DO SERVICO  

3.1. Os servigos e o fornecimento do material serao executados conforme o Processo de 

Inexigibilidade e a Proposta apresentada pela Contratad 

Avenida Governador Pedro Viriato 	igot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Ji. e:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Municipio de Capanema - PR 

3.2. A CONTRATADA devera executar os servicos e o fornecimento do material utilizando-se dos 

materiais e equipamentos necessarios a perfeita execucao dos servicos a serem prestados, conforme 

disposto no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 

4. CLAUSULA QUARTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA 

4.1. A CONTRATADA obriga-se a: 

a) Executar os servicos EXATAMENTE conforme especificacoes e disposto no 

Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, corn os recursos necessarios ao perfeito 

cumprimento das clausulas contratuais; 

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total 

ou em parte, no prazo maximo fixado no Edital, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, 

defeitos ou incorregOes resultantes da execucao ou dos materiais empregados, a criterio da 

Administragao; 

c) Arcar corn a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e 

morais causados pela agao ou omissao de seus empregados, trabalhadores, prepostos ou 

representantes, dolosa ou culposamente, ao Municipio ou a terceiros; 

d) Utilizar empregados habilitados e corn conhecimentos basicos dos servicos a 

serem executados, de conformidade corn as normas e determinagOes em vigor; 

e) Apresentar a CONTRATANTE, quando for o caso, a relaga.o nominal dos 

empregados que adentrarao o Orgao para a execucao do servigo, os quais devem estar devidamente 

identificados por meio de cracha; 

0 Responsabilizar-se por todas as obrigagoes trabalhistas, sociais, previdenciarias, 

tributarias e as demais previstas na legislagao especifica, cuja inadimplencia nao transfere 

responsabilidade a Administracao; 

g) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as orientagOes da 

Administragao, inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas, quando for o caso; 

h) Relatar a Administragao toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 

prestagao dos servicos; 

i) Mc) permitir a utilizagao do trabalho do menor; 

j) Manter durante toda a vigencia do contrato, em compatibilidade corn as 

obrigagOes assumidas, todas as condigOes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitagdo; 

k) Nao transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as 

obrigagOes assumidas, nem subcontratar qualquer das prestagOes a que ester obrigada, exceto nas 

condigoes autorizadas no Processo de Inexigibilidade ou na minuta de contrato; 

5. CLAUSULA QUINTA-DO PRAZO DE EXECUQA0 E DA DISCRIMINACAO DOS SERVIQOS  

5.1. Os conjuntos Escolares deverio ser entregues no maxim° em 20 (vinte) dias apps a 

solicitacito formal do Departamento de compras. Os mesmos sera° entregues pela Empresa 

Movesco-Industria e Comercio de Moveis Escolares Ltda, consorciada da empresa ERGO MOBILI 

Avenida Governador Pedro Viriat Pari t de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:( 	552-1321 
CAP," A - PR 



Avenida Governaclor Pedro Viriato Parigot de Souza, 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 

0 Centro - 85760-000 

Municipio de Capanema - PR 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MoVEIS LTDA, conforme officio n° 318/2018 datado de 

28/06/2018 em anexo. 

5.2. Os servieos sera.° executados pela CONTRATADA na forma descrita no Processo de 

Inexigibilidade e na sua proposta apresentada a Administragao. 

5.3. Para a perfeita execugao dos servigos, a CONTRATADA devera disponibilizar os materiais, 

equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades 

estabelecidas no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada, promovendo, quando 

requerido, sua substituigao. 

6. CLAUSULASEXTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE 

6.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

a) Proporcionar todas as condigOes para que a CONTRATADA possa desempenhar 

seus servigos de acordo corn as determinagOes do Contrato, do Processo de Inexigibilidade e da sua 

proposta apresentada; 

b) Exigir o cumprimento de todas as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, de 

acordo corn as clausulas contratuais e os termos de sua proposta; 

c) Exercer o acompanhamento e a fiscalizagao dos, por servidor especialmente 

designado, anotando ern registro prOprio as falhas detectadas, indicando dia, mes e ano, bem 

como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos 

autoridade competente para as providencias cabiveis; 

d) Notificar a CONTRATADA por escrito da ocorrencia de eventuais imperfeigOes no 

curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua corregao; 

e) Pagar a CONTRATADA o valor resultante da prestagao do servigo, na forma do 

contrato; 

Zelar para que durante toda a vigencia do contrato sejam mantidas, ern 

compatibilidade corn as obrigagOes assumidas pela CONTRATADA, todas as condigOes de 

habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao. 

7. CLAUSULA SETIMA - DA SUBCONTRATACAO 

	

7.1. 	E vedada a subcontratagao total ou parcial do objeto do contrato. 

8 CLAUSULAOITAVA - DO. VALOR DO. CONTRATO  

	

8.1. 	0 valor do contrato é de R$ R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 

8.1.1. 	No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 

decorrentes da execugao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragab, materiais de consumo, seguro 

e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto contratado. 

9. CLAUSULA NONA - DA VIGENCIA 



tty 
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Municipio de Capanema - PR 

9.1. 0 prazo de vigencia do Contrato sera de 6 (seis) meses, a partir da data da assinatura, 

podendo tal prazo ser prorrogado nas hipoteses elencadas no paragrafo primeiro do artigo 57 da Lei 

n° 8.666, de 1993. 

9.2. 0 prazo de vigencia previsto no item acima tera inicio na data de xx/xx/2018 e encerramento 

em xx/xx/ 2018. 

10. CLAUSULA DECIMA- DO PAGAMENTO 

	

10.1. 	0 pagamento sera feito pela Prefeitura Municipal de Capanema/ PR em parcela  
10.2. 0 prazo para pagamento sera de ate 30 (trinta) dias, subsequentes ao recebimento 

definitivo do fornecimento do material. 
10.3. Ao ser emitida a Nota Fiscal, devera ser imediatamente enviada por e-mail, nos 

enderecos eletrenicos: empenhocapanema.pr.gov.br  e/ou comprasAcapanema.pr.gov.br, ou 
entregue em maos das servidoras designadas, para fins de liquidacao de empenho.  

	

10.4. 	0 pagamento sera efetuado por meio da Tesouraria do Municipio. 
10.5. A Contratada devera encaminhar junto a Nota Fiscal, documento em papel timbrado da 

empresa informando a Agencia Bancaria e o mamero da Conta a ser depositado o pagamento. 

	

10.6. 	Nao sera aceita a emissao de boletos bancarios para efetuar o pagamento das Notas 
Fiscais e/ou Faturas. 

	

10.7. 	A nota fiscal devera ser emitida pela propria Contratada, obrigatoriamente com o 
rulmero de inscrigao no CNPJ apresentado nos documentos de habilitagao e das propostas de pregos, 
bem como da Nota de Empenho, nao se admitindo notas fiscais emitidas coin outros CNPJs. 

10.8. A CONTRATADA se obriga a revalidar todas as suas certidOes e documentos vencidos, 
que tenham sido apresentados na ocasiao da habilitagao ou junto ao Cadastro de Fornecedores do 
Municipio de Capanema. Os pagamentos somente serao efetivados caso a CONTRATADA apresente 
situagao regular. 

	

10.9. 	Qualquer suspensao de pagamento devido a falta de regularidade do fornecedor nao 
gerara para a CONTRATANTE nenhuma responsabilidade nem obrigagao de reajustamento ou 
atualizagao monetaria do valor devido. 

10.10. Na ocasiao do pagamento a Contratada devera apresentar na tesouraria da Contratante, 
alem dos documentos exigidos nos subitens anteriores: 

a) CertidOes de regularidade junto ao INSS e ao FGTS da Licitante, emitidas no respectivo 

mes do pagamento. 

b) Termo de recebimento definitivo do objeto. 
10.11.Em caso de nao cumprimento pela CONTRATADA de disposigao contratual, os 

pagamentos poderao ficar retidos ate posterior solugao, sem prejuizos de quaisquer outras disposigoes 
contratuais. 

	

10.12. 	g vedada expressamente a realizagao de cobranga de forma diversa da estipulada 
neste Edital, em especial a cobranga bancaria, mediante boleto ou mesmo o protesto de titulo, sob 
pena de aplicagao das sangOes previstas no edital e indenizagao pelos danos decorrentes. 

	

10.13. 	Havendo erro na apresentagao da Nota Fiscal/ Fatura ou dos documentos 
pertinentes a aquisigao, ou, ainda, circunstancia que impega a liquidagao da despesa, o pagamento 
ficara pendente ate que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, o prazo para 
pagamento iniciar-se-a ap6s a regularizagao da situagao, nao acarretando qualquer onus para a 
Contratante. 

	

10.14. 	Administracao somente efetuara o pagamento apes a ocorrencia das seguintes 
hipoteses, sendo facultada a adocao de apenas uma delas: 

	

10.15. 	Mediante a comprovacao da quitacao dos tributos referentes a aquisicao ou 
prestacao de servico contratado; ou 
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10.16. 	Mediante retencao diretamente sobre o valor devido a contratada do Imposto 
sobre a Renda da Pessoa Juridica (IRPJ), caso o referido tributo incida na contrataca.o, bem 
como o Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), nos termos da Lei Complementar 
Federal n° 116/03, e na Lei Municipal 950/03. 

	

10.17. 	A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123/06, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuigOes 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentacao de 
comprovacao por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 
na referida Lei Complementar. 

	

10.18. 	A Administragan deduzira do montante a ser pago os valores correspondentes as 
multas e/ou indenizacOes devidas pela contratada. 

	

10.19. 	0 desconto de qualquer valor no pagamento devido a contratada sera precedido de 
processo administrativo em que sera garantido a empresa o contradit6rio e a ampla defesa, corn os 
recursos e meios que lhes sao inerentes. 

	

10.20. 	E vedado a contratada transferir a terceiros os direitos ou creditos decorrentes do 
contrato. 

	

10.21. 	A Nota Fiscal/Fatura sera emitida pela CONTRATADA de acordo corn os seguintes 
procedimentos: 

10.21.1. Ao final da execucao contratual, conforme previsto no Edital, a CONTRATADA 

apresentard a Nota Fiscal da aquisicao/ servicos executados. 

10.21.2. A CONTRATANTE tera o prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados a partir da 

data da apresentagao da Nota Fiscal, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a Nota relatada 

pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade da aquisicao/ servicos executados. 

10.21.3. No caso de etapas nao concluidas, sera.° pagos apenas os servicos e/ou 

fornecimentos efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa 

subsequente. 

10.21.4. A aprovagdo previa apresentada pela CONTRATADA nao a exime de qualquer das 

responsabilidades contratuais, nem implica aceitagao definitiva dos servicos executados. 

	

10.22. 	Apos a aprovagao, a CONTRATADA emitira. Nota Fiscal/Fatura no valor aprovado. 

	

10.23. 	0 pagamento somente sera efetuado apOs o "atesto", pelo servidor competente, da 

Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, acompanhada dos demais documentos exigidos 

neste Edital. 

12.23.1. 0 "atesto" da Nota Fiscal/Fatura fica condicionado a verificagao da conformidade 

da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela CONTRATADA corn os servicos e o fornecimento dos 

materiais efetivamente executados. 

	

10.24. 	Havendo erro na apresentacao de qualquer dos documentos exigidos, havendo 

desconformidade na execucao dos servicos e/ou do fornecimento dos materiais identificada pela 

Secretaria de Educagao, Cultura e Esportes ou circunstancia que impeca a liquidagao da despesa, o 

pagamento ficara pendente ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipOtese, 

o prazo para pagamento iniciar-se-d apos a comprovagao da regularizacao da situagao, nao 

acarretando qualquer onus para a Contratante. 

	

10.25. 	Antes do pagamento, a CONTRATANTE verificard, por meio de consulta eletronica, a 

regularidade do cadastramento da CONTRATADA no SICAF e/ou nos sites oficiais, devendo seu 

resultado ser impresso, autenticado e juntado ao processo de pagamento. 
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10.26. 	Quando do pagamento, sera efetuado a retencao tributaria prevista na legislagao 

aplicavel, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991. 

10.26.1.Quanto ao Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 

o disposto na Lei Complementar n° 116, de 2003, e legislagao municipal aplicavel. 

10.26.2.A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicc5es 

abrangidos por aquele regime. No entanto o pagamento ficara condicionado a apresentacao de 

comprovagdo por meio de documento oficial de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto 

na referida Lei Complementar. 

	

10.26. 	0 pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancarria de Credito, mediante 

depOsito em conta corrente, na agencia e estabelecimento bancario indicado pela CONTRATADA, ou 

por outro meio previsto na legislagao vigente. 

	

10.27. 	Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a 

ordem bancaria para pagamento. 

	

10.28. 	A CONTRATANTE nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser 

efetuada pela CONTRATADA, que porventura nao tenha sido acordada no contrato. 

	

10.29. 	Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha 

concorrido de alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratOrios 

proporcionais aos dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento ate a data 

do efetivo pagamento, a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte fOrmula: 

EM=IxNxVP 

EM = Encargos MoratOrios a serem acrescidos ao valor originariamente devido. 

I = Indite de atualizacao financeira, calculado segundo a formula: 

(6 / 

100) 

365 

N = NUmero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento. 

VP = Valor da Parcela em atraso. 

11. CLAUSULA.DECIMKPRIMEIRA DO RECEBIMENTO DO OBJETO __ •   	 . _ 

11.1. Quando o fornecimento dos servicos for concluidos, cabera a CONTRATADA apresentar 

comunicacao escrita informando o fato a fiscalizacao da CONTRATANTE, a qual competira, no prazo 

de ate 15 (quinze) dias, a verificagao dos materiais e/ou dos servicos executados, para fins de 

recebimento definitivo. 

11.1.2. 0 recebimento definitivo tambem ficard sujeito, quando cabivel, a conclusao de 

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugoes exigiveis. 

11.2. A CONTRATANTE realizard inspecao minuciosa de todos os materiais e/ou servicos 

executados, por meio de profissionais tecnicos competentes, acompanhados dos profissionais 
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DOTACOES 
Exercici 
o da 
despe5a: 

Cbrita 
da 
despesa 

FUncional programatica Fonte 
recUrSo 

Natureza: da 
despesa 

Grupo da fonte 

07.001.12.361.1201.2102 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 2018 640 103 

07.001.12.361.1201.2102 4.4.90.52.00.00 Do Exercicio 2018 641 146 
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encarregados pela solicitagao, corn a finalidade de verificar a adequagao dos servigos e materiais, e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisoes finais que se fizerem necessarios. 

11.2.2. Apos tal inspecao, sera lavrado Termo de Recebimento Definitivo, em 02 (duas) 

vias de igual teor e forma, ambas assinadas pela fiscalizagao, relatando as eventuais pendencias 

verificadas. 

11.2.3. A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou 

incorregoes resultantes da execugao ou materiais empregados, cabendo a fiscalizacao nao atestar a 

Ultima e/ou Unica medicao de servigos ate que sejam sanadas todas as eventuais pendencias que 

possam vir a ser apontadas no Termo de Recebimento Definitivo. 

	

11.3. 	No caso de material rejeitado, a Contratada devera providenciar a imediata troca por 
outro sem defeito, ou de acordo corn a proposta apresentadas, e refazer os servigos dentro do prazo de 
48 (quarenta e oito) horas, sob pena de serem aplicadas as sancOes estabelecidas, ficando sob sua 
responsabilidade todos os custos da operagao de troca. 

11.3.2. 
a hip6tese de o termo de recebimento definitivo nao ser elaborado tempestivamente, reputar-se-a como 

realizado, consumando-se o recebimento definitivo no dia do esgotamento do prazo, desde que o fato 

seja comunicado a Contratante nos 5 (cinco) dias anteriores a exaustao do prazo. 

11.3.3. 
recebimento definitivo do objeto licitado nao exime a CONTRATADA, em qualquer epoca, das garantias 

concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forga das disposigOes legais em vigor 

(Lei n° 10.406, de 2002). 

12. CLAUSULA DECIMA' SEGUNDA -/DOS'PREcOS 

	

12.1. 	Os pregos sao fixos e irreajustaveis. 

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA DOTACAO ORCAMENTARIA 

13.1. As despesas decorrentes da presente contratagao correrao a conta de recursos especificos 

consignados no Orgamento Geral Do Municipio deste exercicio, na dotagao abaixo discriminada: 

13.2. Caso a vigencia do contrato ultrapasse o exercicio financeiro, as despesas do exercicio 

subsequente correrao a conta das dotagOes orgamentarias indicadas em termo aditivo ou 

apostilamento. 

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA FISCALIZACAO 
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14.1.A execugao dos servigos e o fornecimento dos materiais ora contratados sera objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalizagao e avaliagao por representante da CONTRATANTE, para este 

fim especialmente designado, corn as atribuigOes especificas determinadas na Lei n° 8.666, de 1993, 

conforme detalhado no Processo de Inexigibilidade e na sua proposta apresentada. 
14.1. 0 representante da Contratante devera ser profissional habilitado e corn a experiencia 

tecnica necessaria para o acompanhamento e controle da execugao dos servigos e o fornecimento dos 
materiais. 

14.2. 0 acompanhamento, o controle, a fiscalizagao e avaliagao de que trata este item nao 
excluem a responsabilidade da CONTRATADA e nem confere a CONTRATANTE responsabilidade 
solidaria, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execugao dos servigos 
contratados. 

14.3. 	A CONTRATANTE se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os servigos ora 

contratados, prestados em desacordo corn o Processo de Inexigibilidade e na sua proposta 

apresentada. 
14.4. As determinag-Oes e as solicitagOes formuladas pelo representante da CONTRATANTE 

encarregado da fiscalizagao do contrato deverao ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou, 
nesta impossibilidade, justificadas por escrito. 

15. CLAUSULA DECIMA. ()UINTA - -DAS .ALTERACOES 
15.1. Eventuais alteragoes contratuais reger-se-ao pela disciplina do artigo 65 da Lei n° 8.666, 

de 1993. 
15.2. A CONTRATADA ficard obrigada a aceitar, nas mesmas condigOes contratuais, os 

acrescimos ou supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato. 

15.2.1. As supressOes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

15.3. Em caso de prorrogacao contratual a que se refere o art. 57, da Lei 8.666/93, o 

reajuste seri convencionado pelas partes no respectivo aditamento, respeitando-se o indice 

INPC/ IBGE. 

16. CLAusULA DECIMASEXTA -:-DAS:INFIZACOES E.DAS SANCOES ADMINIStRATIVAS  
16.1. Comete infragao administrativa, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitagao: 

a) Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do 

prazo de validade da proposta; 

b) Apresentar documentagao falsa; 

c) Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

d) Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; 

e) Comportar-se de modo inidoneo; 

f) Cometer fraude fiscal; 

g) Fizer declaragao falsa; 

h) Ensejar o retardamento da execugao do certame. 
16.2. A licitante/ Adjudicataria que cometer qualquer das infragoes discriminadas no subitem 

anterior ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sangOes: 

a) Multa de ate 2% (dois por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) 

pela conduta do licitante; 
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b) Impedimento de licitar e de contratar corn o Municipio de Capanema e 

descredenciamento no SICAF, pelo prazo de ate dois anos; 
16.3. Em caso de inexecucao do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de 

execucao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informacOes prestadas, a Contratada 
estara, sujeita as sangOes administrativas abaixo, garantidas a previa defesa: 

I-Advertencia por escrito; 

II- Multas: 

a) Multa de 0,5 por dia de atraso na entrega dos materiais e/ou execucao dos 

servicos, calculada sobre o valor total do contrato, limitada ao percentual maximo de 10% do 

valor total da contratagito, a partir do qual estara configurada a sua inexecucao total; 

b) Multa de 5,0 % sobre o valor do objeto no caso de inexecucao parcial do 

contrato; 

c) Multa de 0,2 % sobre o valor total do Contrato, por infracao a qualquer 

clausula ou condicao do contrato nao especificada nas alineas "a" e "b" deste item, aplicada em 

dobro na reincidencia; 

d) Multa de 5,0 % sobre o valor total do Contrato, no caso de rescisito do 

contrato por ato unilateral da Administracito, motivado por culpa da Contratada, havendo a 

possibilidade de cumulacao corn as demais sancoes cabiveis; 

e) Multa de 20,0 % sobre o valor total do certame, quando configurada a 

inexecucao total do contrato. 

III- Suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de contratar corn a 

Administragao, por prazo nao superior a 02 (dois) anos; 

IV- Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo Riablica 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitagao 

perante a prOpria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a contratada 

ressarcir a Administragdo pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo de 02 (dois) anos. 

16.4. 	As sangOes de suspensao temporaria de participagao em licitacao e impedimento de 

contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragao poderao 

tambem ser aplicadas as empresas ou aos profissionais que: 

a)Tenham sofrido condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude 

fiscal no recolhimento de quaisquer tributos; 

b)Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao; 

Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administragao em 

virtude de atos ilicitos praticados. 
16.5. As penalidades serao aplicadas ap6s regular processo administrativo, em que seja 

assegurado ao licitante o contraditorio e a ampla defesa, corn os meios e recursos que lhes sao 
inerentes, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/93, e subsidiariamente na Lei n°  
9.784/99. 

16.6. A multa sera descontada da garantia do contrato, caso houver, e de pagamentos 
eventualmente devidos pela Administragao. 

16.7. A sancao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao 
Pilblica é de competencia exclusiva do(a) Prefeito(a) Municipal. 

/1 
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16.8. As demais sangoes sao de competencia exclusiva do Presidente da Comissac Permanente 
de Licitagao. 

16.9. A autoridade competente, na aplicagao das sangOes, levara em consideragao a gravidade 
da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administragao, 
observado o principio da proporcionalidade. 

16.10. As multas serao recoihidas em favor do Municipio, no prazo maximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento da comunicagao enviada pela autoridade competente, ou, quando for 
o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio e cobradas judicialmente. 

16.11. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF. 
16.12. As sangOes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, 

no caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis. 

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - MEDIDAS ACAUTgLADORAS  
17.1. Consoante o artigo 45 da Lei n° 9.784, de 1999, a Administragao Thablica podera 

motivadamente adotar providencias acauteladoras, inclusive retendo o pagamento, como forma de 
prevenir a ocorrencia de dano de dificil ou impossivel reparagdo. 

18. CLAUSULA DECIMA .0ITAVA' - DA. RESCISAO CONTRATUAL • 
18.1. Constituem motivo para rescisdo do contrato: 

a)0 nao cumprimento de clausulas contratuais, da proposta apresentada, especificagOes, 

projetos ou prazos; 

b)0 cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificagOes, memoriais, projetos, 

prazos e proposta apresentada; 

c)A lentidab do seu cumprimento, levando a Administragao a comprovar a impossibilidade 

da conclusao do servigo e do fornecimento dos materiais, nos prazos estipulados; 

d)0 atraso injustificado no inicio do servigo e na entrega dos materiais; 

e)A paralisagao do servigo e do fornecimento dos materiais, sem justa causa e previa 

comunicagao a Administragao; 

f)A subcontratagao total do seu objeto, a associagao da contratada corn outrem, a cessao 

ou transferencia, total ou parcial, bem como a fusao, cisao ou incorporagao, nao admitidas neste edital 

e no contrato; 

g) A subcontratagao parcial do seu objeto, sem que haja previa aquiescencia da 

Administragao e autorizagao em contrato. 

i) 0 desatendimento das determinagOes regulares da autoridade designada para 

acompanhar e fiscalizar a sua execugdo, assim como as de seus superiores; 

j) 0 cometimento reiterado de faltas na sua execugao, anotadas na forma do § 1° do art. 

