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OBJETO do presente termo é dispensa de licitação para aquisição de um
escâner para a administração, conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO:

O objeto do presente termo é dispensa de licitação para aquisição de um escâner para a
administração, confonne condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.

2 – JUSTIFICATIVA:

Aquisição emergencial de um escâner justifica-se por ser uma ferramenta essencial para
bom andamento dos processos de licitação, sendo o uso continuo e diário, através dele é possível
digitalizar os processos e inseri-los no portal da transparência site do município.

3 –CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:

Valor unitário por item.

4 – DOCUMENTOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E SOLICITAÇÃO DE AMOSTRA
OU PROSPECTO:

5 – LOCAL E FORMA DE ENTREGA/EXECUÇÃO:
N.A

Os produtos , objeto desta licitação, deverá ser entregue (sem ônus de entrega), de acordo com a

solicitação da Secretaria de Administração de Cruzeiro do Iguaçu.

6 – CRONOGRAMA / PRAZO DE ENTREGA 11 VIGÊNCIA:

O produto deverá ser entregue no prazo máximo de 05 dias, após o recebimento da nota de
empenho.

O produto será recebido provisoriamente pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização
do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações
constantes neste Termo de Referência.

O produto poderá ser rejeitado no todo, quando em desacordo com as especificações constantes
neste Termo de Referência, devendo ser substituídos no prazo de 1 dias, a contar da notificação da
contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.

7– OBRIGAÇÕES:

DA CONTRATADA:

Efetuar a entrega do produto em perfeitas condições, conforme especificações, prazo e local
co:lstantes no Edital9 acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as indicações
referentes a: marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade;

- coTrigir9 às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência9 o objeto com avarias ou
elertos;

- comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR.

entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida
comprovação ;

DO CONTRATANTE:

Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

- verificar minuciosamente, no prazo
com as especificações constantes do
definitivo;

fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente
Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento

- comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou üregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

- efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornaimento do objeto, no prazo e
forma estabelecidos no Edital e seus anexos;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Conjrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

ESPECIFICAI ÃO DOS BENS/SERVI
Valor
TotalItem Descrição

C

Especificações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex de até
80 imaaens Dor minuto e Drocessamento de imaaens avancado Alimentador

Valor
Unitário

automático de 80 folhas {ADF) Tela sensível ao toque de 10,9cm Interface de
usuário dedicada Conexão de rede cabeada e sem fio Digitalize diretamente para ,

pendrive com conexão USB3.0 SuperSpeed Digitalize para seu smartphone com '
app Mobile ConnecAuto Start Scan, Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-
visualização e alarme de manutenção CIS Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato
duplo. alimentado folha a folha CompaHbilidade de digitalização: Computador
(Imagem, E-mail, OC;R, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mai12,
SharePoint, FFP, SFFP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos
Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos avançados de digitalização: :

Visuatização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de !

digitaliza®o, rota®o automática de imagem, digitalização contínua, remoção da
cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada, remoção de
manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2-em 1,

sensor de alimenta@o de várias páginas, remoção de marcas de perfuração,
índice remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/(,olorido) Frente e
verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Má-x.); Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até

1 1200 x 1200

Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/nl
Ethernet, USB 3.0 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN. WIA. iSIS. SA-NÉ

Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows,
Mac®, Linux Tipos de arquivos suportados: PDF pesquisáv-eII PDF seguro1 PDF
assinadot PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, iPEG,
9MP, Texto- Wordl Excell PowerPoint Kofax VRS EliteTM / Kofax Express
Compatibility: Sim Serviços em Nuvem: Google Drive1 Evernote, Onebrive.
OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online Digitalizar fácil para e-mail. digitaliza;
para celularl digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word! diãitalizar
p 9Fa Excel- digitalizaF pam PowerPoint Compat:3ilidade com dispositivos móveis:
AirPrint9. . Mobile Connect, Wi-FI DIrect Sistemas operacionais ,

compatíveis:Windows 7 SPll 8.11 IO Home, IO Pro. 10 Education. 10
Enterprise;Windows Server 2012, , 2016, 2019.
Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos
(máx): 80 páginas Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o

Uso de folha de transporte)Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados :
bduindo em relevo). ’ ' ’ - ---------"----'’'' 1

1

1
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t
personalizáveis: 56 SoRwares incluídos: Mobile Connect para iOS e Essentials
para Windows iPrint&Scan (Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPortTM
14SE com OC:R para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windows Ciclo de
trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas
Conteúdo da Embalagem: Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA Guia de
Configuração Rápida Garantia:12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto
com embalagem)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO ÉGUA

9 – FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO:

O recebimento do produto, a fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato,
será efetuado pela Servidora Jackeline Martha Correa Schneider, Secretária de Planejamento e
Finanças, cujo CPF n'’ 048.841.879-89, telefone (46) 3572-8000 a fim de verificar a conformidade
dele com as especificações técnicas dispostas no mesmo.