67 da Lei n° 8.666/93; 

k) A decretagac de falencia ou a instauracao de insolvencia civil; 

1) A dissolugao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

m) A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa, que 

prejudique a execugao do contrato; 
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n) Razoes de interesse publico de alta relevancia e de amplo conhecimento justificadas 

e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que ester subordinado o contratante 

e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

o) A supressao, por parte da Administragao, dos servigos, acarretando modificagao do 

valor inicial do contrato alem do limite permitido no § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/93; 

p) A suspensao de sua execugao, por ordem escrita da Administragao, por prazo superior 

a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna 

ou guerra, ou ainda por repetidas suspensOes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 

pagamento obrigat6rio de indenizagOes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizagOes e mobilizagOes e outras previstas, assegurado a contratada, nesses casos, o direito de 

optar pela suspensao do cumprimento das obrigagOes assumidas ate que seja normalizada a situagdo; 

q) 0 atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administragao 

decorrentes do servigo e/ou do fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidas, salvo em caso de 

calamidade pUblica, grave perturbagao da ordem interna ou guerra, assegurado a contratada o direito 

de optar pela suspensao do cumprimento de suas obrigagOes ate que seja normalizada a situagao; 

r) A nao liberagao, por parte da Administragao, de area, local ou objeto para execugao 

do servigo e da entrega dos materiais, nos prazos contratuais; 

s) A ocorrencia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva 

da execugao do contrato; 

t) Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666/93, sem prejuizo 

das sangOes penais cabiveis. 

18.2. 	A rescisao, devidamente motivada nos autos, sera precedida de procedimento 

administrativo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

18.3. Os casos da rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos, assegurado o 

contraditOrio e a ampla defesa. 

18.4. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagao escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 

18.5. Quando a rescisao ocorrer sem que haja culpa da CONTRATADA, sera esta ressarcida dos 

prejuizos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

a) devolugao da garantia, se houver; 

b) pagamentos devidos pela execugao do Contrato ate a data da rescisao. 

18.6.A rescisao por descumprimento das clausulas contratuais acarretard a execugao da garantia 

contratual, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das multas e indenizagOes a ela 

devidos, bem como a retengao dos creditos decorrentes do Contrato, ate o limite dos prejuizos causados 

a CONTRATANTE, alem das sangOes previstas neste instrumento. 

19. CLAUSULKDECIIVIA NONA .-.:DOS CASOS OMISSOS  

19.1. Os casos omissos ou situagoes nao explicitadas nas clausulas deste Contrato sera.° 
decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposigOes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - C6digo de 
Defesa do Consumidor, no Decreto n° 3.722, de 2001, na Lei Complementar n° 123, de 2006, e na Lei 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Ceri ro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 
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n° 8.666, de 1993, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas federais, que fazem 
parte integrante deste Contrato, independentemente de suas transcrigOes. 

20. CLAUSULA VIGESIMA- DA-PUBLICACAO  

20.1. A publicagao resumida do instrumento de contrato no Diario Oficial Do Municipio sera 

providenciada pela CONTRATANTE, no prazo de 5 (cinco) dias, contados do quinto dia Util do mes 

seguinte ao da sua assinatura, correndo a despesa por sua conta. 

21. dIAUSULA VIGkEIMA PRIMEIRA - DO 'Fok0  
21.1. As questoes decorrentes da utilizacao do presente Instrumento que nao puderem ser 

dirimidas administrativamente, sera() processadas e julgadas na Justica Estadual, Comarca de 
Capanema-PR. 

E assim, por estarem de acordo, ajustados e contratados, apOs lido e achado conforme, as partes a 
seguir firmam o presente Contrato em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para urn so efeito. 

Capanema, xx de xxxx de 2018. 

AMERICO BELLE 
	

XXXMIXXX 
PREFEITO MUNICIPAL 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Tramitacao do Processo 

Processo: 	2030 / 2018 	 Data: 30/08/2018 09:44 	Situagao: Encaminhado 

Requerente: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 CPF: 	63225824968 

Contato: 	ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN! - Tel: (46) 3552 - 1136 - Cel: (46) 99975 - 3198 

Assunto: 	soucrrAgAo DO SETOR DE LICITAgA0 - Versao: 3 

Descricao: 	PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 9 PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E 
PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRE2OS 
DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS 
DESTA LICITAQAO AO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

Ocorrancia: 

De: 	ROMANTI EZER BARBOSA 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: 	LICITAQAO 

Anexo: 

Descricao: 	Procedi as correcoes no arquivo, que seguem destacadas em vermelho. Solicito a completa montagem do PA, assinado, numerado 
e rubricado. Apos, retorne para emissao de Parecer Juridico previo a publicacao. Att. Romanti Barbosa Procurador Municipal 

Ocorrencia: .3 	 Data: 31/07/2018 14:55:00 	 Previsao: 	13/08/2018 

De: 	ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 	 Para: ROMANTI EZER BARBOSA 

Etapa: 	PROCURADORIA 

Anexo: 

Descricao: 	ENCAMINHO ESSE PA PARA ANALISE E EMISSAO DE PARECER JURIDICO DA DISPENSA DE LICITAQAO 

Ocorrencia: 	2 	 Data: 30/07/2018 15:47:00 	 Previsao: 20/08/2018 

De: 	ADAO FELICIO PONCIO 	 Para: ROSELIA KRIGER BECKER PAGANI 

Etapa: 	LICITACAO 

Anexo: 

Descricao: 	PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE: 9 PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM 
ATENDIMENTO AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 
FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO AO MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR. 

0Correncia:-, 1 	 Data: 30/07/2013 15:47:17 	 Previsao: 	20/08/2018 

De: 	ADAO FELICIO PONCIO 	 Para: EDINA LUCIANE ESCHER SOTT 

Etapa: 	ETAPA INICIAL 

Anexo: 

Descricao: 	Abertura do processo. 

Data: 30/08/2018 09:44:00 	 Previsao: 20/09/2018 

STP 500.2057t rptProcessoFicha ROSELIA, 30/08/2018 09:46:21 



CAIXA ECONoP,MCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

IrISCrica0: 	93234789/0001-26 

Razao Social: MOVESCO IND COM MOV ESCOLARES 

Endereco: 	ROD BR 386 5876 KM 341 / BOM PASTOR / LAJEADO / RS / 
95900-000 

A Caixa Economica Federal, no use da atribuicao que Ihe 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 situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prove contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 14/08/2018 a 12/09/2018 

Certificagao Niimero: 2018081407003963795773 

Informagao obtida em 30/08/2018, as 10:14:12. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei este 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.g ov. br 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirP...  

)f 1 30/08/2018 10:14 



Municipio de Capanema - PR 
Procuradoria Geral do Municipio 

PARECER JURIDICO N° 303/2018 

INTERESSADO: Comissifto Permanente de Licitacoes 

ASSUNTO: AnilIlse previa a Inexigibilidade de Licitacao no 07/2018. 

EMENTA: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO. PROCEDIMENTO 
DE ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS 02/2018 FNDE. 
AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES. POSSIBILIDADE. 
DOCUMENTAcA0 PARCIALMENTE SATISFATORIA. PARECER 
FAVORAVEL CONDICIONADO A COMPROVACAO DE 
VANTAJOSIDADE NA ADESAO MEDIANTE PESQUISA DE 
PRECO E ATUALIZACAO DE DOCUMENTOS FISCAIS DA 
EMPRESA COMPROMISSADA. 

1. CONSULTA: 

A Comissao Peinianente de LicitacOes, designada pela portaria n°. 

6.905/2017, encaminha para analise desta Procuradoria Municipal, processo de 

inexigibilidade de licitacao para aquisicao de conjuntos escolares para aluno e 

professor, em atendimentos ao compromisso firmado pela Empresa Argo-Mobili 

Industria e Comercio de MOveis Ltda. perante o FNDE, por meio da ARP Decorrente 

do Pregao EletrOnico n° 10/2017 FNDE/MEC, para fornecimento de produtos desta 

licitacao ao Municipio de Capanema/Pr, conforme condicties e especificactles 

contidas no processo. 

Constam no PA: 

I) Portaria 6.905/2017 - fl. 01; 

II) Solicitacao e justificativa para contratacao - fl. 02; 

III) Justificativa para inexigibilidade - fl. 03; 

IV) Projeto Basico - fls. 04/05; 

V) Orcamento e ARP 02/2018 firmada perante o FNDE - fl. 06 e 11 e 

23/33; 

VI) Docunaentacao da futura contratada - fls. 34/87 e 103; 

VII) Despacho de encaminhamento do Prefeito Municipal - fl. 88; 

VIII) Parecer do Departamento de Contabilidade fl. 89; 

IX) Minuta do Contrato - fls. 90/101; e, 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - rarnal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.romanti@capanema.pr.gov.br  
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X) RelatOrio de tramitacao do sistema de protocolo - fl. 102. 

E o relatOrio. 

2. PARECER: 

Convem destacar, inicialmente, que compete a esta Procuradoria, nos 

termos do paragrafo imico do art. 38, da Lei 8.666/93, prestar consultoria sob o 

prisma estritamente juridico dos documentos apresentados, nao cabendo nenhuma 

consideracao acerca do merit° da presente contratacao e da discricionariedade da 

Administracao Ptiblica ao tracar os parametros dos produtos entendidos como 

necesthrios. 

No entanto, oportuno destacar que a presente manifestacao juridica tem 

o escopo de apontar possiveis riscos do ponto de vista juridico e recomendar alguma 

providencia para salvaguardar a Administracao e o erario publico. Assim, parte das 

observaciies aqui expendidas se constitui em recomendacOes e, caso a Administracao 

opte por nao acata-las, recomenda-se motivar o ato, nos termos do art. 50, da Lei n° 

9.784/99. 0 cumprimento ou nao das recomendacOes decorre do exercicio da 

competencia discricionaria da autoridade administrativa, a qual responde 

isoladamente no caso de descumprimento das recomendacOes deste parecer ou pela 

ausencia de fundamentacao dos atos administrativos. 

Contudo, as questoes que envolvem a legalidade, isto é, os requisitos 

previstos no ordenamento juridico sao de observancia obrigatoria, os quaffs, para nao 

serem aplicados, deve haver motivacao e justificativa plausivel para tanto. 

Nesse rumo, forcoso reconhecer que a analise dos aspectos tecnicos dos 

objetos da contratacao pretendida pela Administracao nao constitui tnrefa afeta a 

este Orgao juridico, o que somente de forma excepcional poderemos adentrar, em 

razao da omissao grosseira do setor competente na descricao dos objetos ou na 

justificativa da contratacao. 

Ante as questoes acima suscitadas, passaremos a analise dos aspectos 

relacionados a legalidade do feito. 

Au. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:46-3552-1321 - mum( 202 - Fax:46-3552-1 122 

Procuradona.romanti@capanema.pr.gov.br  
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2.1. Da licitacao: da inexigibilidade da licitacao 
Versa o presente PA sobre a inexigibilidade de licitacao para contratagAo 

de profissional de qualquer setor artistico através de empresario exclusivo, nos 

termos do art. 25, III da Lei 8.666/93. 

Nesse rumo, dispOe o referido dispositivo legal: 

"Art. 25. E inexigivel a licitagdo quando houver inviabilidade de competicao, 
em especial: 
(--) 
(destaquei) 

Impende-se esclarecer que a inexigibilidade da licitaedo, quando 

caracterizada, s6 libera a Administraedo Pablica da promoedo do procedimento 

formal da concorrencia. Todavia, todas as demais etapas procedimentais (autorizacao 

da autoridade competente, verificaedo da existencia de recurso prOprio para custear 

a despesa, autuacao do processo, verificaedo da personalidade juridica, capacidade 

tecnica, idoneidade fmanceira e regularidade fiscal da pretensa contratada, instruedo 

do processo corn justificativas do preco e da escolha da contratada, celebraedo do 

contrato, publicaedo do extrato do contrato etc.) devem ser observadas. 

Destarte, para possibilitar a contrataedo direta, deverdo ser atendidos 

os seguintes requisitos: 

1) Justificativa da solicitaedo: A Administraedo, ao solicitar a aquisiedo 

do bem ou service), devera comprovar a sua necessidade, bem como demonstrar que 

o profissional do setor artistico que se pretende contratar e consagrado pela critica 

especializada ou pela opiniao ptiblica. 

2) A contratagdo deve ser realizada diretamente cora o profissional do 

setor artistico ou através de empresario exclusivo. 0 contrato admin.  istrativo deve ser 

firmado entre a Administraedo Municipal e o profissional do setor artistico; ou entre 

a Administraedo Municipal e o empresario exclusivo do profissional do setor artistico. 

Neste Ultimo caso, é imprescindivel que seja acostado no PA cOpia de instrumento 

contratual que comprove a relaedo de representaedo exclusiva entre o artista e aquele 

que se nomeia empresario, para, assim, configurar a impossibilidade de competiedo 

licitatOria. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
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Nesse interim, depreende-se 06/33 do PA, que o Municipio pretende 

aderir a Ata de Registro de Precos n° 02/ 2018, oriunda do Pregao Eletronico n° 

10/2017. 

Sobre o sistema de caronas, se mostra pertinente transcrever o disposto 

no art. 22, do Decreto 7.892/13, a saber: 

Art. 22. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de 
pregos, durante sua vigencia podera ser utilizada por qualquer Orgao ou 
entidade da administragao pnblica federal que nao tenha participado do 
certame licitatOrio, mediante anuencia do Orgao gerenciador. 
§1° Os Organs e entidades que nao participaram do registro de precos, quando 
desejarem fazer use da ata de registro, deverao consultar o Orgao gerenciador 
da ata para manifestacao sobre a possibilidade de adesao. 
§2° Cabera ao fornecedor beneficiario da ata de registro de pregos, observadas 
as condigiies nela estabelecidas, optar pela aceitacao ou nao do fornecimento 
decorrente de adesao, desde que nao prejudique as obrigagOes presentes e 
futuras decorrentes da ata, assumidas corn o organ gerenciador e orgaos 
participantes. 
§3° As aquisicOes ou contratagOes adicionais a que se refere este artigo nao 
poderao exceder, por Orgao ou entidade, a cern por cento dos quantitativos dos 
itens do instrumento convocatOrio e registrados na ata de registro de pregos 
para o Orgao gerenciador e &pips participantes. 

Tal Decreto silenciou sobre a possibilidade de adesdo por um ente 

federado a ata de registro de outro ente federado, bem como sobre a necessidade de 

previsdo legal em cada ente federado. Nan obstante, a doutrina e jurisprudencia vas) 

no sentido dessa possibilidade independentemente de previsao legal de cada ente. 

Nesse sentido a resposta a consulta 885.865/TCEMG, Relator José 

Alves Vianal, na qual constou que: 

O art. 15 da Lei 8.666/93 exalta a utilizacao do sistema de registro de precos 
sem que possivel, e tal mandamento, somado ao principio da eficiencia, 
prevalece frente a suposta omissao de regulamentagao da materia pelo ente 
politico interessado em realizar adesdo. Diante de sua completude, o sistema 
juridico deve ser analisado como um todo, sendo a criacao de norma especifica 
para regular o sistema de registro de precos no ambito de atuagao de cada ente, 
embora recomendavel, é dispensavel para adesao as atas formuladas por 
outros Orgaos ou entidades. 

1  Disponivel em http://revistaLtce.mg.gov.br/Content/Upload/Materia/2481.pdf  - Acessado em 
24/09/2018. 

Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Forte:46-3552-1321- mortal 202 - Fax:46-3552-1122 

Procuradoria.romanti@capanemapr.gov.br  

CAPANEMA - PR 



0 S 
Mtnicipio de Capanema - PR 

Procuradoria Geral do Municipio 

Sobre os fundamentos da adesao Jorge Ulisses Jacoby Fernandes2  
explica o seguinte: 

"Os fundamentos de lOgica que sustentam a validade do Sistema de Registro 
de Precos e do sistema de "carona" consistem na desnecessidade de repeticao 
de urn processo oneroso, lento e desgastante quando ja alcancada a proposta 
mais vantajosa. Alem disso, quando a carona adere a uma Ata de Registro de 
Precos, em vigor, normalmente j6_ tern do Organ gerenciador - Organ que realizou 
a licitacao para o Sistema de Registro de Precos - info' 	triacties adequadas sobre 
o desempenho do contratado na execucao do ajuste. Numa interpretacao 
sistematica, contudo, como Administracao é Org.° da Administracao laftblica, 
parece possivel a extensao alem da esfera de governo. Assim, um Orgao 
municipal podera, atendidos os demais requisitos, servir-se de Ata de Registro 
de Precos federal ou vice-versa." 

Ja. no AcOrdao no 2.764/2010, o Plenario do TCU determinou a entidade 

jurisdicionada a observancia dos seguintes requisitos minimos quando da adesdo a 

atas de terceiros: 1) Necessidade de elaborar, em momento previo a contratacao 

adesdo a ata de registro de precos, -Leith.° de caracterizacao do objeto a ser adquirido, 

no qual restem indicados o cliagnastico da necessidade e as justificativas da 

contratacao, bem como a demonstracao de adequacao do objeto em vista do interesse 

da Administracao. 2) Dever de realizar pesquisa de precos a fim de atestar a confirmar 

a vantajosidade obtida coin o processo de adesdo. 3) Obrigacao de respeitar os termos 

consignados em ata, especialmente seu quantitativo, sendo manifestamente vedada 

a contratacao por adesao de quantitativo superior ao registrado. 

Nao caso em questao, vislumbra-se que nao houve pesquisa de precos 

para atestar e confirmar a vantajosidade pretendida corn o processo de adesdo a Ata 

de Registro de Precos n° 02/2018 FNDE; ja corn relacao a necessidade dos itens e 

justificativas encontram-se encartadas as fls. 03 e 04/05; e, de igual sorte, constata-

se que a quantidade pretendida em man item se encontra dentro do limite registrado 

na Ata que se pretende aderir. 

2.2. Da minuta contratual  

Denota-se da minuta contratual anexada a presenca das clausulas 

obrigatorias que o caso requer, especialmente o que dispOe o art. 55, da Lei 8.666/93. 

2  https://www.jacoby.pro.br/Carona.pdf  - Acessado em 24/09/2018. 
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Romanti Ezer Barbosa 

Procurador Municipal 

OAB/PR 56.675 

Romanti Ezer Barbosa 
Procurador Juridlco de 

Capanema - PR 
Dec. n0  6001/2015 

0A /PR 66.67h 
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Resta, ainda, que seja publicada, no prazo de cinco dias, a ratificacao e 

publicaedo na Imprensa Oficial, nos moldes do caput do art. 26, da Lei 8.666/93, e 

suas alteracOes posteriores. 

3. CONCLUSAO 

Diante do exposto, ester Procuradoria se manifesta pela possibilidade 

de adesao a Ata de Registro de Precos n° 02/2018 FNDE, oriunda do Pregao 

Eletronico 10/2017, desde que: 

a) Pesquisa de precos comprove a vantajosidade na aquisicao dos 

pretendidos itens através da Adesdo a citada Ata de Registro de 

Precos; 

b) Sejam atualizadas certidOes fiscais vencidas, especialmente a CRF. 

Cumpridas as condicionantes acima, se faz necessario a posterior 

ratificacao e publicacao de extrato da adesao na imprensa oficial do Municipio. 

examinada. 

Outrossim, rubrica-se o PA cora o intuit() de identificar a documentacao 

Capanema, 24 de setembro de 2018. 
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ORCAMENTO 

OBJETO: AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTO AO COMPROMISSO FIRMADO PELA 
EMPRESA ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 

DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO 10/2017FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO AO MUNICiP10 DE 

CAPANEMA PR. 

MODALIDADE: INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO 
PRAZO DE ENTREGA: 20 DIAS A PARTIR DA SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VALIDADE: 6 MESES. 

ITEM PRODUTO UN. QTDE. 

MENOR PREcO 

DOS 

ORCAMENTOS. 

TOTAL 

1 54051- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1- MDF/MDP) CONJ 132 220,00 29.040,00 

2 54052- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1- MDF/MDP) CONJ 128 231,00 29.568,00 

3 54053- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1- MDF/MDP) CONJ 81 267,00 21.627,00 

4 54054 - CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 CONJ 6 344,00 2.064,00 

5 54055- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 UN 2 205,00 410,00 

TOTAL GERAL R$ 82.709,00 

DATA 03/10/2018 



I I 

OKAIVIENTO 
RAZAO SOCIALLUNIMOVEIS IND. COM. MOVEIS ESCOLARES LTDA 
CNPJ: 07.189.487/0001-41 	E-MAIL: unimoveisescolares@bol.com.br  
ENDERECO: rua Gerald() Pereira, 484 

COMPLEMENTO: 	  BAIRRO: Alto da Bronze 
TELEFONE: 51-3748-9171 	 CONTATO: Alessandra 
CIDADE: Estrela 	 UF: RS 

OlicAMENTO PARA AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM 

ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAcAO, CULTURA E ESPORTES 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

MODAUDADE: A DEFINIR 

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APOS SOLICITA00 DA SECRETARIA RESPONSAVEL. 
PRAZO DE PAGAMENTO: 30 DIAS APOS ENTREGA DA NOTA FISCAL. 

VAL1DADE: 12 MESES 

DESCRICAO UN QTDE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

54051- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 
(MODELO 1 - MDF/MDP) 

CO 
NJ 

132 R$ 220,00 R$ 29.040,00 

54052- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 
(MODELO 1 - MDF/MDP) 

CO 
NJ 

128 R$ 231,00 R$ 29.568,00 

54053- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 
(MODELO 1 - MDF/MDP) 

CO 
NJ 

81 R$ 267,00 R$ 21.627,00 

54054 - CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 CO 
NJ 

6 R$ 344,00 R$ 2.064,00 

54055- MESA PESSOA EM CADEIRA DE 
RODAS / MA-02 

UN 2 R$ 205,00 R$ 410,00 

TOTAL R$ 82.709,00 

DATA 02 / 10 / 2018 

0 ORCAMENTO DEVE SER DEVOLVIDO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO DE 

CAPANEMA 0 MAIS BREVE POSSIVEL COM CABECALHO DEVIDAMENTE PREEENCHIDO, 

CARIMBADO E ASSINADO EM TODAS AS FOLHAS. 
07.189 487/0001 -41 

UNIMOVE1S I D. 6 COM. DE MOVEIS 
ESCOLARES LTDA. 