A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade do
fornecedor, ainda que resultem de condições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica na responsabilidade da
administração e de seus agentes e prepostos.

10 – DADOS DA SOLICITAÇÃO:
– Data de envio do termo 20/12/2022

– Secretaria Planejamento e Finanças

– Telefone para Contato: (46) 3572-8000

11 – AUTORIZAÇÃO:

do Iguaçu, 20/12/2022

MTneider
la Planejamento e Finanças
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0 DE INSI

40.338.747/0001 :79
MATRIZ

1

NOME

CEDIN RICARDO RICHARDI 0261 0214944

1DO

ABRATEC

d:m RIECOb

47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação 1
1o 70NÔMl®:aSSECUb]lbHMS

95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
61.90'6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
33.1'H-09 . Manutenção e reparação de máquinas de escrever, calcular e de outros equipamentos não-eletrônicos para
escritórIo
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstIco não especificados anteriormente
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
85.99.6-03 - Treinamento em informática
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo

i 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório

DA NATURE@60 E DESCRI

213-5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

AV 26 DE ABRIL

CENTRO CRUZEIRO DO IGUACU

RimmEmmm
CEDINRICARDO@GMAIL.COM (46) 9935.4835

ATIVÃ

MOTIVO DE L

DATA DA

11/01/2021

mA-Õm[®ÃTRm

Apíovado pela Instrução Normativa RFB no 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/O1/2023 às 13:50:05 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por
meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo listados:

Valor
Unitário
5199,00

Item
1

Descriç&)
1

2019

Qtde
C

1 EspecIficações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex de até 80
imagens por minuto e processamento de imagens avançado Alimentador automático de 80
folhas (ADF} Tela sensível ao toque de 10,gcm Interface de usuário dedicada Conexão de
rede cabeada e sem fio Digitalize diretamente para pendrive com conexão USB3.0
SuperSpeed Digitalize para seu smartphone com app Mobile ConnecAuto Start Scan,
Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção CIS
Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo,
alimentado folha a folha Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail,
OC3R, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mai12, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive,
Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Mó\eis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos
avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático,
tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização
contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cordigitalizada,
remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2
em l, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice

1 remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso:
Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalizaçãÔ (Máx.): Óptica: Até OQ x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200
ConectIvIdade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet,
USB 3.0 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Compatibilidade do
sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux Tipos de
arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta

I Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
! Kofax VRS EliteTM / Kofax Express Compatibility: Sim Serviços em Nuvem: Google Drive,
' Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online Digitalizar fácil para e-
mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word,
digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPrint®, Mobile Connect, Wi-FI Direct Sistemas operacionais compatíveis:Windows 7
SPI, 8.1, lO Home, 10 Pro, 10 Education, 10 Enterprise;Windows Server 2012, , 2016, ,

Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80 1

páginas Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o uso de folha de 1
transporte)Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em retevo). '
Geral: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3 " Atalhos personalizáveis: 56

Softwares incluídos: Mobile Connect para iOS e Essentials para Windows iPrint&Scan
{Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPortTM 14SE com OCR para Windows,
Kofax Power PDF v3 para Windows Ciclo de trat=lho máximo diário: Até 6.000 páginas
Conteúdo da Embalagem: Cabo de Interne USB 3.0 Adaptador CA Guia de
Configuração Rápida Garantia:12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto com
embalagem)

01

c m z e i r o d 1(bH5@@gBR;i::iT:::;b
Assinatura K)onsávet Empresa
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

DATA DE ABERTURA
,O E DE SITUAÇÃOCOMPROVANTE DE INSC 07/04/201 5

CADASTRAL

ESARIAL
ANA MARiA STAVSKI REFFATrI APOLINARIO 07196400917

M©

ENCANTOS
NTO (NOME DE FANTASIA)

CóDlp ' e B . ATIVIBA[p 8 • - PRINCIPAal

47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, con predominância de produtos aIImentícios - minimercados,
mercearias e armazéns

•i aEtgM)aB
47.42-3-00 . Comércio varejista de material elétrico

' 47.89.0-02 - Comércio varejista de plantas e flores naturaIs
' 73.19-0-02 - Promoção de vendas

10.91-1-02 . Fabricação de produtos de padaria e confeitaria owl predomInância de produção própria
ID.93-7.01 - Fabricação de produtos derivados do cacau e de mocolates
47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de pe#umaria e de higiene p=soal
33.29.5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material
10.91-1-01 - Fabricação de produtos de panificação industrial
47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios
47.5'1-2-DI - ComércIo varejista especIaIIzado de equipamentos e suprimentos de informática
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodoméstICOS e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria
43.99.1-03 - Obras de alvenaria
47.4'ba-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