OBS: 

- CONJUNTO 
1,59M 

- CONJUNTO 

1,76M 

- CONJUNTO 

1,88M 

TAMANHO 

TAMANHO 

TAMANHO 

4: PARA ALUNOS 

5: PARA ALUNOS 

6: PARA ALUNOS 

RUA GERALDO PEREIRA, 484 

COM Ora alat13"" 

COM ALTURA ENTRE 1,46M E 

COM ALTURA ENTRE 1,59M E 



1 ‘) 
apoiolicitacao@ca anema.pr.gov.br  

De: 	 Unimoveis Escolares <unimoveisescolares@bol.com.br > 
Envia do em: 	 terra-feira, 2 de outubro de 2018 11:53 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Re: OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 
Anexos: 	 PM Capanema.pdf 

Bonn dia Maicon! 

Anexo orgamento dos mobiliarios conforme solicitado. 

Att. 

Alessandra 

Unimoveis Ind. Corn. Moveis Escolares Ltda 

51-3748-9171 

From: apoiolicitacaocapanema.pr.gov.br  
Sent: Monday, October 01, 2018 5:38 PM 
To: unimoveisescolaresObol.com.br  
Subject: OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 

BOA TARDE! 

SOLICITO OKAMENTO DE CONJUNTO ESCOLARES, CONFORME DESCRIcAO EM ANEXO! 

PECO QUE NOS DEVOLVA 0 MESMO 0 MAIS BREVE POSSIVEL CARIMBADO E ASSINADO! 

POR GENTILEZA CONFIRME 0 RECEBIMENTO! 

MAICON 
SETOR DE LICITAcOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 
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Comercio de MOveis e Equipamentos Ltda. 
FONE (46) 3536-6378 - E-mail: anamichele@hotmail.com  

A Prefeitura Municipal de Capanema/PR 

Conforme solicitacao, emitimos o presente 

ORCAMENTO 

DESCRIcA0  R$ UNIT 

54051- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 — MDF/MDP)  306,00 

54052- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 — MDF/MDP)  306,00 

54053- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 — MDF/MDP)  306,00 

54054 - CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01  560,00 

54055- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 823,00 

Os itens cotados apresentam valores unitarios 

A presente proposta é valida por 60 (sessenta) dias. 

Dois Vizinhos, 03 de outubro de 2018. 

Att. 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Ana Michele Santolin <anamichele@hotmail.com> 
Enviado em: 	 quarta-feira, 3 de outubro de 2018 09:39 
Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  
Assunto: 	 Re: OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 
Anexos: 	 Orcamento Capanema 07.2018.pdf 

Born dia Maicon, 

encaminho o orcamento solicitado. 

At.te 

Ana Michele Santolin 

Centro Oeste Corn. Mov. Equip. Ltda. 
CNPJ. 73.334.476/0001-32 

— 46 3536 6378 - 46 9 9974 7331 

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  <apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br> 
Enviado: segunda-feira, 1 de outubro de 2018 17:38 

Para: 'Ana Michele Santolin' 

Assunto: ORCAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 

BOA TARDE! 
SOLICITO ORcAMENTO DE CONJUNTO ESCOLARES, CONFORME DESCRIcA0 EM 
ANEXO! 
PEcO QUE NOS DEVOLVA 0 MESMO 0 MAIS BREVE POSSIVEL CARIMBADO E 
ASSINADO! 
POR GENTILEZA CONFIRME 0 RECEBIMENTO! 

MAICON 
SETOR DE LICITAcOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 



Relatodo de Cotagao: Cotacao Rapida 111 

Pesquisa concii.efda /10 dia 03/10/2018 09:51:03 (IP: 187.60.213.238) 

ITEM 
	

PRE9OS 
	

QUANTIDADE 
	

UNITARIO 
	

TOTAL 

1) CARTEIRA ESCOLAR 
	

10 	 1 Unidade 	 269,21 	 RS269,21 

Prego 

ComprasNet 
orgao PUblico 

PREF.MUN.DE  ITAUNA 

Identificaedo 	
Data 	

Prego 
Licitagao 

N°Pregao:1082018 18/09/2018 R$269,21 

UASG:984675 

Valor Unitario 

  

R$269,21 

   

Media dos Precos Obtidos: R$269,21 

 

Valor Global: 
	

R$269,21 

Detalhamento dos (tens 

Item 1: CARTEIRA ESCOLAR 	 RS269,21 

Quantidade 
	

Descrigao 
	

Observagao 

1 Unidade 
	

CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONFORME ESPECIFICAcA0 

Prego (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: PREF.MUN.DE  ITAUNA 

Objeto: Aquisicao de mobiliario (fogao, freezer, armarios, caixa de som, geladeira, 

balancos, playground, tunel de brinquedo, conjuntos escolares) para 

atendimento as unidades escolares municipais. 

Descrigao: CARTEIRA ESCOLAR -CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONFORME 

ESPECIFICAcA0 

R$269,21 

Data: 18/09/2018 08:30 

Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: NAO 

Identificacao: N°Pregao:1082018 / UASG:984675 

Lote/Item: /6 

Ata: Link Ata  

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 95 

Unidade: conjunto 

UF: MG 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

08.221.047/0001-97 ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME 	 R$251,05 

*VENCEDOR * 

Marca: ACHEI 
Fabricante: ACHEI MOVEIS 
Modelo: CJA-04 
Descrigao: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; composto de: 1 (uma) mesa corn tempo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta press'ao e no face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. 1 (uma) cade 
ira empilhavel, corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anat6mico moldado. Estrutura tubular de ago. Cor cinza. 

1 / 3 



'116 
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA-PROPOSTA FINAL 

05.010.382/0001-58 SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES L 	 R$251,58 

Marca: Sudeste 
Fabricante: Sudeste 

Modelo: CJA-04 
Descrig5o: JOGOS DE CARTEIRAS ESCOLARES Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; composto de: 1 (u 

ma) mesa corn tempo em MDP ou MDF, revestido no face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Est 

rutura tubular de ago. 1 (uma) cadeira empilhavel, corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatOmico moldado. Estrutura tubular 

de ago. Cor cinza. Prazo de validade: 60 dias. prazo de entrega 30 dias. prazo de pagamento: 30 dias. prazo de garantia: 24 meses. 

22.932.259/0001-76 ANDRE AMANCIO DE SOUSA LOPES 08665399640 	 R$252,63 

Marca: mw 
Fabricante: mw 
Modelo: conjunto 

Descrigao: CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONFORME ESPECIFICACAO 

41.951.120/0001-51 	MINAS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LIDA - EPP 	 R$257,00 

Marca: MINAS BRASIL 

Fabricante: MINAS BRASIL 

Modelo: MB 04 - CERTIFICADO INMETRO 

Descrigao: Conjunto Aluno Certificado INMETRO MB 04. MESA INDIVIDUAL JUVENIL: Tampo em MDP, com espessura de 18 mm, revestido na face superior e 
m laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados. Aplicacao de porcas americana co 
m rosca metrica M6 e comprimento 10 mm. Dimensoes acabadas : 450 mm (larg) x 600 mm (comp) x 19,4 mm espessura). Topos encabecados corn fita de b 
ordo em PVC cinza. Estrutura composta de: montantes verticais a travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, e 
m ch. 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de ago curvado em formato de "C", seccao circular de 0 = 31,75 mm, em ch. 16 (1,5 mm); pas con 
feccionados em tubo de ago secgao circular de 0 = 38 mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno injetado na cor CINZA. Dimensoes: 50 

3mmx310mm. Fixagao do tampo a estrutura através de porcas americana e parafusos corn rosca metrica M6, 0 6,0 mm, comprimento 45 mm. Fixagao do port 

a-livros a travessa longitudinal através de rebites de "repuxo", 0 4,0 mm, comprimento 10 mm. Fixagao des sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebit 
es de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno na cor verde, fixadas a estrutura através de encaixe. Nas partes metalicas 

deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos 

metalicos em tinta em pb hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA. Altura d 

a mesa 65 cm do chao ao topo. CADEIRA INDIVIDUAL JUVENIL: Assento e encosto em polipropileno injetados na cor verde, moldados anatomicamente. Dimen 

sues . Estrutura em tuba de ago carbono 0 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm), Fixagao do assento e encosto injetados a estrutura atraves de rebites de "repuxo", 

0 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixagao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, 0 4,8 mm, comprimento 19 mm. Pont 
eiras e sapatas em polipropileno injetadas na cor verde, fixadas a estrutura através de encaixe e pino expansor. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratament 
o anti ferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hi 
brida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 micrometros, na cor CINZA. Medidas Aprox.: Altura ch5o ate o asse 
nto cadeira: 380 mm. Encosto : 396 mm (larg) x 198 mm. Assento : 400 mm (larg) x 355 mm. 

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME 	 R$265,78 

Marca: M2V 

Fabricante: M2V 

Modelo: M2V 
Descrigao: Descrigao: CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONFORME ESPECIFICACAO 

10.713.114/0001-32 SANTAFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 	 R$272,63 

Marca: VITORIA MOVEIS 

Fabricante: VITORIA MOVEIS 

Modelo: CJ ESCOLAR 

Descrigao: Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; composto de: 1 (uma) mesa corn tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. 1 (uma) cade 
ira empilhavel, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomic° moldado. Estrutura tubular de ago. Cor cinza. 

27.855.598/0001-57 OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI 	 R$283,68 

Marca: DAGMAR BRINQUEDOS 

Fabricante: DAGMAR BRINQUEDOS 

Modelo: 1514 

Descrigao: CONJUNTO ALUNO / CJA-04, conforme Termo de Referencia., inclusive montagem. 

21.613.635/0001-34 CARLOS ROBERTO DA SILVA REIS - ME 	 R$325,00 

Marca: ACHEI 
Fabricante: ACHEI 
Modelo: CJA-04 

Descrigao: CONJUNTO ALUNO / CJA-04 CONFORME ESPECIFICACAO 

23.191.397/0001-41 	MED LIFE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 	 R$600,00 

2/3 
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IPi  

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: FERROBRAS 
Fabricante: FERROBRAS 
Modelo: CJA-04 
Descrigao: JOGOS DE CARTEIRAS ESCOLARES Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; composto de: 1 (u 
ma) mesa corn tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Est 
rutura tubular de ago. 1 (urns) cadeira empilhavel, corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatOrnico moldado. Estrutura tubular 

de ago. Cor cinza 

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 	 R$10.000,00 

Marca: ideaflex 
Fabricante: ideaflex 
Modelo: cj4 
Descrigao: Item 06 — JOGOS DE CARTEIRAS ESCOLARES Conjunto para aluno tamanho 4, sendo a altura do aluno compreendida entre 1,33 e 1,59 m; compo 
sto de: 1 (urns) mesa corn tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melaminico de alta press5o e na face inferior corn chapa de balancea 
mento. Estrutura tubular de ago. 1 (urns) cadeira empilhavel, corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatOrnico moldado. Estrut 
ura tubular de ago. Cor cinza. 

3 / 3 



Relatono de Cotacao: Cotacao Rapids 112 

Pesciuisa conciui00 roc dia 03/10/2015 09:3-ii35 (IP: 187.60.218.238) 

	

QUANTIDADE 	 UNITARIO 

	

1 Unidade 	 309,00 

Identificagao 
Data 

Licitagao 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA I PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 	N°Pregao:502018 25/06/2018 

UASG:452286 

ITEM 

1) MESA TELEGRAFICA 

 

PREcOS 

3 

Prego 

CornprasNet 
Orgao Public() 

 

TOTAL 

R$309,00 

Prego 

R$309,00 

Valor United() R$309,00 

 

Media dos Precos Obtidos: R$309,00 

 

Valor Global: 
	

R$309,00 

Detalhamento dos (tens 

Item 1 MESA TELEGRAFICA 
	

RS309,00 

Quantidade Descrigao 
	

Observagao 

1 Unidade 
	

Conjunto para aluno - Tamanho 06 (CJA-06) Compostos de: -1 (uma) mesa corn tampo em madeira aglomerada, revestido na 

face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. 

-1 (uma) cadeira empilhavel, corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatomic° moldado. 

Estrutura tubular de ago. 

Prego (ComprasNet) 1: Menor Prego 

Orgao: GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS 

Objeto: Aquisicao de Materiais de Permanentes (mobiliarios para salas de aula em 

conformidade corn orientacoes do manual do FNDE).. 

Descrigao: MESA TELEGRAFICA-Conjunto para aluno - Tamanho 06 (CJA-06) 

Compostos de: - 1 (uma) mesa corn tampo em madeira aglomerada, revestido 

na face superior de laminado melaminico de alta pressao e na face inferior corn 

chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. -1 (uma) cadeira empilhavel, 

corn assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado 

anatomic° moldado. Estrutura tubular de ago. 

R$309,00 

Data: 25/06/2018 09:02 

Modalidade: Pregao EletrOnico 

SRP: NAO 

Identificagao: N°Pregao:502018 / UASG:452286 

Lote/Item: /2 

Ata: Link Ate 

Adjudicacao: 26/06/2018 09:12 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 262 

Unidade: UNIDADE 

UF: RO 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 
	

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

86.729.324/0002-61 MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAM 	 R$309,00 

*VENCEDOR * 

1 / 2 



. .0 19   
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR D-A-P—RIPOSTA FINAL 

Marca: MILAN 
Fabricante: MILANFLEX 
Modelo: CJA-06 /FDE / FNDE 
Descricao: Conjunto para aluno - Tamanho 06 (CJA-06) Compostos de: - 1 (uma) mesa corn tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior de la 
minado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. - 1 (uma) cadeira empilhavel, corn assento e enco 
sto em polipropileno injetado ou em compensado anatomic° moldado. Estrutura tubular de ago 

28.199.997/0001-70 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS EIRELI 	 R$4.500,00 

Marca: rocha forte 
Fabricante: rocha forte 
Modelo: cja06 
Descricao: Conjunto para aluno - Tamanho 06 (CJA-06) Compostos de: - 1 (uma) mesa corn tampo em madeira aglomerada, revestido na face superior de la 
minado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. - 1 (uma) cadeira empilhavel, corn assento e enco 
sto em polipropileno injetado ou em compensado anat6mico moldado. Estrutura tubular de ago. 

22.349.162/0001-72 EMPIRE COMERCIAL EIRELI - ME 	 R$10.000,00 

Marca: MOVEIS ANDRIEI 
Fabricante: MOVE'S ANDRIEI 
Modelo: CJA 06 
Descricao: Conjunto para aluno - Tamanho 06 (CJA-06) Compostos del - 1 (urns) mesa corn tempo em madeira aglomerada, revestido na face superior de la 
minado melaminico de alta pressao e na face inferior corn chapa de balanceamento. Estrutura tubular de ago. - 1 (urns) cadeira empilhavel, corn assento e enco 
sto em polipropileno injetado ou em compensado anatomic° moldado. Estrutura tubular de ago 

2 / 2 



Relatbrio de Cotagao: Cotacao Rapida 113 

Pesquisa cuncluida no dia 03/10/2018 09:56:30 (IP: 187.60.213.238) 

ITEM 
	

PREcOS 
	

QUANTIDADE 
	

UNITARIO 	 TOTAL 

1) MESA 
	

17 
	

1 Unidade 
	

79920 	 R$799,20 

Prego 
Orgao POblico Identificagao 

Data 
Prego 

ComprasNet Licitagao 

1 GOVERNO DO ESTADO DO PARA I PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL N°Pregao:132018 17/04/2018 R$799,20 

DO PARA UASG:455288 

Valor Unit6rio R$799,20 

Media dos Prepos Obtidos: R$799,20 

Valor Global: 
	

R$799,20 

Detalhamento dos (tens 

Item 1: MESA 
	

R$799,20 

Quantidade Descrigao 
	

Observag5o 

1 Unidade 
	

CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face 

superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos 

arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenelica) de 0,6 mm. 

AplicacOo de porcas garra corn rosca metric@ M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensaes acabadas 

650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e 

comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. 

Prego (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: GOVERNO DO ESTADO DO PARA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ISABEL DO PARA 

Objeto: Registro de Precos para AQUISICAO DE MOBILIARIO ESCOLAR, dos itens 

fracassados do processo Pregao EletrOnico SRP 004/2018.. 

Descrigao: MESA- CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em 

MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em 

laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento 

texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). 

Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-place 

fenalica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrica M6 e 

comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensbes acabadas 650 

mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), edmitindo-se 

tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para 

espessura. 

CatM at: 150942- MESA, MESA NOME 

R$799,20 

Data: 17/04/201814:15 

Modalidade: Pregao Eletranico 

SRP: SIM 

Identificag5o: N°Pregao:132018 / UASG:455288 

Lote/Item: /1 

Ata: Link Ate 

Adjudicag5o: 27/04/2018 11:29 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 300 

Unidade: UNIDADE 

UF: PA 

CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

1 / 8 



1 2-  1_ 
08.408.448/0001-50 E DE A M ROCHA IND. E COM. DE MOVEIS LTDA - EPP 

	
R$297,99 

*VENCEDOR * 

Marca: ROCHA MOVEIS 
Fabricante: ROCHA COMERCIAL NORTH LTDA 
Modelo: CJP-01 
Descrigao: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 

or em chaps de balanceamento (contra-plata fendica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 

o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e co 
mprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. 

54.826.367/0004-30 MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 	 R$380,00  

Marca: Maqmoveis 
Fabricante: MaqmOveis Ind. Com. de MOveis Ltda 
Modelo: Maq CJP 01 
Descricao: Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, aca 
bamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chaps de balanceamento (contraplaca fendica) 
de 0,6 mm. Aplicacao de porcas germ corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1 
200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal 
em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao — BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimen 

saes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 
mm para espessura. Topos do tempo e do painel frontal encabecados corn fits de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturizado na 
cor CINZA, colada corn adesivo "HotMelting". DimensOes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), corn tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. Est 
rutura composta de:montantes verticals confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 
16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", corn seccao circular de 0 = 31 
,75mm (1 1/4"), em chaps 16 (1,5mm). pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao circular de 0= 38mm (1 1/T), em ch 
spa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 
(1,5 mm). Fixacao do tampo a estrutura atraves de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panel 
a ou oval, fends Phillips. Notal : A definigao dos processes de montagem e do torque de aperto dos parafusos que fixam o tempo a estrutura deve considerar, q 
ue apas o aperto, nao deve haver vazio entre a superficie da porta garra e o laminado de alta pressao. Fixacao do painel a estrutura atraves de parafusos auto at 

arraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagrao do painel confeccionadas em chaps de ago carbono em chaps 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. F 
ixagao dos sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimer 

o virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes dos pon 
teiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o niimero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e a 
no; a identificagao "modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) e o come de empresa fabricante do componente injetado. Nota2 : 0 nome do fabricant 
e do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nap de sus prOpria logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado trots 
mento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. Pintura dos elementos metalicos em tints em 
p6 hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polirnerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA. CJP-01 — Cadeira Assento e en 
costo em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. DimensOes, design e acabamento c 
onforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nOmero identificador do polim 

ero; datador de lotes indicando mes e ono; a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. Nota2 : 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sus pr6pria logomarca. Altern 

ativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomic° nnoldedo a quente, contendo no minimo sete laminas internas, corn espe 
ssura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento 00 de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioracao por fungos ou insetos. Dimensoes e 

design conforme projeto. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na car CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes dos ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclage 
m, apresentando o nOrnero identificador do polimero; a identificagao "modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome de empresa fabricante do c 
omponente injetado. 

02.604.236/0001-62 	Layout MOveis para Escrit6rio Ltda 	 R$432,00 
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VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: LAYOUT 
Fabricante: LAYOUT 
Modelo: FDE 
Descricao: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tampa em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 
ado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados . Revestimento na face inferior em chapa d 
e balanceamento de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm. Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (co 
mprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e comprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. Painel frontal em MDP ou 
MDF, corn espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa presser) - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabad 
as de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolerancias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para es 
pessura. Topos do tampo e do painel frontal encabecados cam fita de bordo em PVC (cloreto de polivinila) corn primer, acabamento texturizado na car CINZA, c 
olada cam adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), cam tolerancia de + ou - 0,5 mm pars espessura. Estrutura cam 
pasta de:montantes verticals confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, corn costura, seco5o oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm 
). Travessa superior confeccionada em tuba de ago carbono laminado a frio, cam costura, curvado em formato de "C", cam seccao circular de 0 = 31,75mm (1 1 
/4"), em chaps 16 (1,5mm). Pes confeccionados em tuba de ago carbono laminado a frio, cam costura, secgao Circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5 
mm) travessa longitudinal confeccionada em tuba de ago carbono laminado a frio, cam costura, seccao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 (1,5 mm). F 
ixacao do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos cam rosca metrics M6, 0 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fe 
nda Phillips. Fixagao do painel a estrutura atraves de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagao do painel confeccionadas em chaps d 
e ago carbono em chaps 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, 
comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na car CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe. Di 
mensOes, design e acabamento conforme projeto. Poliester,eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40micrometros na car CINZA. 
CJP-01 - CadeiraAssento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas,injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na car CINZA. Alter 
nativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatOmico moldado a quente, contendo no minima sete laminas internas, cam esp 
essura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, e deterioragao par fungos ou insetos. Dimensoes e 
design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior de laminado melaminico de alta pressao, 0, 
6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na car CINZA. Revestimento da face inferior em lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Euc 
alyptus grandis, cam acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima 
de 12 mm. Os assentos em madeira compensado devem ser provides de datadores a serem aplicados par mein de carimbo ou gravacao a fogo sob a camada 
de verniz, de mode a serem indeleveis. Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado melaminico de alt 
a pressao, 0,6 mm a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na car CINZA. Bordos cam selador seguido de verniz poliuretano. Espessura acabada do enc 
osto minima de 9,6 mm e maxima de 12,1 mm. 0 encosto em compensado moldado deve trazer gravado de forma indelevel no tope inferior. Estrutura em tub 
o de ago carbono laminado a frio, corn costura, 0 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixagao do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de "rep 
uxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm. Fixagao do assento em compensado moldado a estrutura atraves de rebites de repuxo, 0 4,8 mm, comprimento 19 m. Fi 
xacao do encosto em compensado moldado a estrutura através de rebites de repuxo, 0 4,8 mm, comprimento 22 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno co 
polimero virgem e sem cargas, injetadas na car CINZA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pine expansor. VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS GA 
RANTIA: 12(DOZE)MESES ENTREGA EM 15 DIAS 

06.300.105/0001-42 	E. D. DE OLIVEIRA 	 R8450,00 

Marca: N.M 
Fabricante: N.M 
Modelo: especial 
Descricao: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tampa em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 
ado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na car CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i 

nferior em chaps de balanceamento (contraplaca fenOlica) de 0,6 mm. Aplicagaro de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen 
to no projeto). DimensOes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerancia de ate + 2 mm pars largura e 
comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, cam espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de bai 
xa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altars) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se toter 
ancias de +/- 2 mm pars largura e comprimento e +/-0,6 mm pars espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabegados com fits de bordo em PVC (glare 
to de polivinila) com primer, acabamento texturizado na car CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espess 
ura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm pars espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, com 
costura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tuba de ago carbono laminado a frio, com costura, c 

urvado em formato de "C", com secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chaps 16 (1,5mm). pes confeccionados em tuba de ago carbono laminado a frio, c 

om costura, secgao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tuba de ago carbono laminado a frio, com cos 
tura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Fixagao do tampo a estrutura atraves de porcas garra e parafusos com rosca metrics M6, 0 6, 
0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fends Phillips. Natal: A definigao dos processes de montagem e do torque de aperto dos pars 
fuses que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que apes o aperto, nao deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o laminado de alta pressao. Fix 
agao do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagao do painel confeccionadas em chaps de ago carbono e 
m chaps 14 (1,9 mm), estampadas conforms projeto. Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 1 
2 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na car CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe. DimensOes, design 
e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o ndmero identifi 
cador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o name da empresa fabricante d 

o components injetado. Nota2: 0 name do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado par extenso, acornpanhado ou nao de sua prOpria log 
omarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minima 300 
horas. Pintura dos elementos metalicos em tints em pO hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micro 
metros na car CINZA. CJP-01 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmenta 
dos na car CINZA. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o Simbolo internacional de recicl 

agem, apresentando o niimero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano: a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no proj 

eta) e o name da empress fabricante do componente injetado. Nota2: 0 name do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado par extenso, ac 
ompanhado ou nao de sua prOpria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatornico moldado a quente, c 
ontendo no minima sete laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, 

e deterioragao par fungos ou insetos. DimensOes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face 

superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lam 

ins de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessur 

a acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. Os assentos em 

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 	 R$470,00 
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Marca: TECNO2000 
Fabricante: TECNO2000 
Modelo: FNDE 
Descrig5o: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 
ado melamfnico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i 
nferior em chapa de balanceamento (contraplaca fenOlica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen 
to no projeto). Dimens6es acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerancia de ate + 2 mm pars largura e 
comprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido nas dugs faces em laminado melaminico de bai 
xa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se toler 
ancias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm pars espessura. Topos do tempo e do painel frontal encabegados corn fits de bordo em PVC (clore 
to de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada com adesivo "HotMelting". Dimens6es nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espess 
ura), corn tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, corn 
costura, seccao oblongs de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tube de ago carbono laminado a frio, corn costura, c 
urvado em formato de "C", corn secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). pes confeccionados em tube de ago carbono laminado a frio, c 
om costura, secgao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn cos 

tura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixacao do tempo a estrutura através de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 6, 
0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fenda Phillips. Natal: A definigao dos processos de montagem e do torque de aperto dos pars 
fusos que fixam o tampo 6 estrutura deve considerar, que apps o aperto, nao deve haver vazio entre a superffcie da porca garra e o laminado de alta pressao. Fix 
agar) do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixacao do painel confeccionadas em chapa de ago carbono e 
m chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Frxagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 1 
2 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensoes, design 
e acabamento conforme projeto. Nos moldes des ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nOrnero identifi 
cador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empress fabricante d 

o componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do components deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua pr6pria log 
omarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em carnara de nevoa saline de no minimo 300 
horas. Pintura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida Ep6xi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micro 
metros na cor CINZA. CJP-01 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolfmero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmenta 
dos na cor CINZA. DimensOes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de recicl 
agem, apresentando o nOrnero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no proj 
eto) e o nome de empress fabricante do componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso; ac 

ompanhado ou nao de sue prOpria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatOrnico moldado a quente, c 
ontendo no minimo sete laminas internas, corn espessura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, 
e deterioragao por fungos ou insetos. DimensOes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lam 
ins de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, corn acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessur 

a acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. 

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI 	 R$532,48 

Marca: SHALOM 
Fabricante: SHALOM 

Modelo: CJP-01 
Descrioao: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 

ado melamfnico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i 
nferior em chapa de balanceamento (contraplaca fen6lica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen 
to no projeto). DimensOes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo- se tolerancia de ate + 2 mm pare largura 
e comprimento e +/- 0,6 mm pare espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas dugs faces em laminado melaminico de b 
aixa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. DimensOes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tol 
erancias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabecados com fits de bordo em PVC (do 

reto de polivinila) corn primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espes 
sure), corn tolerancia de + ou - 0,5 mm pars espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, co 
m costura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, 
curvado em formato de "C", corn secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, 

corn costura, secgao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn co 

stura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixacao do tempo a estrutura atraves de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 
6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeca panels ou oval, fends Phillips. Notal : A definigao dos processos de montagem e do torque de aperto dos p 

arafusos que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que ap6s o aperto, nao deve haver vazio entree superficie da porca garra e o laminado de alta pressao. 
Fixagao do painel a estrutura atraves de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagao do painel confeccionadas em chapa de ago carbon 

o em chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, compriment 

o 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cwgas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, des 
ign e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nOrnero iden 
tificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDE- FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empress fabrican 
to do components injetado. Nota2 : 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua prOpria 
logomarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa saline de no minimo 3 

00 horas. Pintura dos elementos metalicos em tints em pr) hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 mi 
crometros na cor CINZA. CJP-01 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigme 
ntados na cor CINZA. Dimensoes, design e acabamento conforms projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de re 
ciclagem, apresentando o numero identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no 

projeto) e o nome da empress fabricante do componente injetado. Nota2 : 0 nome do fabricante do components deve ser obrigatoriamente grafado por extens 
o, acompanhado ou nao de sua prOpria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatOmico moldado a que 

nte, contendo no minimo sets laminas internas, corn espessura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de racha 

duras, e deterioragao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento n 
a face superior de laminado melaminico de site pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento de face inferior e 
m lamina de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, corn acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Es 

pessura acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 

25.109.416/0001-73 MIX MOVEIS ESCOLARES LTDA - ME 	 R$600,00 
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Marca: Plaxmetal 
Fabricante: Plaxmetal 
Modelo: CONJUNTO PARA PROFESSOR 
Descricao: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tampo ern MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chapa de balanceamento (contra-place fenOlica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e compliment() 10 mm (ver detalhamento n 
o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e co 
mprimento e +/- 0,6 mm para espessura. 

83.373.670/0001-80 ALMEIDA & BRASIL LTDA - EPP 	 R$715,00 

Marca: m2v 

Fabricante: m2v 
Modelo: c-j 
Descricao: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 
ado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face i 
nferior em chaps de balanceamento (contraplaca fenelica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamen 
to no projeto). DimensOes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerancia de ate + 2 mm pars largura e 
comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de bai 
xa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. DimensOes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se toler 
ancias de +/- 2 mm para largura e comprimento e +/-0,6 mm para espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabecados corn fita de bordo em PVC (Clore 
to de polivinila) com primer, acabamento texturizado na cor CINZA, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espess 
ura), com tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. Estrutura composta de:montantes verticais confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn 
costura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, c 
urvado em formato de "C", corn seccao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, c 
om costura, secgao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn cos 
tura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixacao do tempo a estrutura atraves de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 6, 
0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panela ou oval, fenda Phillips. Notal: A definigao dos processos de montagem e do torque de aperto dos pars 
fusos que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que ap6s o aperto, nao deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o laminado de alta pressao. Fix 
agar) do painel a estrutura atraves de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagao do painel confeccionadas em chaps de ago carbono e 
m chaps 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 1 
2 mm. Ponteiras a sapatas em polipropileno copolfmero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas 8 estrutura através de encaixe. DimensOes, design 
e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras a sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nUmero identifi 
cador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante d 

o componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria log 
omarca. Nas partes metdlicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minima 300 

hares. Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micro 
metros na cor CINZA. CJP-01 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigments 
dos na cor CINZA. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de recicl 
agem, apresentando o nOmero identificador do polimero; datador de lotes irdicando mes e ano; a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no proj 
eta) e o nome da empresa fabricante do componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac 
ompanhado ou nao de sua prepria logomarca. Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anat6mico moldado a quanta, c 
ontendo no minima sate laminas internas, com espessura maxima de 1,5mm cada, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, 
e deterioragao por fungos ou Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face superior 
de laminado melaminico de alta pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lamina de m 
adeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, corn acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessura acaba 

da do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. Os assentos em madeira 

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME 	 R$799,20 

Marca: SOLUCAO 
Fabricante: SOLUCAO IND. E COM. DE MOVEIS EIRELI 

Modelo: CJP 01 
Descrigao: CONJUNTO PARA PROFESSOR Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melaminico de a 
Its pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chaps de 
balanceamento (contraplaca fenOlica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra com rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dime 
nsOes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Paine) frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido nas 
duas faces em laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimen 
to) x 18 mm (espessura) Topos do tampo e do painel Frontal encabegados corn fits de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, acabamento texturiza 
do na cor CINZA, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:montantes verticals c 

onfeccionados em tuba de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgao oblongs de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccio 
nada em tuba de ago carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "C", com secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chaps 16 (1,5mm). P 

és confeccionados em tuba de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) travessa longitudinal con 

feccionada em tuba de ago carbono laminado a frio, com costura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Fixacao do tampo a estrutura at 

raves de porcas garra e parafusos corn rosca metrica M6, 0 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fenda Phillips. Pintura dos eleme 

ntos metalicos em tints em pa hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA. Ca 
deira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. Estrutura em tub 

o de ago carbono laminado a frio, corn costura, 0 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRIC 

ADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS. 

13.622.580/0001-09 TON ET & CASTILHOS ARTIGOS PARA DECORACAO LTDA - EPP 	 R$799,99 
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Marca:SOLUcAo 
Fabricante: SOLUcAO IND. COM. DE MOVEIS EIRELI 
Modelo: CJP 01 
Descricao: CONJUNTO PARA PROFESSOR Modelo: CJP 01 Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chaps de balanceamento (contraplaca fenolica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 
o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, com espessura de 18 m 
m, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baixa pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 
mm (comprimento) x 18 mm (espessura) . Topos do tampo e do painel frontal encabecados com fits de bordo em PVC (cloreto de polivinila) com primer, scab 
amento texturizado na cor CINZA, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:mont 
antes verticais confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa su 
perior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curvado ern formato de "C", corn secc5o circular de 0 = 31.75mm (1 1/4"), em chap 
a 16 (1,5mm). Pas confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm) travessa I 
ongitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Fixacao do tam 
po a estrutura através de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 5,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fends Phillips. Pi 
ntura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida Ep6xi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros n 
a cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. E 
strutura em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, 0 20,7 mm, em chaps 14 (1,9 mm). VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS - DE ACORDO COM EDITAL 
E ANEXOS. 

14.700.761/0001-60 GREGORIO'S INDUSTRIA E COMERICO DE MOVEIS LTDA 	 R$800,00 

Marca: LBS MOVEIS 
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS - EPP 
Modelo: CJP 01 
Descric5o: CONJUNTO PARA PROFESSOR - CJP - 01 /CJP-01-Mesa Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em lamin 
ado melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto).Revestimento na face in 
ferior em chaps de balanceamento (contraplaca fenOlica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhament 
o no projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindose tolerancia de ate + 2 mm para largura e c 
omprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido nas duas faces em laminado melaminico de baix 

a pressao - BP, acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 mm (espessura) admitindo-se tolera 
ncias de +/- 2 mm pars largura e comprimento e +/-0,6 mm pars espessura. Topos do tampo e do painel frontal encabegados corn fits de bordo em PVC (cloret 
ode polivinila) corn primer, acabamento texturizado na cor CINZA,colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessur 
a), corn tolerancia de + ou - 0,5 mm pars espessura. Estrutura composts de:montantes verticais confeccionados ern tubo de ago carbono laminado a frio, corn c 
ostura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, cur 

vado em formato de "C", com secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em chaps 16 (1,5mm). pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, co 

m costura, seccao circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm) travessa longitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn cost 
ura, secgao semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Fixacao do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 6, 

0 mm,comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fenda Phillips. Nota1: A definicao dos processes de montagem e do torque de aperto dos pars 
fusos que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que apes o aperto, Mao deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o laminado de alts pressao. Fix 
agao do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes 3/16" x 5/8", zincados.Aletas de fixagao do painel confeccionadas em chaps de ago carbono e 
m chaps 14 (1,9 mm), estampadas conforme projeto. Fixacao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 1 
2 mm. Ponteiras a sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design 
e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identifi 
cador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDEFNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empress fabricante d 

o componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua prOpria log 
omarca. Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 

horas. Pintura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micro 
metros na cor CINZA. CJP-01 - Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigments 
dos na cor CINZA. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do encosto deve ser gravado o simbolo internacional de recicl 
agem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano; a identificagao "modelo FDE-FNDE" (conforms indicado no proj 
eto) e o nome da empress fabricante do componente injetado. Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, ac 
ompanhado ou nao de sua pr6pria logomarca.Alternativamente o assento e o encosto poderao ser fabricados em compensado anatomic° moldado a quente, c 
ontendo no minimo sete laminas internas, corn espessura maxima de 1,5mm cads, oriundas de reflorestamento ou de procedencia legal, isentas de rachaduras, 

e deterioragao por fungos ou insetos. Dimensoes e design conforme projeto. Quando fabricado em compensado, o assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melaminico de alts pressao, 0,6 mm a 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA. Revestimento da face inferior em lam 
ins de madeira faqueada de 0,7 mm, da especie Eucalyptus grandis, corn acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos bordos. Espessur 

a acabada do assento minima de 9,7 mm e maxima de 12 mm. RESRANTE DA ESPECIFICAQAO CONFORME EDITAL. 

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA 	 R$800,00 

6 / 8 



", 126 
CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

	
VALOR DA-  PROPOSTA FINAL 

Marca: SOLKAO 
Fabricante: SOLKAO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 

Modelo: CJP-01 
Descrigdo: CONJUNTO PARA PROFESSOR Modelo: CJP 01 Mesa Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 
melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chaps de balanceamento (contraplaca fenOlica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra corn rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 

o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura. Painel frontal em MDP ou MDF, corn espessura de 18 m 
m, revestido nas dugs faces em laminado melaminico de baixa pressao - BR acabamento frost, na cor CINZA. Dimensoes acabadas de 250 mm (altura) x 1119 
mm (comprimento) x 18 mm (espessura) . Topos do tempo e do painel frontal encabegados corn fits de bordo em PVC (cloreto de polivinila) corn primer, scab 

amento texturizado na cor CINZA, colada corn adesivo "I-lotMelting". DimensOes nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de:mont 
antes verticals confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao oblongs de 29 mm x 58 mm, em chaps 16 (1,5 mm). Travessa su 
perior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn secc5o circular de 0 = 31,75mm (1 1141, em chap 
a 16 (1,5mm). Pas confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgSo circular de 0= 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm) travessa I 
ongitudinal confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao semi-oblongs de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 mm). Fixagao do tam 
po a estrutura atraves de porcas garra e parafusos corn rosca metrics M6, 0 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabega panels ou oval, fends Phillips. Pi 
ntura dos elementos metalicos em tints em p6 hfbrida Ep6xi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros n 
a cor CINZA. Cadeira Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. E 
strutura em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, 0 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). Validade da Proposta: 90 digs / Produto de acordo corn o edi 
tal e seus anexos. 

12.294.602/0001-88 J LEMOS DE CARVALHO - ME 	 R$1.000,00 

Marca: j lemos 
Fabricante: jlemos 

Modelo: carvalho eletro 

Descried(); CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 

melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chapa de balanceamento (contra-place fenOlica) de 0,6 mm. AplicagOo de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 
o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e co 
mprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. 

26.483.292/0001-54 IR COMERCIO & SERVICOS EIRELI - ME 	 R$1.000,00 

Marca: Movesco 
Fabricante: Movesco 

Modelo: CJP - 01 

Descriedo: CONJUNTO PARA PROFESSOR CUP 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 

melaminico de alts press5o, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chapa de balanceamento (contra-place fenolica) de 0,6 mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 
o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e co 

mprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. 

12.197.100/0001-39 L & G COMERCIO E SERVICOS DE TELEINFORMATICA LTDA - ME 	 R$1.000,00 

Marca: ALMEIDA BRASIL 

Fabricante: ALMEIDA BRASIL 

Modelo: GTEC 
Descric5o: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 

melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chapa de balanceamento (contra-place fencilica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra com rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 

o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e co 

mprimento e +/- 0,6 mm para espessura. 

22.734.553/0001-00 FORTE MOVEIS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA 	 R$2.000,00 

Marca: FORTE MOVEIS 

Fabricante: FORTE MOVEIS 

Modelo: MES 
Descriedo: CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 

melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 
or em chapa de balanceamento (contra-place fen6lica) de 0,6 mm. AplicagOo de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 

o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm pars largura e co 

mprimento e +/- 0,6 mm pars espessura. 

27.210.985/0001-36 LUIZ FERNANDO BORGES - ME 	 R$3.000,00 

Marca: m2v 

Fabricante: m2v 

Modelo: m2v 

Descried(); CONJUNTO PARA PROFESSOR CJP 01 /CJP-01-Mesa Tempo em MDP ou MDF, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado 

melaminico de alts pressao, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA, cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferi 

or em chapa de balanceamento (contra-place fenOlica) de 0,6 mm. Aplicacao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento n 

o projeto). Dimensoes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura e co 

mprimento e +/- 0,6 mm para espessura. 
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Relatorio de Cotacao: Cotacao Rapida 114 

Pesquisa conciulda no dia 03/10/2018 09:57:50 (U 187.60.213.238) 

ITEM 
	

PREcOS 
	

QUANTIDADE 
	

UNITARIO 
	

TOTAL 

1) MESA ESCOLAR 
	

8 	 1 Unidade 	 248,88 	 R$248,88 

Prego 	 Data 

ComprasNet 	 Licitacao 
prod° POblico 
	

Identificagao 	 Prego 

1 	 Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Pinhais 	 N°Pregao:1192018 	05/07/2018 	R$248,88 

UASG:987885 

Valor Unitdrio R$248,88 

 

Media dos Precos Obtidos: R$248,88 

 

Valor Global: 
	

R$248,88 

Detalhamento dos 'tens 

Item 1: MESA ESCOLAR 

Quantidade 	Descrigao 
	

Observagao 

1 Unidade 
	

Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) MA-02 (modelo FDE/ FNDE) 

Prego (ComprasNet) 1: Mediana das Propostas Finals 

Orgao: Prefeitura Municipal de S5o José dos Pinhais 

Objeto: Registro de Precos para aguisicao de mobiliario escolar (carteiras e cadeiras 

escolares) para as Unidades de Ensino da Rede Municipal., 

Descrigao: MESA ESCOLAR- Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) 

MA-02 (modelo FDE/ FNDE) 

CatMat: 150786- MESA ESCOLAR , MESA ESCOLAR NOME  

R$248,88 

Data: 05/07/2018 08:33 

Modalidade: Pregao Eletronico 

SRP: SIM 

Identificagao: N°Pregao:1192018 / UASG:987885 

Lote/Item: /4 

Ata: Link Ata  

Adjudicagao: 25/07/2018 13:22 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br  

Quantidade: 30 

Unidade: unidade 

UF: PR 

CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

02.758.945/0001-00 OLIVEIRA & SANTOS - COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME 	 R$189,00 

*VENCEDOR* 

1 / 4 



CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 
	

VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: CEQUIPEL 	 9 , 
Fabricante: CEQUIPEL 	 P.Y 

Modelo: MA-02 
Descricao: DESCROO • Mesa individual acessivel pare pessoa em cadeira de rodas (PCR), corn tempo em MDP ou MDF, revestido na face superior em lamina 
do melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, corn 
espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver refe 
rencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra place fendlica) de 0,6mm. Aplicacao de po 
rcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4 
mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +2mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. • Topos encabegados corn fits de bordo termopl 
astica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), corn "primer" na face de colagem, acabamento de superflci 
e texturizado, na cor AZUL (ver referencias), colada corn adesivo "Hot Melting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver fabricac5o). DimensOes nomina 
is de 22mm (largura) x 3mm (espessura), corn tolerancia de 	0,5mm pars espessura. Centralizer ponto de inicio e terrnino de aplicacao da fits de bordo no po 
nto central e do lado oposto a borda de contato corn o usuario. 0 ponto de encontro da fits de bordo nao deve apresentar espagos ou deslocamentos que facilit 
em seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn cost 
ura, secgao oblongs de 29mm x 58mm, em chaps 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, com costura, curved 
o em formato de "C", corn secgao circular, diametro de 31,75mm (1 114"), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, 
corn costura, secc5o circular, di5metro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). • Fixacao do tampo a estrutura através de: - 06 porcas garra rosca metrics M6 
diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrics M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (corn tolerancia de +/- 2mm), cabega panels, fends Phillips. • Fixa 
gab das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno co 
polimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referencias), fixadas a estrutura através de encaixe. Dimens5es, design e acabamento con 
forme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o sfmbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, 
datador de totes indicando mes e anode fabricag5o, a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empress fabricante do co 
mponente injetado. Obs. 1: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua prepria logoma 
rca. • Nas pages metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camera de nevoa salina de no minimo 300 hor 
as. 0 grau de enferrujamento deve ser de FO e o grau de empolamentc deve ser de dO/t0. • Pintura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida EpOxi / Poli 
ester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cot CINZA (ver referencias). REFERENCIAS DE COR • Laminado d 

e alta pressao para revestimento da face superior do Campo - cor CINZA - referencia PANTONE (*) 428C. • Fita de bordo - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287 
C. • Componentes injetados: - Ponteiras e sapatas - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287C; • Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referencia RAL (**) 
7040. • Indicagao de acessibilidade na estrutura da mesa - cor AZUL (sobre fundo cinza) - referencia PANTONE (*) 2925C. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE 
COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FUR DIE PRAKTIKER DES LACK. A arte corn diagramacao, textos e definicao de cores deve ser conform 
e projeto do FNDE. Devem ser entregues corn o Manual do Uso e Conservagao. Demais especificacOes conforme edital. Validade da proposta 60 dies. Prazo de 
entrega 30 Bias. Garantia 24 meses. 

00.627.276/0001-02 ETERNIA COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LIDA - ME 	 R$190,00 

Marca: CORTEZ MOVEIS 
Fabricante: JOSE VIEIRA CORTEZ 
Modelo: MMA-02 

Descricao: MA-02 (modelo FDE/ FNDE) Mesa acessivel pare pessoa em cadeira de rodas (PCR) DESCROO • Mesa individual acessivel para pessoa em cadeir 
a de rodas (PCR), coin tempo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado so 
bre estrutura tubular de ago. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico 
de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face in 
ferior em chapa de balanceamento (contra place fenOlica) de 0,6mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (vet detalhament 
o no projeto). Dimensoes acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +2mm pare largura e prof 
undidade e +/- lmm para espessura. • Topos encabecados corn fits de bordo terrnoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipro 

pileno) ou PE (polietileno), corn "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor AZUL (ver referencias), colada corn adesivo "Hot Melti 
ng". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (vet fabricageo). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), corn tolerancia de +/- 0,5mm p 
are espessura. Centralizer ponto de inicio e termino de aplicacao da fits de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato corn o usuario. 0 ponto 
de encontro da fits de bordo nao deve apresentar espacos ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composts de: - Montantes verticais e t 
ravessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao oblonga de 29mm x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); - Traves 

sa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn seccao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4" 
), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, seccao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 
(1,5mm). • Fixacao do tempo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrics M6 (diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrics M6 (diametro de 6mm 
), comprimento 47mm (com tolerancia de +/- 2mm), cabeca panels, fends Phillips. • Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repu 
xo', diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerals, injetadas na cor AZUL (ver r 
eferencias), fixadas a estrutura através de encaixe. DimensOes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o 

simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes indicando rites e ano de fabricagao, a identificagao "mo 
deb FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o name da empress fabricante do componente injetado. Obs. 1:0 nome do fabricante do componente deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sua propria logomarca. • Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistencia a corrosao em camera de nevoa saline de no minimo 300 horas. 0 grau de enferrujamento deve ser de FO e o grau de empolamento d 

eve ser de dO/t0. • Pintura dos elementos metalicos em tints em pd hibrida Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 
de 40 micrometros na cor CINZA (ver referencias). REFERENCIAS DECOR • Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tempo - con CINZA -
referencia PANTONE (*) 428C. • Fita de bordo - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287C. • Componentes injetados: - Ponteiras e sapatas - cor AZUL - referencia 
PANTONE (*) 287C; • Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referencia RAL (**) 7040. • Indicac5o de acessibilidade na estrutura da mesa - cor AZUL (sob 
re fundo cinza) - referencia PANTONE (*) 2925C. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE PRAKT 
IKER DES LACK. A arte corn diagramacao, textos e definicao de cores deve ser conforme projeto do FNDE. Devem ser entregues corn o Manual do Uso e Conser 
vacao. 

04.927.672/0001-06 S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE ESCRITORIO E INFORMATI 	 R$230,40 
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VALOR DA PROPOSTA FINAL CNPJ 	 RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 

Marca: FERROBRAZ 	
Vir  a 0 

Fabricante: FERROBRAZ 
Modelo: MA-02 
Descricao: MA-02 (modelo FOE/ FNDE) Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) DESCRVO • Mesa individual acessivel para pessoa em cadeir 
a de rodas (PCR), corn tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chaps de balanceamento, montado so 
bre estrutura tubular de ago. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico 
de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face in 
ferior em chaps de balanceamento (contra place fenolica) de 0,6mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrica M6 e comprimento 10 mm (ver detalhament 

o no projeto). Dimensoes acabadas 900rnm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +2mm para largura e prof 
undidade e +/- lmm para espessura. • Topos encabegados com fita de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipro 
pileno) ou PE (polietileno), corn "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor AZUL (ver referencias), colada com adesivo "Hot Melti 
ne". Pesistencin no arrancamento minima de 70N (ver fabricacao). Dimensbes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), corn tolerancia de +/- 0,5mm p 
ara espessura. Centralizer ponto de inicio e termino de aplicacao da fita de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato corn o usuario. 0 ponto 
de encontro da fits de bordo nao deve apresentar espagos ou deslocamentcs que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composts de: - Montantes verticais e t 
ravessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, coin costura, secg5o oblonga de 29mm x 58mm, em chaps 16 (1,5mm); -Travel 
sa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn secgao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4" 
), em chapa 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chaps 16 
(1,5mm). • Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrics M6 (diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrics M6 (diametro de 6mm 
), comprimento 47mm (corn tolerancia de +/- 2mm), cabega panels, fends Phillips. • Fixagao das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repu 
xo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver r 
eferencias), fixadas a estrutura através de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o 
simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nOmero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricagao, a identificacao "mo 
delo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empress fabricante do componente injetado. Obs. 1: 0 nome do fabricante do components deve 
ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sus pr6pria logomarca. • Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistencia a corrosao em camera de nevoa saline de no minimo 300 horas. 0 grau de enferrujamento deve ser de FO e o grau de empolamento d 
eve ser de dO/t0. • Pintura dos elementos metalicos em tints em po hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 

de 40 micrometros na cor CINZA (ver referencias). REFERENCIAS DECOR • _aminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo - cor CINZA-
referencia PANTONE (*) 428C. • Fita de bordo - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287C. • Componentes injetados: - Ponteiras e sapatas - cor AZUL - referencia 
PANTONE (*) 287C; • Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referenda RAL (**) 7040. • lndicagao de acessibilidade na estrutura da mesa - cor AZUL (sob 

re fundo cinza) - referencia PANTONE (*) 2925C. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE PRAKT 
IKER DES LACK. A arts corn diagramageo, textos e definigao de cores deve ser conforme projeto do FNDE. Devem ser entregues corn o Manual do Uso e Conser 

vagao. 

10.487.864/0001-33 DECIO DRUCZKOWSKI - ME 	 R$239,00 

Marca: Movebrink 

Fabricante: Movebrink 
Modelo: ma-02 
Descricao: DESCRIQA0 • Mesa individual acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR), corn tempo em MDP ou MDF, revestido na face superior em lamina 
do melaminico e na face inferior em chaps de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de ago. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, corn 
espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico de alta press5o, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver refe 
rencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face inferior em chaps de balanceamento (contra place fel-dice) de 0,6mm. Aplicagao de po 

rcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhamento no projeto). Dimensoes acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4 
mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +2mm para largura e profundidade e +/- lmm para espessura. • Topos encabegados corn fits de bordo termopl 
astica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) ou PE (polietileno), corn "primer" na face de colagem, acabamento de superfici 
e texturizado, na cor AZUL (ver referencias), colada corn adesivo "Hot Melting". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver fabricagao). DimensOes nomina 
is de 22mm (largura) x 3mm (espessura), corn toler5ncia de +/- 0,5mm pare espessura. Centralizar ponto de inicio e termino de aplicagao da fits de bordo no po 
nto central e do lado oposto a borda de contato corn o usuario. 0 ponto de encontro da fits de bordo nao deve apresentar espagos ou deslocamentos que facilit 
em seu arrancamento. • Estrutura composta de: - Montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn cost 
ura, secgao oblonga de 29mm x 58mm, em chaps 16 (1,5mm); - Travessa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curved 
o em formato de '0", corn secgao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4"), em chaps 16 (1,5mm); - Pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, 
corn costura, secgao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chaps 16 (1,5mm). • Fixacao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrica M6 
diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrica M6 (diametro de 6mm), comprimento 47mm (corn tolerancia de +/- 2mm), cabega panels, fends Phillips. • Fixa 
goo das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de "repuxo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno co 
polimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver referencias), fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensties, design e acabamento con 
forme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o nOmero identificador do polimero, 
datador de lotes indicando me's e anode fabricagao, a identificagao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empresa fabricante do co 
mponente injetado. Obs. 1: 0 nome do fabricante do components deve ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sus prOpria logoma 
rca. • Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em camara de nevoa saline de no minimo 300 hor 
as. 0 grau de enferrujamento deve ser de FO e o grau de empolamento deve ser de dO/t0. • Pintura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida EpOxi / Poli 
ester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 micrometros na cor CINZA (ver referencias). REFERENCIAS DECOR • Laminado d 
e alta pressao para revestimento da face superior do tampo - cor CINZA - referencia PANTONE (*) 428C. • Fita de bordo - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287 

C. • Componentes injetados: - Ponteiras e sapatas - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287C; • Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referencia RAL (**) 
7040. • Indicacao de acessibilidade na estrutura da mesa - cor AZUL (sobre fundo cinza) - referencia PANTONE (*) 29250. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE 
COATED (''') RAL- RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE PRAKTIKER DES LACK. A arts corn diagramagao, textos e definic5o de cores deve ser conform 
e projeto do FNDE. Devem ser entregues corn o Manual do Uso e Conservagao. 

20.132.150/0001-66 NORMELIA LOTTERMANN 	 RS258,75 

Marca: REIFLEX 
Fabricante: REIFLEX 
Modelo: MA-02 

Descricao: Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) MA-02 (modelo EDE/ FNDE) 

26.655.819/0001-80 MAW COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME 	 R$369,00 
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CNPJ 
	

RAZAO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

Marca: nilmar 
Fabricante: nilmar comercio de moveis ltda 
Modelo: especial 
Descrigeo: Mesa acessivel pars pessoa em cadeira de rodas (PCR) MA-02 (modelo FDE/ FNDE) 

ie-t-o-f 	1 3 1 

06.052.615/0001-48 LOJA DA ESCOLA LTDA 	 R$369,00 

Marca: Sudeste 
Fabricante: Sudeste 
Modelo: MA-02 
Descricao: MA-02 (modelo FDE/ FNDE) Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) DESCRICAO • Mesa individual acessivel pars pessoa em cadeir 
a de rodas (PCR), corn tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melaminico e na face inferior em chaps de balanceamento, montado so 
bre estrutura tubular de ago. CONSTITUINTES - MESA • Tampo em MDP ou MDF, corn espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melaminico 
de alta pressao, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referencias), cantos arredondados (conforme projeto). Revestimento na face in 
ferior em chaps de balanceamento (contra place fenolica) de 0,6mm. Aplicagao de porcas garra corn rosca metrics M6 e comprimento 10 mm (ver detalhament 
o no projeto). Dimensoes acabadas 900mm (largura) x 600mm (profundidade) x 19,4mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate +2mm para largura e prof 
undidade e +/- lmm para espessura. • Topos encabegados corn fits de bordo termoplastica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila); PP (polipro 
pileno) ou PE (polietileno), corn "primer" na face de colagem, acabamento de superficie texturizado, na cor AZUL (ver referencias), colada corn adesivo "Hot Melti 
ng". Resistencia ao arrancamento minima de 70N (ver fabricageo). Dimensoes nominais de 22mm (largura) x 3mm (espessura), corn tolerancia de +/- 0,5mm p 
era espessura. Centralizer ponto de inicio e termino de aplicagao da fits de bordo no ponto central e do lado oposto a borda de contato corn o usuario. 0 ponto 
de encontro da fits de bordo nao deve apresentar espacos ou deslocamentos que facilitem seu arrancamento. • Estrutura composts de: - Montantes verticais e t 
ravessa longitudinal confeccionados em tubo de ago carbon() laminado a frio, corn costura, secgao oblongs de 29mm x 58mm, em chaps 16 (1,5mm); - Traves 
sa superior confeccionada em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn secgao circular, diametro de 31,75mm (1 1/4" 
), em chaps 16 (1,5mm); - !Des confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, corn costura, secgao circular, diametro de 38mm (1 1/2"), em chaps 16 
(1,5mm). • Fixagao do tampo a estrutura atraves de: - 06 porcas garra rosca metrica M6 (diametro de 6mm); - 06 parafusos rosca metrics M6 (diametro de 6mm 
), comprimento 47mm (corn tolerancia de +/- 2mm), cabega panels, fends Phillips. • Fixageo das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de "repu 

xo", diametro de 4,8mm, comprimento 12mm. • Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas na cor AZUL (ver r 
eferencias), fixadas a estrutura atraves de encaixe. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o 
simbolo internacional de reciclagem, apresentando o n0mero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricac5o, a identificack 'mo 
delo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto), e o nome da empress fabricante do componente injetado. Obs. 1: 0 nome do fabricante do componente deve 

ser obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou nao de sus pr6pria logomarca. • Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso 
que assegure resistencia a corroseo em camera de nevoa salina de no minimo 300 horas. 0 grau de enferrujamento deve ser de FO e o grau de empolamento d 

eve ser de dO/t0. • Pintura dos elementos metalicos em tints em p6 hibrida EpOxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 
de 40 micrometros na cor CINZA (ver referencias). REFERENCIAS DECOR • Laminado de alta pressao para revestimento da face superior do tampo - cor CINZA -
referencia PANTONE (*) 428C. • Fita de bordo - cor AZUL - referencia PANTONE (*) 287C. • Componentes injetados: - Ponteiras e sapatas - cor AZUL - referencia 
PANTONE (*) 287C; • Pintura dos elementos metalicos - cor CINZA - referencia RAL (**) 7040. • Indicageo de acessibilidade na estrutura da mesa - cor AZUL (sob 

re fundo cinza) - referencia PANTONE (*) 2925C. (*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED (**) RAL - RATIONELLE ARBEITSGRUNDLAGEN FOR DIE PRAKT 
IKER DES LACK. A arte corn diagramacao, textos e definicao de cores deve ser conforme projeto do FNDE. Devem ser entregues corn o Manual do Uso e Conser 
\face°. validade da proposta: 60 Bias. prazo de garantia: 12 meses. 

26.267.976/0001-19 DACON EQUIPAMENTOS EIRELI - ME 	 R8369,33 

Marca: modilac 
Fabricante: modilac 
Modelo: mesa escolar 

Descricao: Mesa acessivel para pessoa em cadeira de rodas (PCR) MA-02 (modelo FDE/ FNDE), conforme edital. 
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CURITIBA, 03 DE OUTUBRO 2018. 
A 
MAICON 
SETOR DE LICITAOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

PROPOSTA DE PREcOS 

DESCRIcA0 UN QTDE 

VALOR 

UNITARI 

0 

VALOR 

TOTAL 

54051- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 
— MDF/MDP) 

CONJ 132 294,00 38.808,00 

Referencia CONJTJNTO FDE/FNDE 
CJA-04b 

I 

Medidas 
(LxPxA) 

Carteira 
605x465x644mm 
Cadeira 
396x198/400x350x 
380mm 

Cores 
dispo  niveis 

Laminado face superior: Cinza 
Assento e encosto: Vermelho 
Estrutura Metalica: Cinza 

Conjunto escolar, composto por cadeira e carteira. 
Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado 
na cor vermelha. Dotado de porcas corn flange, corn rosca metrica M6, 
co-injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado corn 
fibra de vidro, injetada. Aplicac'do de Iaminado melaminico de alta 
pressao na cor cinza, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, 
na face superior do tampo, colado 	corn adesivo bi-componente. 
DimensOes acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 
22mm (altura), admitindo-se tolerancia de ate +/- 2mm para largura e 
profundidade e +/- lmm para altura 
Estrutura composta de: 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 

Fone/Fax: (41)3888-2626 - CNPJ: 97.466.593/0003-80 
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- montantes verticals e travessa longitudinal confeccionados em tubo 
de aco carbono laminado a frio, corn costura, seccdo oblonga de 29mm 
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a 
frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn seccdo circular de 
0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); 
- pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, corn 
costura, seccdo circular de 0 = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 
Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 
composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar ate 	100%, injetado na cor CINZA. 
DimensOes, design e acabamento conforme projeto. 0 molde do porta-
livros possui o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e 
ano de fabricacdo, a identificacdo "modelo FDE-FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. 
Fixacdo do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com 
rosca metrica M6, 0 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeca 
panela ou oval, fenda Phillips. 
Fixacdo do porta -livros a travessa longitudinal através de rebites de 
"repuxo", 0 4,0mm, comprimento 1 Omm. 
Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de 
"repuxo", 0 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe. 
DimensOes, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das 
ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o numero identificador do polimero, datador de lotes 
indicando mes e ano de fabricacdo, a identificacdo "modelo FDE- 
FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas partes metalicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a corrosdo em Camara de nevoa salina de no minimo 300 
horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Ep6xi / 
Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima de 40 micrometros na cor C1NZA. 
Cadeira corn assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e 
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 
VERMELHA. Dimens'Oes, design e acabamento conforme projeto. Os 
moldes do assento e do encosto possuem o simbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador 
de lotes indicando mes e ano de fabricacdo, a identificacdo "modelo 
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 
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Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, corn costura, 0 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixacdo do assento e encosto a estrutura através de rebites de "repuxo", 
0 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor VERMELHA, fixadas a estrutura através de encaixe e 
pino expansor. Dimenseies, design e acabamento conforme projeto. Os 
moldes das ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o flamer° identificador do pollmero, datador 
de lotes indicando mes e ano de fabriendo, a identificacdo "modelo 
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas panes metalicas é aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a corrosdo em Camara de nevoa salina de no minimo 300 
horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em pO hibrida EpOxi / 
PoHester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima 40 micrometros, na cor CINZA. 

"CERTIFICADOD E CONFORMIDADE EXPEDIDO POR UMA 
OCP — ACREDITADA PELO INMETRO, COM BASE NAS 
NORMAS NBR 14006:2008 — PORTARIA 105/2012 — PORTARIA 
184/2015 (27.07.15.)" 

54052- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 CONJ 128 306,00 39.168,00 
- MDF/MDP) 

Referencia CONJUNTO 	FDE/FNDE ... 	._ 

Medidas 
(LxPxA) 

Carteira 605x465x710mm 
Cadeira c, 

396x198/400x390x430mm -: 

Cores 
dispo  nlveis 

Laminado face superior: Cinza 
Assento e encosto: Verde 
Estrutura Metalica: Cinza 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR -
Pone/Fax: (41)3888-2626 - CNPJ: 97.466.593/0003-80 

Inscricao Estadual. 90762821-34 
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Conjunto escolar composto por cadeira e carteira. 
Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado 
na cor verde. Dotado de porcas corn flange, corn rosca metrica M6, co-
injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado com fibra 
de vidro, injetada. Aplicack de laminado melaminico de alta pressdo 
na cor cinza, de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face 
superior do tampo, colado corn adesivo bi-componente. Dimensoes 
acabadas 605mm (largura) x 465mm (profundidade) x 22mm (altura), 
admitindo-se tolerancia de ate +/- 2mm para largura e profundidade e 
+/- linm para altura. 
strutura composta de: 
- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo 
de aco carbono laminado a frio, coin costura, seccao oblonga de 29mm 
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a 
frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn seccdo circular de 
0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); 
- pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, corn 
costura, seccdo circular de 0 = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 
Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 
composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar ate 	100%, injetado na cor CINZA. 
DimensOes, design e acabamento conforme projeto. 0 molde do porta-
livros possui o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
niimero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e 
ano de fabricacao, a identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. 
Fixacao do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos corn 
rosca metrica M6, 0 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeca 
panela ou oval, fenda Phillips. 
Fixacdo do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de 
"repuxo", 0 4,0mm, comprimento lOmm. 
Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pes atraves de rebites de 
"repuxo", 0 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor VERDE, fixadas a estrutura através de encaixe. 
Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das 
ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o niimero identificador do polimero, datador de lotes 
indicando mes e ano de fabricacao, a identificack "modelo FDE- 
FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas partes metalicas e aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a corrosao em camara de nevoa sauna de no minimo 300 
horas. 
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Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida EpOxi / 
PoHester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima de 40 micrometros na cor CINZA. 
Cadeira com assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e 
sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor 
VERDE. Dimenseies, design e acabamento conforme projeto. Nos 
moldes 	do 	assento e 	do 	encosto 	deve ser gravado 	o simbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o niimero identificador do 
polimero, datador de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a 
identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o 
nome da empresa fabricante do componente injetado. 
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, corn costura, 0 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixacao do assento e encosto a estrutura através de rebites de "repuxo", 
0 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor VERDE, fixadas a estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Os 
moldes das ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o numero identificador do polimero, datador 
de lotes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao "modelo 
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas partes metalicas e aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 
horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida EpOxi / 
PoHester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima 40 micrometros, na cor CINZA. 

"CERTIFICADOD E CONFORMIDADE EXPEDIDO POR UMA 
OCP — ACREDITADA PELO INMETRO, COM BASE NAS 
NORMAS NBR 14006:2008 — PORTARIA 105/2012 — PORTARIA 
184/2015 (27.07.15.)" 

54053- CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 
- MDF/MDP) 

CONJ 81 313,00 25.353,00 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 
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Referencia CONJUNTO 	FDE/FNDE 
CJA-06b 

Medidas 
(LxPxA) 

Carteira 605x465x760mm 
Cadeira 

 
396/198x400/430x460mm 

Cores 
disponiveis 

Laminado face superior: Cinza 
Assento e encosto: Azul 
Estrutura Metalica: Cinza 

Conjunto escolar composto por cadeira e carteira. 
Carteira Tampo em ABS virgem, isento de cargas minerais, injetado 
na cor azul. Dotado de porcas corn flange, corn rosca metrica M6, co- 
injetadas e, de travessa estrutural em nylon "6.0" aditivado corn fibra 
de vidro, injetada. Aplicacdo de laminado melaminico de alta pressdo, 
de 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na face superior do 
tampo, 	colado 	corn adesivo bi-componente. 	Dimensoes acabadas 
605mm 	(largura) 	x 	465mm 	(profundidade) 	x 	22mm 	(altura), 
admitindo-se tolerdncia de ate +/- 2mm para largura e profundidade e 
+/- 1mm para altura.. Estrutura composta de: 
- montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo 
de no carbono laminado a frio, corn costura, seccdo oblonga de 29mm 
x 58mm, em chapa 16 (1,5mm); 
- travessa superior confeccionada em tubo de No carbono laminado a 
frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn seccdo circular de 
0 = 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm); 
- pes confeccionados em tubo de no carbono laminado a frio, corn 
costura, seccao circular de 0 = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 
Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) 
composto preferencialmente de 50% de materia-prima reciclada ou 
recuperada, podendo chegar ate 	100%, injetado na cor CINZA. 
DimensOes, design e acabamento conforme projeto. 0 molde do porta-
livros possui o simbolo internacional de reciclagem, apresentando o 
numero identificador do polimero, datador de lotes indicando mes e 
ano de fabricacdo, a identificacdo "modelo FDE-FNDE" (conforme 
indicado no projeto) e o nome da empresa fabricante do componente 
injetado. 
Fixacdo do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos corn 
rosca metrica M6, 0 6,0mm, comprimento 47mm (+ou- 2mm), cabeca 
panela ou oval, fenda Phillips. 
Fixacdo do porta-livros a travessa longitudinal através de rebites de 
"repuxo", 0 4,0mm, comprimento 10mm. 
Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de 
"repuxo", 0 4,8mm, comprimento 12mm. 

Travessa José Estacio Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR -
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Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe. 
Dimensties, design e acabamento conforme projeto. Os moldes das 
ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o numero identificador do polimero, datador de Totes 
indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao "modelo FDE- 
FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas partes metalicas e aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a con-osao em camara de nevoa sauna de no minimo 300 
horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em pó hibrida Epoxi / 
Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima de 40 micrometros na cor CINZA. Cadeira corn assento e 
encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, injetados, 
moldados anatomicamente, pigmentados na cor AZUL. DimensCies, 
design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do assento e do 
encosto deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o niimero identificador do polimero, datador de Totes 
indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao "modelo FDE- 
FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, coin costura, 0 
20,7mm, em chapa 14 (1,9mm). 
Fixacao do assento e encosto a estrutura através de rebites de "repuxo", 
0 4,8mm, comprimento 12mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura através de encaixe e pino 
expansor. Dimensoes, design e acabamento conforme projeto. Os 
moldes das ponteiras e sapatas possuem o simbolo internacional de 
reciclagem, apresentando o namero identificador do polimero, datador 
de Totes indicando mes e ano de fabricacao, a identificacao "modelo 
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da empresa 
fabricante do componente injetado. 
Nas partes metalicas d aplicado tratamento antiferrugem que assegura 
resistencia a corrosao em camara de nevoa salina de no minimo 300 
horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em pó hibrida Epoxi / 
Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
minima 40 micrometros, na cor CINZA. 
"CERTIFICADOD E CONFORMIDADE EXPEDIDO POR UMA 
OCP — ACREDITADA PELO INMETRO, COM BASE NAS 
NORMAS NBR 14006:2008 — PORTARIA 105/2012 — PORTARIA 
184/2015 (27.07.15.)" 
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CJP-01-Mesa 

Tampo em MDP, corn espessura de 18 mm, revestido na face superior 
em laminado melaminico de alta pressao, 0,8 mm de espessura, 
acabamento texturizado, na cor C1NZA, cantos arredondados (padrdo 
FNDE). Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento 
(contra-placa fenOlica) de 0,6 mm. Aplicack de porcas garra corn rosca 
metrica M6 e comprimento 10 mm detalhamento padrdo FNDE. 
DimensOes acabadas 650 mm (largura) x 1200 mm (comprimento) x 
19,4 mm (espessura), admitindo-se tolerancia de ate + 2 mm para largura 
e comprimento e +/- 0,6 mm para espessura. 
Painel frontal em MDP, corn espessura de 18 mm, revestido nas duas 
faces em laminado melaminico de baixa pressdo — BP, acabamento frost, 
na cor CINZA. 
Dimenseies acabadas de 250 mm (altura) x 1119 mm (comprimento) x 18 
mm (espessura) 4 admitindo-se tolerancias de +/- 2 mm para largura e 
comprimento e +/-0,6 mm para espessura. 
Topos do tampo e do painel frontal encabecados corn fita de bordo em 
PVC (cloreto de polivinila) corn primer, acabamento texturizado na cor 
C1NZA, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes nominais de 22 
mm (largura) x 3 mm (espessura), corn tolerancia de + ou - 0,5 mm para 
espessura. 
Estrutura composta de: 
- montantes verticais confeccionados em tubo de aco carbono laminado a 
frio, corn costura, seccdo oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 
mm). 
- travessa superior confeccionada em tubo de aco carbono laminado a 
frio, corn costura, curvado em formato de "C", corn seccdo circular de 0 
= 31,75mm (1 1/4"), em chapa 16 (1,5mm). 
- pes confeccionados em tubo de aco carbono laminado a frio, corn 
costura, seccdo circular de 0 = 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm). 
- travessa longitudinal confeccionada em tubo de aco carbono laminado a 

CONJ 6 514,00 3.084,00 

Travessa José Estacio Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 
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frio, com costura, secydo semi-oblonga de 25 x 60 mm, em chapa 16 (1,5 
mm). 
Fixacdo do tampo a estrutura através de porcas garra e parafusos com 
rosca metrica M6, 0 6,0 mm, comprimento 47 mm (+ou- 2 mm), cabeca 
panela ou oval, fenda Phillips. 
Nota: A defmicdo dos processos de montagem e do torque de aperto dos 
parafusos que fixam o tampo a estrutura deve considerar, que apps o 
aperto, ndo deve haver vazio entre a superficie da porca garra e o 
laminado de alta pressdo. 
Fixacdo do painel a estrutura através de parafusos auto atarraxantes 
3/16" x 5/8", zincados. 
Aletas de fixacdo do painel confeccionadas chapa de aco carbono em 
chapa 14 (1,9 mm), estampadas conforme padrdo FNDE. 
Fixacdo das sapatas (frontal e posterior) aos pes através de rebites de 
"repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura através de encaixe. 
DimensOes, design e acabamento conforme padrdo FNDE. Nos moldes 
das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o numero identificador do 
polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacao "modelo 
FDE-FNDE" (conforme padrdo FNDE) e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. 
Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso. 
Nas partes metalicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que 
assegure resistencia a corrosdo em camara de nevoa salina de no minimo 
300 horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Ep6xi / Poliester, 
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima de 40 
micrometros na cor CINZA. 
CJP-01 — Cadeira 
Assento e encosto em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor CINZA. 
Dimens'Oes, design e acabamento conforme padrdo FNDE projeto. Nos 
moldes do assento e do encosto deve ser gravado o 
simbolo internacional de reciclagem, apresentando o numero 
identificador do polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a 
identificacao "modelo FDE-FNDE" (conforme padrdo FNDE) e o nome 
da empresa fabricante do componente injetado. 
Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou ndo de sua prOpria logomarca. 
Estrutura em tubo de aco carbono laminado a frio, com costura, 0 20,7 
mm, em chapa 14 (1,9 mm). 
Fixacdo do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de 
"repuxo", 0 4,8 mm, comprimento 12 mm. 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Amp — Sao José dos Pinhais/PR - 
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Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e sem cargas, 
injetadas na cor CINZA, fixadas a estrutura atraves de encaixe e pino 
expansor. Dimens'Oes, design e acabamento conforme padrao FNDE. 
Nos moldes das ponteiras e sapatas deve ser gravado o simbolo 
internacional de reciclagem, apresentando o 'Miner° identificador do 
polimero; datador de lotes indicando mes e ano; a identificacdo "modelo 
FDE-FNDE" (conforme Padrao FNDE) e o nome da empresa fabricante 
do componente injetado. 
Nota2: 0 nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente 
grafado por extenso, acompanhado ou ndo de sua prOpria logomarca. Nas 
partes metalicas deve ser aplicado tratamento anti ferruginoso que 
assegure resistencia a corrosdo em Camara de nevoa sauna de no minimo 
300 horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida Ep6xi / PoHester, 
eletrostatica, brilhante, polimerizada em estufa, espessura minima 40 
micrometro cor cinza 

Medidas Aprox. : 
Altura Total da Mesa : 760mm 
Altura chdo ate o assento cadeira: 460mm 
Encosto : 396mm (larg) x 198mm 
Assento : 400mm (larg) x 430mm 

54055- MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA- 
02 -900x600x760mm- Tampo: Cinza 
Estrutura: Cinza 

UN 2 269,00 538,00 

Mesa com tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 
mm, revestido na face superior em laminado melaminico 
de 	alta 	pressao, 	0,8mm 	de 	espessura, 	acabamento 
texturizado, 	na 	cor 	CINZA, 	cantos 	arredondados 
(conforme 	projeto). 	Revestimento 	na 	face 	inferior em 
chapa de balanceamento (contra placa fenolica) de 0,6 
mm. Aplicagao de porcas garra com rosca metrica M6 e 
comprimento 	10 	mm 	(ver 	detalhamento 	no 	projeto). 
Dimensoes 	acabadas 600 	mm 	(largura) x 900 	mm 
(comprimento) 	x 	19,4 	mm 	(espessura), 	admitindo-se 
tolerancia de ate + 2 mm para largura e comprimento e +/-
0,6mm para espessura. 
Topos encabegados com fits de bordo em PVC (cloreto de 
polivinila) 	corn 	primer, 	acabamento texturizado, 	na cor 
Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 
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AZUL, colada corn adesivo "HotMelting". Dimensoes 4 
nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura), corn 
tolerancia de + ou - 0,5 mm para espessura. 
Estrutura composta de: 
- 	montantes 	verticais 	e 	travessa 	longitudinal 
confeccionados em tubo de ago carbono laminado a frio, 
corn costura, secgao oblonga de 29 mm x 58 mm, em 
chapa 16 (1,5 mm). 
- 	travessa 	superior 	confeccionada 	em 	tubo 	de 	ago 
carbono laminado a frio, corn costura, curvado em formato 
de "C", corn secgao circular de 0 = 31,75mm (1 1/4"), em 
chapa 16 (1,5 mm). 
- pes confeccionados em tubo de ago carbono laminado a 
frio, corn costura, secgao circular de 0 = 38mm (1 1/2"), 
em chapa 16 (1,5 mm). 
Fixageo das sapatas (frontal e posterior) aos pes através 
de rebites de "repuxo", 0 4,8mm, comprimento 12 mm. 
Ponteiras e sapatas em polipropileno copolimero virgem e 
sem cargas, injetadas na cor AZUL, fixadas a estrutura 
através de encaixe. Dimens6es, design e acabamento 
conforme projeto. Nos moldes das ponteiras e sapatas 
deve ser gravado o simbolo internacional de reciclagem, 
apresentando o numero identificador do polimero; datador 
de lotes indicando 5 mes e ano; a identificageo "modelo 
FDE-FNDE" (conforme indicado no projeto) e o nome da 
empresa fabricante do componente injetado. 
Nota1: 0 nome do fabricante do componente deve ser 
obrigatoriamente grafado por extenso, acompanhado ou 
nao de sua pr6pria logomarca. 
Nas 	partes 	metalicas 	deve 	ser 	aplicado 	tratamento 
antiferruginoso que assegure resistencia a corrosao em 
camara de nevoa salina de no minimo 300 horas. 
Pintura dos elementos metalicos em tinta em p6 hibrida 
Epoxi / Poliester, eletrostatica, brilhante, polimerizada em 
estufa, 	espessura minima de 40 micrometros 	na cor 
CINZA. 

Documentacio: 

Laudo tecnico que comprove a qualidade da colagem 

da 	fita 	de 	bordo, 	que 	comprove 	resistencia 	de 
Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 

Fone/Fax: (41)3888-2626 - CNPJ: 97.466.593/0003-80 
Inscricao Estadual. 90762821-34 



Industria e Comercio de Moveis Ltda 

arranchamento minima de 70N emitido por laboratorio 

acreditado pelo CGCRE-INMETRO NBR 16332: 2014 

— 	Moveis 	de 	madeira 	— 	Fita 	de 	borda 	e 	suas 

aplicacties — Requisitos e metodos de ensaio. 

RelatOrio de ensaio de resistencia a corrosao de nevoa 

salina (Salt Spray) conforme Norma da ABNT NBR 

8094:1983 por 300 	horas das 	partes metalicas e 

avaliada conforme Norma ABNT NBR ISO 4628- 

3:2015 	e 	ABNT 	NBR 	5841:2015. 	0 	grau 	de 

enferrujamento 	deve 	ser 	de 	Ri0 	e 	o 	grau 	de 

empolamento deve ser de dO/t0. 

TOTAL R$ 	106.951,00 

CONDIcOES DE FORNECIMENTO:  

Prazo de Pagamento: A VISTA 
Prazo de Entrega: 15 Dias 
Prazo de Validade: 30 Dias 
Frete CIF para compras acima de R$ 4.000,00 

Travessa José Estado Pereira n° 413 — CEP 83.015-610 - Bairro Aruja — Sao José dos Pinhais/PR - 
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Fabiana de Oliveira 
Assessora de Vendas 
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CEOUIPEk2 

CONDICOES DE FORNECIMENTO:  

Pagamento: A Vista. 
Validade: 30d. 
Entrega: Ate 30d. 
Frete: CIF 
Garantia: 01 (Hum) ano contra eventuais defeitos de fabricacAo. 

Agradecemos sua atencao, e ficamos a disposicao para outras cotacties, 

Atenciosamente, 

Silva - Newton Carlos 
Representante Regional 
41 3888.2651 • 41 9206.6181 

97.466.593/0003-861  
ER GO-MOBILI IND. E COM. DE 

MOVE'S LTDA 
J05E ESTACIO PEREIRA. 4:3 

CEP 830?5- 410 
SAO JO SE 00S PINI-LAI5-PR I 
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apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

De: 	 Fabiana Oliveira <fabiana.pr@cequipel.com.br> 

Enviado em: 	 quarta-feira, 3 de outubro de 2018 16:15 

Para: 	 apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  

Cc: 	 'Newton Silva' 

Assunto: 	 RES: PM CAPANEMA - OKAMENTO 

Anexos: 	 MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR.doc 

Segue orgamento. 

Atenciosamente, 

Fabiana de Oliveira 
Assessora de Vendas 

	

Tel 41 3888.2649 
	

NOVO ENDEREcO: 

	

Cel 41 99206.6173 
	

TRAY. JOSE ESTACIO PEREIRA, 413 — A e B - 

	

www.cequipel.corn.br 
	

Bairro CAMPINA 
SSo José dos Pinhais I Parana 183015-610 

c*-it-k—r) I 4C 

Jfl _x 

De: apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br  [mailto:apoiolicitacao@capanema.pr.gov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 13:42 

Para: 'Fabiana Oliveira' <fabiana.pr@cequipel.com.br> 

Assunto: RES: PM CAPANEMA - ORCAMENTO 

BOA TARDE! 

SEGUE EM ANEXO A SOLICITACAO DE ORCAMENTO! 

AGUARDO! 

De: Fabiana Oliveira <fabiana.pr@cequipel.com.br> 

Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 10:45 

Para: 'Patricia Bohrer' <patricia.pr@cequipel.com.br>; apoiolicitacao@ca_panema.pr.gov.br; 
cadastro.pr@cequipel.com.br  

Cc: 'Osmar Empinotti' <osnnar@cequipel.com.br> 
Assunto: PM CAPANEMA - ORCAMENTO 

Born Dia Maicon! 

Poderia nos informar quais itens precisa e a quantidade? 

Atenciosamente, 



14 ?  
Fabiana de Oliveira 

Assessora de Vendas 
eouipev.: 

	

Tel 41 3888.2649 
	

NOVO ENDEREc0: 

	

Cel 41 99206.6173 
	

TRAY. JOSE ESTACIO PEREIRA, 413 — A e B - 

	

www.cequipel.com.br 
	

Bairro CAMPINA 
55o José dos Pinhais I Parana I 83015-610 

De: Patricia Bohrer [mailto:patricia.pr@cequipel.com.br]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 10:11 

Para: apoiolicitacao@capanema.prgov.br; cadastro.pr@cequipel.com.br  
Cc: 'Fabiana Oliveira' <fabiana.pr@cequipel.com.br>;  'Osmar Empinotti' <osmar@cequipel.com.br>  

Assunto: RES: OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 

Born dia, estamos copiando o departamento de vendas que é responsavel pelas propostas para atender a votes. 

C.ordialmente, 

Patricia Bohrer Bertoni 
Advogada 

Tel 41 3888.2707 
www.cequipel.com.br  

Travessa _lose Estado Pereira 413 A e B 

Bairro Campina 

Sao Jose dos Pinhais I Parana 83015-610 
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De: apoiolicitacao@capanema.prgov.br  [mailto:apoiolicitacao@capanema.prgov.br]  
Enviada em: quarta-feira, 3 de outubro de 2018 09:45 

Para: cadastro.pr@cequipel.com.br; patricia.pr@cequipel.com.br   
Assunto: OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES 

BOM DIA! 

COMO ESTA 0 NOSSO OKAMENTO DE CONJUNTOS ESCOLARES? 

AGUARDO RETORNO! 

MAICON 
SETOR DE LICITACOES — (46) 3552-1321 
MUNICIPIO DE CAPANEMA - PR 

2 



Municipio de Capanema - PR 

CERTIDAO 

Certifico que corn relayed° ao processo de Inexigibilidade n° 07/2018, objeto: 

AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM 

ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE 

REGISTRO DE PREcOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 
FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcA0 AO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, conforme solicitado no Parecer Juridico 303/2018 foi 

feito a pesquisa de precos dos itens pertencentes a esse processo licitatOrio, verificando-

se que os precos da carona sdo compativeis corn os praticados no comercio, dessa forma 

o processo sera ratificado. 

Capanema, 04 de outubro de 2018 

oselia riger Becke 	gani 
Pre idente da Comissao Permanente de 

Abertura e Julgamento de Licitacoes 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone: (46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



MUNICIPIO DE BIGUAQU 
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA 
DIRETORIA DE ADMINISTRAcA0 TRIBUTARIA 

P "gitia 1 de 1 

1 4 9 

Certidao Negativa de DObito 

N° 16795/2018 

Dados do Contribuinte:  
CNPJ/CPF: 	97.466.593/0001-18 
Codigo: 	209511 
Contribuinte: ERGO-MOBILI IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 
Enderego: 	RUA JULIO TEODORO MARTINS, 3944 
Bairro: 	RIO CAVEIRAS 
Cidade: 	Biguagu - SC 
CEP: 	88.161-620 

Finalidade: COMPROVA00 

Certificamos, para os devidos fins, que inexistem debitos referentes a Tributos Municipais, inscritos ou nab 
em Divida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, ate a presente data, exceto debitos das Autarquias 
Municipais. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dividas posteriormente apuradas, mesmo as referentes a 
periodos compreendidos nesta certiclao. 

A aceitagao da presente certiclao esta condicionada a verificagao de sua validade na internet, no enderego: 
bigua.atende.net, ou no Setor Tributario da Prefeitura. 

Validade: 60 dias a partir da data de emissao. 

Emitido em: 04/10/2018 as 10:52:07 

Observagao: Esta certidao 6 valida somente para o contribuinte acima citado. 

COdigo de Autenticidade 
WGT211204-000-NGSTED-276349927 

Emitido via Portal do CidadAo - bigua.atende.net  

PrO-Cidadao Biguagu 
Rua Ludo Born, n° 12 - Centro - Biguagu - SC - CEP: 88.160-126 

48 3279-8000 www.bigua.sc.gov.br  



ESTADO DE SANTA CATARINA 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

;o--"-11") 5 0 

CERTIDAO POSITIVA DE DEBITOS ESTADUAIS COM EFEITO DE NEGATIVA 

Nome (razao social): 
	

ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
CNPJ/CPF: 	 97.466.593/0001-18 

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dividas que vierem a ser apuradas, é certificado 
que nao constam, na presente data, pendencias em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, 
divida ativa e demais debitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda. 

Dispositivo Legal: 	 Lei n2  3938/66, Art. 154 
Nijmero da certiao: 	 180140090844934 
Data de emiss5o: 	 24/09/2018 10:35:27 
Validade (Lei n° 3938/66, Art. 158, 
modificado pelo artigo 18 da Lei n 	23/11/2018 
15.510/11* 

A autenticidade desta certiclao devera ser confirmada na pagina da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereco: 
http://www.sef.sc.gov.br  

Este documento foi assinado digitalmente 
Impresso em: 04/10/2018 10:53:27 



CAIXA. ECONOWCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscricao: 	97466593/0001-18 

Razao Social: ERGO MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

Endereco: 	RUA JULIO TEODORO MARTINS 3944 / RIO CAVEIRAS / BIGUACU 
/ SC / 88160-000 

A Caixa Econornica Federal, no use da atribuigao que Ihe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nests 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situagao regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo - FGTS. 

O presente Certificado nao servira de prova contra cobranga de 
quaisquer debitos referentes a contribuigoes e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigagoes corn o FGTS. 

Validade: 16/09/2018 a 15/10/2018 

Certificagao Ninero: 2018091601293686637642 

Informagao obtida em 04/10/2018, as 10:54:13. 

A utilizagao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificagao de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprim...  

)f 1 	 04/10/2018 10:54 
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Municipio de Capanema - PR 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 
DE LICITAcA0 
N° 07/2018 

Contratante: 
MUNICiPIO DE CAPANEMA-PR. 
CNPJ: 75.972.760/0001-60. 
AVENIDA PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, N° 1080 - BAIRRO CENTRO 
CEP: 85760-000 - CAPANEMA - PARANA. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CNPJ: 97.466.593/0001-18 
ENDEREpO: RUA JULIO TEODORO MARTINS, 3944, BAIRRO RIO CAVEIRAS, 
BIGUApU-SC- CEP 88.161-840 

Objeto: AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM 
ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 
DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE 
PRODUTOS DESTA LICITACAO AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR, em conformidade corn o inciso II 
do arti o 25 da Lei 8.666/93. 
Item- 

. 
Norte do prod-uto servigo Quantid 

ade 

. 
Unidade Prego 

maxim° 
Preto maxim() 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 2,00 UN 200,00 400,00 

Total: R$ R$ 80.710,00(Oitenta mil, setecentos e dez reais) 
Data de assinatura: 04/10/2018 
Data do inicio da vigencia: 04/10/2018 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA-PR 



Capanema, 04 de outubro de 2018 

Americo-Belle 

Prefeito Municipal 

Municipio de Capanema - PR 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAPAO N° 07/2018 

Fica Inexigivel de licitagdo, na forma do Art. 25, inciso II, da Lei 8.666/93, e suas alteragoes 
posteriores as despesas abaixo especificadas, conforme Parecer Juridico da Procuradoria Juridica do 
Municipio de Capanema - PR para AQUISIcA0 DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E 
PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI 
INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO 
DE PREcOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/MEC PARA 0 
FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcA0 AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR. 

Contratada: 

NOME DO CREDOR: ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 

CNPJ: 97.466.593/0001-18 
ENDEREcO: RUA JULIO TEODORO MARTINS, 3944, BAIRRO RIO CAVEIRAS, 
BIGUAcU-SC- CEP 88.161-840 

Item Nome do produto servigo Quantid 
ade 

Unidade Prego 
maxim° 

Prego maJdmo 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 2,00 UN 200,00 400,00 

0 custo maximo global importa em R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - PR 

RATIFICAcA0 DE INEXIGIBILIDADE DE LICITA0.0 N° 07/2018 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de Licitacao para o AQUISIcA0 

DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO 

COMPROMISSO FIRMADO PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MON/EIS 

LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS DECORRENTE DO PREGAO 

ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcA0 

AO MUNICIPIO DE CAPANEMA PR., conforme parecer Juridico fundamentado no art. 25, incisos I e II 

da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagei o quando houver inviabilidade de competicdo, em especial: 
I - para aquisiceto de materiais, equipamentos, ou generos que so possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovageto 
de exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo Orgdo de registro do comercio do local em 
que se realizaria a licitaga o ou a obra ou o servigo, pelo Sindicato, Federagdo ou Confederacao Patronal, 
ou, ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratagdo de servigos tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza singular, com 
profissionais ou empresas de notoria especializagei o, vedada a inexigibilidade para servigos de 
publicidade e divulgageto; 

Item Nome do produto/servigo Quantid 
ade 

Unidade Prego 
maximo 

Preto maxim() 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

132,00 CONJ 214,00 28.248,00 

2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - 
MDF/MDP) 

128,00 CONJ 225,00 28.800,00 

3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO 1 - 
MDF/ MDP) 

81,00 CONJ 262,00 21.222,00 

4 CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CONJ 340,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 2,00 UN 200,00 400,00 

0 custo maxim° global importa em R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 

Capanema, 04 de outubro de 2018 

Prefeito Municipal 

Avenida Governador Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(4,6)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



MUNICIPIO DE CAPANEMA 
ESTADO DO PARANA 

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 - REGISTROS DE PRECOS 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23034.002238/2016-53 

CONTRATO N.° 387 / 2018 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A(0) MUNICIPIO DE CAPANEMA E A(0) 
ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA, PARA OS FINS QUE SE 
ESPECIFICA. 

Aos 04 (quatro) dias do mes de outubro de 2018, de urn lado o MUNICIPIO DE CAPANEMA, corn sede 
e foro ern CAPANEMA/PR, localizada a AV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1080, CENTRO, 
inscrita no CNPJ/MF sob o n.° 75.972.760/0001-60, neste ato representado Sr. AMERICO BELLE 
nomeado por meio de ATA DE POSSE, portador da Carteira de Identidade n.° 1.391.770, CPF n.° 
240.595.879-15, no use da atribuicao que the confere o o(a) ATA DE POSSE, neste ato denominado 
simplesmente CONTRATANTE, e a empresa ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 97.466.593/0001-18, estabelecida a RUA JULIO 
TEODORO MARTINS, 3944, RIO CAVEIRAS, BIGUACU/SC, neste ato representada(o) por seu/sua 
DIRETOR(A), Sra/ Sr°. AIRTON BOHRER OPPITZ, portador(a) da carteira de identidade n.° 
302118143-7, expedida pela SSP/RS, CPF n.° 225.161.400-10, doravante denominada CONTRATADA, 
em vista o constante e decidido no processo administrativo n.° 23034.002238/2016-53, resolvem 
celebrar o presente Contrato, decorrente de licitacao na modalidade de PREGAO ELETRONICO FNDE n.° 
10/2017, para Registro de Pregos, conforme descrito no edital e seus anexos, que se regera. pela Lei 
n.° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei n.° 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto n.° 
5.450, de 31 de maio de 2005, mediante as condigoes expressas nas clausulas seguintes. 

I . CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

I . I 0 objeto do presente Contrato é a aquisigao de Mobiliarios Escolares constituidos de conjunto 
aluno, mesa acessivel e conjunto professor, em atendimento as entidades educacionais das redes plablicas 
de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municipios, conforme especificagoes e quantitativos estabelecidos 
no edital do Pregao (Anexo I do Edital) identificado no preambulo e na proposta vencedora, os quais 
*ntegram este instrumento, independente de transcrigao. 

1.2. Discriminagao do objeto: 

ITEM DESCRICAO QUANT. VALOR 
UNITARIO 
EM R$ 

VALOR TOTAL  
EM R$ 

1 
Conjunto Aluno 	Tamanho 	04 	(Modelo 	1 	- 
MDF/MDP) 132 214,00 28.248,00 

2 
Conjunto Aluno 	Tamanho 05 	(Modelo 	1 	- 
MDF/ MDP) 128 225,00 28.800,00 

3 
Conjunto Aluno 	Tamanho 	06 	(Modelo 	1 	- 
MDF/ MDP) 81 262,00 21.222,00 

4 Conjunto Professor / CJP-01 6 340,00 2.040,00 

5 Mesa Pessoa em Cadeira de Rodas / MA-02 2 200,00 400,00 

2. CLAUSULA SEGUNDA - DA VIGENCIA 
2. I 0 prazo de vigencia deste Contrato e de 12 (doze) meses, contados da 
prorrogavel na forma do art. 57, §1°, da Lei n° 8.666, de 1993. 

-aCte assinatura, 

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR E DA DOTApA0 ORpAMENTARIA 
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3. I 0 valor do presente Contrato é de R$ 80.710,00 (oitenta mil e setecentos e dez reais). 

3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas 
decorrentes da execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, 
previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros 
necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao. 

3.3. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orgamentaria 
prOpria, prevista no orcamento, para o exercicio de 2018, na classificagdo abaixo: 

PROGRAMA 	DE FONTE DE ELEMENTO DE NUMERO DE DATA 	DE VALOR 
TRABALHO RECURSOS DESPESA EMPENHO EMPENHO (R$) 

07.001.12.361.1201.2102 640 44.90.52.00.00 830,00 

07.001.12.361.1201.2102 641 44.90.52.00.00 79.880,00 

4. CLAUSULA QUARTA - DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.I. 0 objeto deste Contrato devera ser entregue a CONTRATANTE no prazo maximo 
correspondente ao quantitativo de itens contratados, conforme Cronograma de Entrega a seguir, 
e sera contado a partir da assinatura deste Contrato e da disponibilizagdo dos enderegos de 
entrega pela CONTRATANTE, prevalecendo a data do evento que ocorrer por 

CRONOGRAMA DE ENTREGA 

Quantitativo Prazo maximo de entrega (dias) 

Ate 10.000 unidades Ate 90 dias 

De 10.001 a 30.000 unidades Ate 140 dias 

Acima de 30.000 unidades Ate 180 dias 

4.2. Os itens objeto deste Contrato deverao ser entregues no enderego informado pela 

CONTRATANTE (na escola ou outra instituigao informada), dentro do prazo definido no item 4.1. 

4.3. 0 transporte e a entrega dos itens objeto deste Contrato sao de responsabilidade 	da 
CONTRATADA, os quais deverao ser entregues conforme quantitativos e enderegos dos 
destinatarios a serem fornecidos a CONTRATADA, pela CONTRATANTE, por ocasiao da firmatura do 
instrumento contratual. 

4.4. Fica assegurado a CONTRATANTE o direito de rejeitar os itens entregues em desacordo 
corn as especificagoes e condigOes do Termo de Referencia, do Edital e deste Contrato, ficando a 
CONTRATADA obrigada a substituir e/ou reparar os itens irregulares no prazo de ate 30 (trinta) 
dias. 

4.5. Caso a substituigao/reparagao dos itens irregulares nao ocorra no prazo 
determinado, estara. a CONTRATADA incorrendo em atraso na entrega e sujeita a aplicagao 
das sangOes previstas neste Contrato. 

4.6. 0 aceite do objeto deste Contrato pela CONTRATANTE nao exclui a 
responsabilidade civil nem a etico-profissional do fornecedor por vicios de quantidade ou qualidade 
dos itens entregues ou disparidades com as especificagOes estabelecidas no Termo de Referencia e 
seus Anexos verificadas posteriormente, garantindo-se a CONTRATANTE as faculdades previstas em 
legislagao pertinente, incluindo as disposigOes cabiveis no ambito do C6digo de Defesa do 
Consumidor (Lei n° 8.078/90). 

5. CLAUSULA QUINTA - DA FISCALIZAcA0 

5. I. 0 acompanhamento e a fiscalizagao deste Contrato serao re 	o por servidores designados 
por Portaria pela CONTRATANTE, em conformidade corn o disposto no art. 67 da Lei n° 8.666/93. 

CI) 
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5.2. Os fiscais do Contrato sera.° responsaveis pelo acompanhamento, fiscalizagdo e pelo atesto 
dos bens contratados, ponde utilizar, entre outras ferramentas de controle e checagem, lista de 
verificacao que venha a ser disponibilizada pelo FNDE como instrumento administrativo auxiliar do 
processo de controle de qualidade, no ambito da assistencia tecnica a que se refere a Lei n° 

5.537/1968. 

5.3. A CONTRATANTE se reserva ao direito de, sempre que julgar necessario, verificar, por meio 
de agente tecnico credenciado ou de seus funcionarios, se as prescrigOes das normas deste 
Contrato estdo sendo cumpridas pelo fabricante/fornecedor. Para tal, o mesmo devera garantir 
ao agente tecnico credenciado livre acesso as dependencias pertinentes da fabrica. 

6. CLAUSULA SEXTA - DAS OBRIGAOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

6. I . Compete a CONTRATANTE: 

6. I . I . Promover o acompanhamento e a fiscalizagdo do fornecimento dos itens objeto deste 

Contrato, sob o aspecto quantitativo e qualitativo, anotando em registro pr6prio as falhas detectadas. 

6. I .2. Comunicar prontamente a CONTRATADA qualquer anormalidade no objeto deste 

Contrato, podendo recusar o recebimento, caso ndo esteja de acordo com as especificagOes e condigOes 

estabelecidas no Termo de Referencia - Anexo I do Edital do Pregdo EletrOnico. 

6. I .3. Realizar os atos relativos a cobranga do cumprimento, pela CONTRATADA, das 

obrigagOes assumidas neste Contrato e aplicar sangOes, garantida a ampla defesa e o contraditOrio, 

decorrentes do descumprimento dessas obrigagoes, informando as ocorrencias ao FNDE, Orgdo 

Gerenciador. 

6.1.4. Notificar previamente a CONTRATADA quando da aplicagao de sangOes 

administrativas. 

6. I .5. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista do fornecedor antes dos atos relativos 

assinatura e gestdo contratual, devendo o resultado dessa consulta ser impresso, sob a forma de extrato, 

e juntado aos autos, corn a instrugdo processual necessaria. 

6. I .6. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo corn o estabelecido neste Contrato. 

6.2. Compete a CONTRATADA: 

6.2. I . Envidar todo o empenho e a dedicagdo necessarios ao fiel e adequado cumprimento 
dos encargos que the sdo confiados. 

6.2.2. Tomar todas as providencias necessarias para o fiel cumprimento das disposigoes 

contidas no Termo de Referencia, no Edital e na Ata de Registro de Pregos, inclusive quanto ao 
compromisso de fornecimento do quantitativo contratado por meio deste instrumento. 

6.2.3. Entregar os itens objeto deste Contrato no(s) prazo(s) maximo(s) e demais 

condigOes descritas(s) no Termo de Referencia - Anexo I do Edital do Pregdo Eletranico e neste 
Contrato. 

6.2.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, as partes do 

objeto deste Contrato em que se verificarem vicios, defeitos, ou incorregoes resultantes dos produtos 
empregados ou da execugdo de servicos. 

6.2.5. Responder, integralmente, por perdas e danos que vie a causar 
CONTRATANTE, a usuarios participantes ou a terceiros, em razdo de agdo o 	 dolosa ou 
culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras comma 	tratuais ou legais 
a que estiver sujeita, inclusive no que se refere as disposigOes do Estatuto 	r anca e do Adolescente 
(Lei n° 8.69/90), quando for o caso e no que couber. 
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6.2.6. Nab efetuar, sob nenhum pretexto, a transferencia de responsabilidade para 

outros, sejam fabricantes, tecnicos ou quaisquer outros. 

6.2.7. Manter, durante toda a execugao do objeto deste Contrato, em 
compatibilidade com as obrigagOes assumidas, todas as condigoes de habilitacao e qualificagao 
exigidas no Edital e seus Anexos. 

6.2.8. Informar a CONTRATANTE a ocorrencia de fatos que possam interferir, direta ou 
indiretarnente, na regularidade do fornecimento. 

6.2.9. Executar todos os servigos corn mao-de-obra qualificada, devendo a 
CONTRATADA cumprir corn todas as normas tecnicas da ABNT, relativas aos processos de fabricagao 
dos itens objeto deste Contrato, no que couber. 

6.2. 10. Prestar informagoes relativas a execugao deste Contrato ao FNDE, na qualidade 
de Orgao Gerenciador do Registro de Pregos, sempre que solicitado. 

7. CLAUSULA SETIMA - DAS SANOES ADMINISTRATIVAS 
7. I. Comete infragao administrativa nos termos da Lei n.° 8.666/1993 e da Lei n.° 

10.520/2002, a CONTRADA que: 

a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigagoes assumidas em 
decorrencia da contratagao; 

b) Ensejar o retardamento da execugao do objeto; 

c) Fraudar na execugdo do Contrato; 

d) Comportar-se de modo inidaineo; 

e) Cometer fraude fiscal; 

f) Nao mantiver a proposta. 

7.2. Tambem ficam sujeitas as penalidades do Art. 87, III e IV e da Lei 8.666/1993, a 
CONTRATADA que: 

a)Tenha sofrido condenagdo definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

b)Tenha praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos dalicitagao; 

Demonstre nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao em virtude 
de atos ilicitos praticados. 

7.3. Pela inexecugao total ou parcial deste Contrato, prevista na alinea "a" do subitem 7.1., a 
CONTRATANTE podera., garantida a previa defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sangOes, segundo 
a gravidade da falta cometida: 

I.Advertencia escrita: quando se tratar de infragao leve, a juizo da fiscalizagao, no caso de 
descumprimento das obrigagOes e responsabilidades assumidas neste 



nte corn a de advertencia, 

ntratar corn a Administracao da 

r; 
efr 

Contrato ou, ainda, no caso de outras ocorrencias que possam acarretar prejuizos 
CONTRATANTE, desde que nao caiba a aplicagao de sancao mais grave; 

II.Multas: 

a) multa moratOria de 0,03% (tres centesimos por cento) por dia sobre o valor dos 
itens entregues corn atraso. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a CONTRATANTE podera 
decidir pela continuidade da aplicagao da multa ou pela rescisao contratual, em razao da inexecucao 
do objeto_ 

b) multa moratOria de 0,07% (sete centesimos por cento) do valor do Contrato por 
dia de atraso, observado o maximo de 2% (dois por cento), no caso de inobservancia do prazo 
fixado para apresentagao da garantia contratual a que se refere a Clausula Nona deste Contrato, se 
for o caso. 

c) multa moratoria de 0,3% (tres decimos por cento) por dia sobre o valor dos itens que 
estiverem em desacordo corn as condigOes de garantia do produto, limitada a 10% (dez por cento) do valor 
desses bens. 

d) multa compensatOria de 5% (cinco por cento) pela nao manutengdo das 
condigOes de habilitagao e qualificagao exigidas no instrumento convocatorio, a qual sera calculada 
sobre o valor total da parcela nao adimplida do Contrato. 

e) multa compensatOria de 10% (dez por cento) aplicada de forma proporcional 
obrigacao inadimplida, em caso de rescisao por inexecucao parcial do objeto. 

f) multa compensatOria de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do 
Contrato, no caso de rescisao por inexecucao total do objeto. 

III. Suspensao temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar corn a 
Administragao, pelo prazo nao superior a 2 (dois) anos; 

IV. Impedimento de licitar e contratar corn o ente federado do Orgao/ entidade 
CONTRATANTE e descredenciamento do respectivo sistema local de cadastramento de fornecedores a que 
se refere o inciso XIV do art. 4° da Lei n° 10.520/02, pelo prazo de ate 5 (cinco) anos; 

V.Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administragdo POblica 
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua sancao ou ate que seja promovida a sua 
reabilitagdo perante a prOpria autoridade que aplicou a sancao, que sera concedida sempre que a 
CONTRATADA ressarcir a Administragao pelos prejuizos resultantes e apOs decorrido o prazo da 
sancao aplicada corn base no inciso anterior. 

7.4. A aplicagao de quaisquer das penalidades previstas realizar-se-d em processo 
administrativo que assegurara o contraditOrio e a ampla defesa a CONTRATADA, observando-se 
o procedimento previsto na Lei 8.666/1993 e, subsidiariamente, na Lei 9.784/1999. 

7.5. A autoridade competente, quando da aplicaodo e dosimetria das sangOes, levara em 
consideragao, na fixacao do percentual da sancao aplicavel, dentre os limites maximos e minimos 

abstratamente previstos a hipOtese, a gravidade e a recorrencia da conduta do infrator, a suficiencia 
reprimenda da infragao, o oferecimento de risco ao usuario, o carater educativo da pena, bem como o 
dano causado a CONTRATANTE, observado o principio da proporcionalidade. 

7.6. As penalidades de multa oriundas de fatos diversos serao consideradas independentes 
entre si. 

7.7. As sangOes de multa podem ser aplicadas a CONTRATAD 
suspensao temporaria e a declaragao de inidoneidade para lic' 
CONTRATANTE. 
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7.8. As penalidades serao obrigatoriamente registradas pela CONTRATANTE, corn vistas a 

publicidade dos atos praticados pela Administragao. 

8. 	CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO 

8. I . Para habilitar-se ao pagamento a CONTRATADA devera apresentar a 
CONTRATANTE a la via da Nota Fiscal de Vendas/Fatura juntamente corn a comprovagao de 
entrega. 

8.2. 0 pagamento sera efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de ate 20 (vinte) dias ap6s 

apresentagao da cobranga prevista no item 8.1, ap6s o atesto do recebimento do produto pelo fiscal do 

Contrato e aprovagdo da documentagdo comprobat6ria pelo setor responsavel pela gestao do Contrato, 

uma vez que tenham sido cumpridos todos os criterios e condicoes estabelecidos neste Termo de 

Referencia e seus Encartes. 

8.3. Qualquer dos documentos citados no item 8.1 acima que apresentar incorrecao sera 

devolvido a CONTRATADA, para regularizacao, reiniciando-se novos prazos para pagamentos, a contar da 

reapresentacao devidamente corrigida. 

9. CLAUSULA NONA - DA GARANTIA 

9.1. A CONTRATADA, como garantia do cumprimento integral de todas as obrigagOes 

contratuais ora assumidas, inclusive indenizagOes a terceiros e multas que venham a ser aplicadas, 

devera prestar garantia na modalidade de caugdo em dinheiro ou titulos da divida pUblica, seguro 

garantia ou fianga bancaria, em montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor global deste 
Contrato, no prazo maxim° de 10 (dez) dias apOs sua assinatura, observadas as condigOes previstas 
na Lei n.° 8.666, de 1993. 

1 0. 	CLAUSULA DECIMA - DA RESCISAO 

I0.2. 0 presente Contrato podera ser rescindido nas hipateses previstas no art. 78 da Lei n.° 
8.666, de 1993, corn as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuizo das sangOes 

aplicaveis. 

10.3. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados, assegurando-se 

CONTRATADA o direito a previa e ampla defesa. 

1 0.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa 
prevista no art. 77 da Lei n..0  8.666, de 1993. 

I I . 	CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES 

11.1. A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acrescimos e supressOes do objeto deste Contrato que 
se fizerem necessarios, ate o limite facultado pela regra do Paragrafo 1°, artigo 65 da Lei n° 8.666/93 e 
alteragoes posteriores, podendo a supressao exceder tal limite, desde que resultante de acordo entre os 

celebrantes, nos termos do Paragrafo 2°, Inciso II do mesmo artigo, conforme redagan introduzida pela Lei 
n° 9.468/98. 

1 2. 	CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA PUBLICAcA0 

12.1. Incumbird a CONTRATANTE providenciar a publicagao deste instrumento, por extrato, na 

imprensa local ou nos meios oficiais de divulgagdo, no prazo previsto na Lei n."' 8.60, de 1993. 

1 3. 	CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 

13.1. 0 Foro para solucionar os litigios que decorrerem da e o  deste Contrato sera o da 
Segao Judiciaria Federal em que se situa a CONTRATANTE, ou na sua ausencia, na jurisdigao local 

competente para litigios em que a Uniao Federal se constitua em parte interessada. 	

6i) 



1. 

%sena Kriger Becker Pagani 
CPF' 632268.249-68 

Pr4! 4.394.946-2 

No 
CP 
RG: 

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (tit's) vias de 
igual teor e forma, para todos os fins previstos em direito, na presenca das duas testemunhas abaixo 
identificadas, que a tudo assistiram e que tambem o subscrevem. 

2 . 

AMERICO BELLE 

P/ Contratante 

TESTEMUNHAS:  

AIRTON BOHRER OPPITZ 

P/ Contratada 

Nome: 
CPF: 0 1g. 6 
RG: (c.1 	4i  A 11 
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ORGAO DE DIVULGACAO DOS ATOS OFICIAIS 

DO MUNICIPIO DE CAPANEMA 
AUTORIZADO PELA LEI 1.431/2.005 DE 06/04/2.005, 

LEI MUNICIPAL Ng 1.648/2018 

COORDENACAO/DIRECAO: Valdeci Alves dos Santos - Secretaria de 

AdministragAo 

DIAGRAMACAO/EDICAO: Anderson Ferreira dos Passos 
RESPONSAVEL TECNICO: Anderson Ferreira dos Passos 

DRT NE 9975/PR 

APOIO TECNICO: Pedro Augusto Santana 

PREFEITURA DE CAPANEMA 
Avenida Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - CEP:85760-000 
Fone: 46 3552-1321 
E-mail: diariooficial@capanema.pr.gov.br  / adm@capanema.pr.gov.br  
Capanema - Parana 
Prefeito Municipal: Americo Belle 
Vice-Prefeito Municipal: Milton Kafer 
Secretario de Administra0o: Valdeci Alves dos Santos 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente: Raquel Belchior Szimanski 
Secretaria de Educag5o, Cultura e Esporte: Zaida Teresinha Parabocz 
Secretaria da Familia e Desenvolvimento Social: Sandra Pagno 
Secretario de Finangas: Luiz Alberto Letti 
Secretario de Planejamento e Projetos: Paulo Fernando L. Orso 
Secretario de Saucle: Jonas Welter 

Secretario de Viag'ao, Obras e Urbanismo: Clesio Novick 
Chefe de Gabinete: Paulo de Souza 

Controladora Geral do Municipio: Arieli Caciara Wons 

CAMARA MUNICIPAL DE CAPANEMA 
R. Padre Cirilo, 1270 - CEP: 85760-000 
Fone: (46) 3552-1596 e (46) 3552-2329 
Fax: (46) 3552-3217 
"-mail: capanemacamara@gmail.com  
-apanema - Parana 
Vereador: Airton Marcelo Barth - Presidente 
Vereador: Valdomiro Brizola - Vice-Presidente 
Vereadora: Izolete Ap. Walker - 1a Secretaria 
Vereador: Edson Wilmsen - 22 Secretario 
Vereador: Delmar C. Balzan 
Vereador: Ginesio J. Pinheiro 
Vereador: Gilmar Pontin 
Vereador: Paulo C. Lothermann 
Vereador: Sergio Ullrich 

rairirdate_Marattylle 	eal 	-orstesteetna 

ATOS LICITATORIOS 
L_ 

RATIFICACAO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N° 07/2018 

Ratifico em todos os seus termos e reconhego a Inexigibilidade de 
Licitag5o para o AQUISIcAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALU-

NO E PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO 

PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 

LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PREcOS 

DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N 2  10/2017 FNDE/MEC PARA 
0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO AO MUNICIPIO DE 
CAPANEMA PR., conforme parecer Juridic° fundamentado no art. 25, 

incisos I e II da Lei 8.666/93. 

Art. 25. E inexigivel a licitagao quando houver inviabilidade de com- 
peti45o, em especial: 
I - para aquisig5o de materials, equipa mentos, ou generos que so pos- 
sam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial 
exclusivo, vedada a preferencia de marca, devendo a comprovagao de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido pelo org'ao de reg- 
istro do comercio do local em que se realizaria a licitagao ou a obra 
ou o servico, pelo Sindicato, FederagAo ou Confederag5o Patronal, ou, 
ainda, pelas entidades equivalentes 
II - para a contratag5o de servicos tecnicos enumerados no art. 13 des- 
ta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notoria 
especializagao, vedada a inexigibilidade para servicos de publicidade e 
divulgag'ao; 
Item Nome do produto/servieo Quan- Unidade Preco Preco 	( 

tidade maxim° maxim° 
total 

1 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 04 (MODELO 1 - MDF/MDP) 132,00 CON) 214,00 28.248,00 
2 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 05 (MODELO 1 - MDF/MDP) 128,00 CON) 225,00 28.800,00 
3 CONJUNTO ALUNO TAMANHO 06 (MODELO I - MDF/MDP) 81,00 CON) 262,00 21.222,00 
4 CON)UNTO PROFESSOR/ CJP-01 6,00 CON) 390,00 2.040,00 
5 MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS / MA-02 2,00 UN 200,00 400,00 

O custo maxim° global imports em R$ 80.710,00 (Oitenta Mil, Sete- 
centos e Dez Reais). 

Capanema, 04 de outubro de 2018 

Americo Belle 
Prefeito Municipal 

_MEM .• MEWL 	  

EXTRATO DO CONTRATO N° 387/2018 
Processo inexigibilidade NE 07/2018 
Data da Assinatura: 04/10/2018. 
Contratante: 	 Municipio de Capanema-Pr. 
Contratada: 	 ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO 
DE MOVEIS LTDA. 
Objeto: AQUISICAO DE CONJUNTOS ESCOLARES PARA ALUNO E PRO- 

FESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO PELA 
EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 
PERANTE 0 FN DE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DECOR- 
RENTE DO PREGAO ELETRONICO Ng 10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FOR- 
NECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITAcAO AO MUNICIPIO DE CAP- 
ANEMA PR.. 

Valor total: R$80.710,00 (Oitenta Mil, Setecentos e Dez Reais). 
Americo Belle 
Prefeito Municipal 

PORTARIA N° 7.210, DE 03 DE OUTUBRO DE 2018. 

Termo de Homologagao do Pregao Presencial ng 115/2018. 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no use de 
suas atribuigoes legais e, Considerando que o procedimento licitatorio 
esta de acordo com a Lei n2 10.520, de 17 de julho de 2002 e com a 

Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragoes, especialmente 
em seu artigo 43; 

RESOLVE: 

Art. 12  Homologar o Processo de Licitagao modalidade Pregao Presen- 

cial n2  115/2018, objeto AQUISIcAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO 

PARA UTILIZA00 DOS POSTOS DE SAODE DO MUNICIPIO DE CAPANE- 

MA-PR, PROCESSADO PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREcOS. 

Art. 22  Em cumprimento ao disposto no Art.109, §12  da Lei 8.666, 

de 21 de junho de 1993, torna-se pUblico o resultado da licitacao em 
epigrafe, apresentando os vencedores pelo criterio menor prego Por 

Item; 
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MUltic(pio de Capanema - PR 

PORTARIA TW 7.211,111105 DE 011-11111110 DE 2018 

Concede eelobillikide 11111. real a servidor 

exbillex apreprada . Magi° Prabaldri a. 

0 Prefeiro do Munielpio do Capanema. Estado do 00(00.011.1 uso de sum atiibuicOes 

legaS. 

00000IDERANO0 0 artigo 21/. da Lei Municipal If 877/2101. 0.50011110 dos 

Servidores PUblicos de Come= - PR. 

t.%)NSIDERANDO o f 0, do 111.11/410 r, do Lei Complemenlar Municipal I. 

n07,2014. 

RESOI.VE 

Ari. 	I. 	Conceder 	estabilidade 	Rim:lona 	ao 	servIdor 	al:mix, 	per 	mender 

satisfateriamente es requisites exigidos pare aplithlo so Cargo on data de 20116/2010. 

5E0VIO18 	 LARGO  

Roma 	Ezar Barbosa 	 Procurador Municipal . 

Art. 2' Eata Pont entead an vigor on don de ma publieralio, prodNindo claims n 

pan's de 26106/2018. 

Originate do Prefeito du Municipic de Capintim, Estado do Parana. nos OS dins do 

iniis de oulubto de 2010. 

Americo Bend 

Prefolio Municipal 

13* 

Municipio de Capanema - PR 

3.. Tent. Milian no Canto. Jr 352/2017. Nue ogre .i 
celelsram de um (ado a MUNICIPIO DE CAPARRAIA - PARANA 
do Niro hub. emprcsa CAW 0E1011000 DE TERROLEIVA0081 
5713A - EPP 

Polo armies. inalrtnnento 0...viewer rive lama de am Imo. MUNICIPIO DE 
CAPANEMA - PR. inserita no Cadaslin fascia. de Pe. so. Juridic. 10002) sob o , 
75.072.700/0001.60.nes. nto represent.. polo Prelaito Municipal alai xo rosin... 
dorsvante dcsignadaREFEITUAA, Scnbor AMERICO DELLE, 	doravante designada 
CONTRATANTE, c de nutrn Sago n cmpresa CAW SERVICOS DE TERRAPLENALIEM VIVA - 

	

P, pcsson juridics dc dircito ',Hondo, siosda n ESN CLIACARA PEDREI., KM 98 	- 
CAP: 	85750000 	- 	06112RO: 	PROXIMO 	A 	CIDADE. 	inscrila 	no 	CRP., 	sob 	o 	n" 
00726.328/0001-01, neat. a ta par mot reon,entante legal, SILVIA LETICIA STEFFENS 00 
ROSA, CPR836.103.530-58 no firn amain.., canson. design:Ida CONTRNVADA, estando 
as par., sujcitos as normal Ow Leis , 10..5'20/'2002 c 	ts. 8.03E/93 c nom alternates 
subscaucalcs, ojustam o presents Confront, cm decorrencia do Edilal Tranada Plc precos 0. 
09/2017, mediante as seguinlas clausulas c condigOes. 

cLAusaLA Panama. - Conform- contrato Errata. on 04/09/2017. algcto do Ednal de 
iitacao. Modalidade Torn.. de precut: tt• 0/201, entre as nstoes aeima idenifIcalas. 
pm. 	CONTRATACAO 	DE 	EMPRESA 	ESPECIALIZApA0 	Ni) 	EXECUCAO 	DE 
R0CAPEAMENTO AS1010100 S01100 CALEAMEN10) E ASPALTO AN51110 NAS ROAN 
ANTONIO 01E50E0 E. MANIA ENTR AS REAS OTAVIO FRANCISCO DE INAITTJS E AV. 
BOTLICARES. RUA PADRE EIRE, ENTRE AS REAR 11A1-11A E PERNAMBUCO E AV. 00V. 
PEDRO VIRLWO PARIGOT DE SOUZA ENTRE AS RUAS1,1010100 E AIMORNS. TODAS NO 
PER1METRO URITANO DO AIUNICIPIO DE EMPANEL. PR, ern moron...ad, corn a Pares, 
Juriclico n't 297/2018, Gm prurrogado o pm111 de VisCncin do Contra. n" 302/2011 pans 
mais 031trits) lasses part, da data de tenants. do cunual0. 

CLAUSULA SECIUND, As denials clausal. do =Nom origlnitrio, ado miniskirts  por cstc 
Terra, pacasononam inalserwlets. 

P- por assim solar= Alvarado.. Gramm o armoury tai 02 (sawl viaa de brunt toor 0 forms. 

Capone ma • PR. 01 de motembro de 2019 

	

Aratrucia 0E54 	 0D-VIA LETscl./. STEFFENS OA ROSA 

	

itefrit. Aluni(iprel 	 l.pneseritarge Ley.) 
CAW SEIEVICOS DE 

TERRAPLENAGEW LIRA . EPP 
Conirranda 

-,-- 
Municipio de Capanema- PR 

FORTARIA 9.7.70. DE 0811E 017111100 DE 2018 

/.1,,a,./, Liernen guireird ela servidar efelivo 
Ari Friedrieh. 

o Prefean Municipal de Capanema, Estado do Pamni, no non de sum atrib0is0es 

Icgols a 

CONSIDERANDO 0 disposers no antra N.C. da Lei Municipal If 077,2001. 
711711(1a pela Lei Coinplementer re 0040012. de 09 de Wail de 2012: 

RESOLVE: 

Arl. 1" Conceder 03 (OM mesas de liceuca Especial ao servidor airily° Ari 

Eridrich, Salado no cargo de Mecinico, intarktula If 1.129-1, nomeado pelo becrelo II" 

1.288/1990, refereme ao periods/ aquisitivo 2012 a 2017. a sec usufrulda 00 period° de 

29/070018 a 29/12/201E mm room os direitos e vonlapeat Pp eine. 

Ars. 2' Nis Ponaria anima cm vigor no data de ma poblimisilo, rovosadas as 
disposicOes Oil contario. 

Gabinete do Preitito do Monicipio nutmeats. Estado do Parnoi, aoa 08 dlas do mss 

do outobro do 2018. 

Ante1100 Belle 

1'1,W. Af ralicipul 

v-, 

Jae 

Municipio de Capanema -PR 
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Municipio de Capanema -PR 
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Municfpio de Capanema • PR 

PORTARIA N° 7.214, DE 08 DE OUTUBRO 1-.1E 2018. 

Concede ferias a Secrelnrio Add* 

0 Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, no uso de suss atribuicoes 

legais, 

RESOLVE: 

Art. 1" Conceder ferias: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIA00, OBRAS E SERVIcOS URBANOS 

55/1/1108 PER1000 CONCESSIVO 

CLESIO NOWICKI 08/10/2018 A 14/10/2018 

Art. 2° Esta Ponaria 10(1218 em vigor na data de sun pubficackl. 

Gabinete do Prefeito do Municipio de Capanema, Estado do Parana, nos 08 dim do 

rtes de outubro de 2018. 

AmOrico Belle 

Prefeito 

Estupro 

Menina de 10 anos era 
estuprada pelo padrasto 
e tio em Itaipulandia 

Eles foram detidos em Itaipulandia 
por policiais civis de Sao Miguel do 

Iguacu. 

Itaipulandia - Dois 
homens foram presos 
em Itaipulandia, pela 
Policia Civil de Sao  
Miguel do Iguacu nesta 
terca-feira (09), acusa-
dos de abuso sexual 
contra uma crianca de 
apenas ro anos. 
0 caso veio a tona no 
rtes de julho deste ano, 
alp& a Policia Civil rece-
ber a denuncia de que a 
crianca havia sido estu-
prada pelo padrasto no 
ano de 2017,    e mais 
recentemente, por urn 
tio e urn sobrinho deste. 
Segundo a Policia Civil, 
a crianca foi tirada da 
mae por maus tratos, 
apps ela se separar do 
companheiro, e atual-
mente vivia corn uma 
familia acolhedora, 
quando finalmente teve 
coragem de relatar os 
abusos que sofreu. 

No relato da vitima, 
ap6s a mae se separar 
do companheiro, 
padrasto dela, ela foi 
morar em Itaipulandia 
corn o tio, onde tambem 
sofreu abusos por parte 
do tio e de um sobrinho 
deste, urn menor de 
idade. De acordo corn a 
menina, a mae nao 
sabia dos casos. 
Os dois presos foram 
encaminhados a carce-
ragem da delegacia, 
onde ficaram a disposi-
cao da Justica. 
0 Delegado Francisco 
Sampaio ressalta que as 
prisoes somente ocor-
reram devido a grande 
velocidade em que atua 
o Juiz da Vara Criminal 
de Sao Miguel do Igua-
cu, Fernando Scremin 
Neto. 



PREENCHER COM LETRA DE FORMA AR 
DESTINATARIO DO OBJETO / DESTINATAIRE 

ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. 
CNPJ 97.466.593/0001-18 
RUA JULIO TEODORO MARTINS, N° 3944 1 
BAIRRO RIO CAVEIRAS 
88.161-840-- BIGUACU - SC 

I 
-cerycour-rcrs-n T,IITADET10-CALITE—  

1 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	1 	I 	I I 

HIJ / FAY 	 -- 

I 	I 	I 	I 	I 	I 	I 	I II 

DECLARACAO DE CONTEUDO (SUJEITO A VERIFIOPOO) / DISCRIMINACION 

, 	r 	9(-"( 
NATUREZA DO ENVIO I NATURE DE LENVO/ 

I 	1 PRIORITARIA / PRIORITAIRE 

HEMS 
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InformacEies Gerais 
municipio CAPANEMA 

Entidade Executora MUNICIPIO DE CAPANEMA 

	—Os campos Ano,N° e Modalidade devem ser iguais aos informados (a informar) no SIM-AM 

Ano* 2018 

Modalidade*1 Processo Inexigibilidade 

No licitagao/dispensa/inexigibilidade* 7 

	 Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de credit° 

A licitack utiliza estes recursos? 

Ninero edital/processo* 7 

Descrigao do Objeto* ; INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA 

ATA DE REGISTRO DEPRECOS DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO No 

10/2017 FNDE/MEC PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA 

ILICITKAO AO MUNICiPIO DE CAPANEMA PR 

Forma de Avaligao 1- Selecionar - 	 •  

Dotagao Orgamentaria* ; 0700112361120121020640449052 

Preto maximo/Referencia de prego - 80.710,00 

R$* 	• 	• - 

Data Publics g-  Termo ratificack 12/10/2018 

1.1-ryntrdynny. 

09/11/2018 
	

Mural de Licitagoes Municipals 

Voltar 

Registrar processo licitatorio 

CPF: 63225824968 (Logout) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/RegistrarProcessoCompra.aspx 	 1/1 



Municipio de Capanema - PR 

NOTIFICAcA0 

A Senhora 
Zaida Teresinha Parabocz 
Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Esporte 

Notifico a Sra. Zaida Teresinha Parabocz, Secretaria Municipal de Educacdo, Cultura e Esporte 
do vencimento de alguns contratos no mes de ABRIL/2019 conforme relacdo em anexo: 

Solicito que nos encaminhe corn antecedencia as licitacOes que precisam ser feitas novamente, 
e tambem as solicitacties de aditivo nos contratos que podem ser aditivados. 

Segue abaixo a lista de LicitacOes que irdo veneer, as demais informacOes como data do 
vencimento, n° de contrato estdo na relacdo em anexo. 

Modalidade e n° Objeto 
INEXIGIBILIDADE CONTRATACAO DE BANDA MUSICAL COMPLETA (MUSICOS, 

06/2018 VBCNICOS, EQUIPAMENTOS, LUZES, SISTEMA DE SOM COM 
FONES PARA JURADOS E LAPTOPS PARA OS MESMOS) COM 
EXPERI2NCIA EM ACOMPANHAR CANDIDATOS AMADORES, 
INFANTIS E PROFISSIONAIS NAS INTERPRETACOES MUSICAIS 
A QUE SE PROPOE, DURANTE 5 NOITES DO EVENTO. 

INEXIGIBILIDADE AQUISICAO 	DE 	CONJUNTOS 	ESCOLARES 	PARA 	ALUNO 	E 

07/2018 PROFESSOR, EM ATENDIMENTOS AO COMPROMISSO FIRMADO 
PELA EMPRESA ARGO-MOBILI INDUSTRIA E COMBRCIO DE MOVEIS 
LTDA PERANTE 0 FNDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS 
DECORRENTE DO PREGAO ELETRONICO N° 10/2017 FNDE/ MEC 
PARA 0 FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTA LICITACAO AO 
MUNICIPIO DE CAPANEMA. PR. 

Capanema, 08 de marco de 2019 

Ros'elfa 1 Triger Becker Pa 
Pregoeir Presidente da Comissdo Permanente de 

Abertura e Julgamento de Licitacoes 

Avenida Govcrnador Pedro Viriato Pai-igot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000 
Fone:(46)3552-1321 
CAPANEMA - PR 



Municipio de Capanema - 2019 
Contratos a vencer 

Pag ina: 1 

Seq. N° Contrato SIM-PM Inicio vigencia Final vigencia Inicio execucao Final execucao Valor Fornecedor Tipo da Licitagao N° Licitagdo 

2200 2-112017 2513 20/01/2017 17/04/2019 20/01/2017 17/02/2019 266619,50 1891 - CAW SERVIC OS DE TERRAPLENAGEM LTDA- EPP Tanada de precos 0391921 

2327 129-112017 2650 11/04/2017 10/04/2019 11/0472017 10/04/2019 54.900,00 55723 - SERVICO NAC IONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENA! Processo dispense 000020 

2852 144-2/2018 3375 06/04/2018 05/04/2019 06/04/2018 05/04/2019 58.610,00 63659 - BELINKI & SOUZA LTDA - ME Pregao  000,335 

2853 145-2/2018 3376 05/04/2018 05/04/2019 06/04/2018 05/04/2019 2.38900 3118 - ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA - ME Preg ao 000035 

2854 146-2/2018 3377 06/04/2018 05/04/2019 06/04/2018 05/04/2019 73.255,03 2416 - PONTOCAP INFORMATICA LTDA - ME Pregao  003035 

2855 147-2/2018 3378 06/042018 05/04/2019 C6/04/2018 05/04/2019 43.067,00 49314 - POTENCIA SOME INFORMATICA LTDA- ME Pregao  000035 

2859 151-2/2018 3382 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 66.780,00 4 - A G KIENEN & CIA LTDA - EPP Preg ao 009038 

2875 167-2/2018 3393 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 53.535,00 70585 - F&F DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Preg8o  003038 

2870 162-2/2018 3393 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 61.459,00 276 - DAM ED I DAM BROS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP Pregao  009038 

2880 172-2/2018 3403 10/04/2018 09/04/2019 10104/2018 09/04/2019 24.250,00 70597 - VAC GARIN & ALFF LTDA Preg ao 003038 

2865 157-2/2018 3388 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 68.899,40 70574 - BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA Pregao 000038 

2866 158-2/2018 3389 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 36.37000 3042- CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES Preg ao  000038 

2860 152-2/2018 3383 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 20.550,00 3310- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA Preg ao 000038 

2858 160-2/2018 3391 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 95.733,00 70128 - CIRURGICA ONIX - EIRELI Pregao  000038 

2E67 159-2/2018 3390 10/042018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 59.088,00 66866- C IAM ED - DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS LTDA Preg ao 000038 

2874 166-2/2018 3397 10/04/2018 09/04/2019 10/042018 09/04/2019 101.345,00 1422 - D IM EVA DISTRIBUIDORA E IMPORTAD ORA LTDA - EPP Preg ao 000038 

2871 163-2/2018 3394 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 4.000,00 66751 - D IHOSM ED COMERCIO DE M ED ICAM ENTOS - EIRELI - ME Preg ao  000038 

2872 164-1/2018 3395 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/042019 155.970,00 2411 - D !MASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Preg ao 000038 

2873 165-2/2018 33% 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 12.387,00 2040 - DIMENSAO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS Pregao  000038 

2881 173-2/2018 3404 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 65.530,00 69170 - VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MED ICAMENTOS EIRELI - ME Preg ao 000038 

2E61 153-2/2018 3384 10/04/2018 09/04/2019 10/0472018 09/04/2019 106.460,10 56810 - ALTERM ED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Preg ao 000038 

2%2 154-2/2018 3385 10/0412018 09/04/2019 1 ototiao1 8 09/04/2019 44.618,00 1212 - ANGEOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR Frog ao 000038 

2839 161-2/2018 3392 10/042018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 176.494,00 39913 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLAREN SE LTDA Preg ao 000038 

2877 169-2/2018 3403 10/042018 09/04/2019 10/042018 09/04/2019 156.836,10 70573 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Preg ao 00.0038 

2879 171-2/2018 3402 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/042019 24.000,03 1408- SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Preg ao  000038 

2864 156-2/2018 3387 10/042018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 22.865,00 66449 - CPH COMERCIO DE PRODUTOS PARA SACIDE - EIRELI Preg ao  000338 

2833 155-2/2918 33% 10/04/2018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 183.140,00 60586 - AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE M ED ICAM ENTOS LTDA Preg ao  000038 

2876 169-2/2018 3399 10/042018 09/04/2019 10/04/2018 09104/2019 98.610,00 70643 - GRAMS & GRAMS LTDA Preg ao  000028 

2878 170-2/2018 3401 10/04/2018 09/04/2019 107042018 09/04/2019 198.028,00 66410 - PROM EFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA Preg ao  000038 

2857 149-1/2018 3380 10/042018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 99390 56371 - MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A Processo dispense 000016 

2856 148-1/2018 3379 10/0472018 09/04/2019 10/04/2018 09/04/2019 29.000,00 66502 - I. N. DE ALMEIDA LTDA- ME Processo inedgibilidade (moos 

2884 175-2/2018 3407 11/04/2018 10/04/2019 11104/2018 10/04/2019 86.523,00 4027 - DAGOSTIN & CIA LTDA Pregao 00,3037 

2885 176-2/2018 3408 11/042018 10104/2019 11/04/2018 10/04/2019 102.089,00 51021 - LOU RENCO SUZIN - ME Preg 80 003037 

2896 177-1/2018 3409 16/04/2018 15/04/2019 16/04/2018 15/04/2019 7.993,00 70619- NP CAPACITAcA0 E SOLUGOES TECNOLOGICAS LTDA Processo dispense 000319 

2888 179-2/2918 3411 20/04/2018 19/04/2019 20/04/2018 19/04/2019 65.340,00 1699 - FACHINELLO CONSTRUTORA E ENGEN HARIA LTDA - ME Pregao 000039 

2889 180-2/2018 3412 20/04/2018 19/04/2019 20/04/2018 19/042019 21.890,00 2674 - INDUSTRIAL MULLER E PRE MOLDADOS LIDA - ME Pregao  000039 

Ernitido por: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN!, na versao: 5521 o 
	

08/03/201908:29:29 



Municipio de Capanema - 2019 
Contratos a vencer 

Pagina:2 

Seq. N° Contrato SIM-PM Inicio vigencia Final vigencia 'nick) execucao Final execucao Valor Fornecedor Tip° da Licitacao N° Licitacao 

2945 236-1/2018 3468 22/06/2018 17/04/2019 03/07/2018 28/02/2019 342.589,70 68273 - BULGARELLI EN GEN HARIA E C ON STRU COES LTDA - ME Concorrencia 000001 

3098 386-1/2018 3621 04/10/2018 03/04/2019 04/10/2018 03/04/2019 80.710,00 66357- ERGO-MOBILI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA Processo inexigibilidade 000007 

3191 23-1/2019 3714 21/01/2019 20/04/2019 21/01/2019 20/04/2019 405.955,75 48825- GELSON ASTOR MORE ME Naga° 000152 

3193 22-1/2019 3713 23/01/2019 22/04/2019 23/01/2019 22/04/2019 389.349,40 59794 - DANIEL CORREIA RODRIGUES - ME Preg "do 003152 

Terrnino vigencia atual De: 01/04/2019 

Termino vigencia atual Ate: 30/04/2019 

Emitido per: ROSELIA KRIGER BECKER PAGAN!, na t.ers5o: 55210 08/03/2019 08:29:29 



Gmail - NOTIFICAcA0 DOS CONTRATOS QUE VAO VENCEK NU IVIt 

IKI-61 69 
Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanetird gmail.conn> 

NOTIFICA9A0 DOS CONTRATOS QUE VAO VENCER NO MES DE ABRIL DE 2019 
1 mensagem 

Licitacao Capanema Parana <licitacao.capanema@gmail.com> 
	

8 de marco de 2019 08:53 
Para: Secretaria de Educagao Capanema <educacao@capanema.pr.gov.br> 

NOTIFICACAO ZAIDA.pdf 
582K 

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=c1df9d19c16&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-216802368W7525878,simpl=mn-A34;7355... 1/1 
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