E DESC R

213.5 - Empresário (Individual)

LOGRADOURO

R DEPUTADO ARNALDO BUSATO CASA

CEP

85g598=000
MUNtCIPIÓ

CRUZEIRO DO IGUACU

OTMAIL.COM
TELEFONE

(46) 8411-4778

DATA DAS
07/04/2015

E

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 13:48:57 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank 1/1



089988

Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ'U, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por
meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo listados:

Valor
Unitário
4950,00

Descril >tde

FlA
EspecifIcações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex de até 80
imagens por minuto e processamento de imagens avançado Alimentador automático de 80
folhas fADF! Tela sensível ao toaue de 10.9cm Interface de usuário dedicada Conexão de

rede cabeada e sem fio Digitalize diretamente para pendrive com conexão USB:3.0
SuperSpeed Digitalize para seu smartphone com app Mobile ConnecAuto Start Scan,
Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção CIS
Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo,
alimentado folha a folha Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail,
OC3R, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mai12, SharePoint, FTP, SFTP, pendrive,
Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos
avançados de digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático,
tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização

b contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada,
[ remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2
em l, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice
remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso:
Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200
ConectivIdade e compatIbIlidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet,

1 USB 3.0 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Compatibilidade do
sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux Tipos de
arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta
Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS EliteTM / Kofax Express Compatibility: Sim Serviços em Nuvem: Google Drive,
Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online DigitaUzar fácil para e-
mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalzar para Word, ,

digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint Compatibilidade com dispositivos móveis: 1
AirPrint®, Mobile Connect, Wi-FI Direct Sistemas operacionais compatíveis:Windows 7 1

SPI, 8.1, 10 Home, 10 Pro, lO Education, 10 Enterprise;Windows Server 2012, , 2016,

Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos (máx): 80
páginas Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o uso de folha de
transporte)Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo).
Geral: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3 " Atalhos personalizáveis: 56
Softwares incluídos: Mobile Connect para iOS e Essentials para Windows iPrint&Scan
(Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPortTM 14SE com OC)R para Windows, 1
Kofax Power PDF v3 para Windows Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas 1

Conteúdo da Embalagem: Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA Guia de 1

Configuração Rápida Garantia:12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto com 1
embalagem) '

1

2019

1

1

mresa

13do Iguaçu, 03 de j.

22.2Q5.403/O'
o\

ANA MARIA $TAVSKI
REFFATT! APOLINARiO

R DEPUTADO ARNALDO BUSATO, S/N CENTRO

81::: ZE 1 R0 D & F:u%1g811 b PJ!\1F1)1::11
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CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

&ÜÜERO DE INSCRIÇÃÓ
27.359.673/0001 -99

NO 1@

ALINE DA SILVA 01128588994

00 (NOME DE FANTASIA)
SILVA PRODUTOS DE INFORMATICA E CURSOS

GO E DESCRIÇÃO C

rimentos de informática&47.51-2-DI - Comércio varejista especializado de equipamentos e sup

CÓ© 1mA VIVIDAE •mU®
85.92-9-99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente
85.99-6-05 - Cursos preparatórios para concursos
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos
85.99-6-03 - Treinamento em informática
47.52-1-00 - Comércio varejista especIalizado de equipamentos de telefonia e comunicação
47.57-1-00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios para aparelhos eletroeletrônicos para uso
doméstico, exceto informática e comunicação
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
74.20-0-03 - LaboratórIos fotográficos
58.19-1-CID - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos
95.12-6-aD - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
95.21-5-QD - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
47.53-9-aD - Comércio varejista especIalizado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
43.21-5-UD - Instalação e manutenção elétrica
47.89-o-aB - Comércio varejista de artigos fotográficos e para filmagem
47.51-2-02 . Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

E DESCRI DA ICA

to (Individual)213..5

TV NOSSA SENHORA DA SAUDE
COMPLEMEMrÕ

CASA SALA

CENTRO
MUNICIPIO

CRUZEIRO DO IGUACU

O

enila_adavlis@hotmail.com
TELEFONE

(46) 9983.4261

[Mm
22/03/2017

À

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n'’ 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 03/01/2023 às 13:50:47 (data e hora de Brasília). Página: 1/1

about:blank
1/1
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Solicitação de Orçamento

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇ'U, inscrita no CNPJ
95.589.230/0001/44, com sede na Av. 13 de Maio, 906, em Cruzeiro do Iguaçu – PR, por
meio do Setor de Compras SOLICITA orçamento dos seguintes itens abaixo listados:

Valor
Unitário
4874,00

Item
1

Descrição

2019

Qtde
01C

EspecIficações:Digitatize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex de até 80
imagens por minuto e processamento de imagens avançado Alimentador automático de 80
folhas (ADF) Tela sensível ao toque de 10,9cm Interface de usuário dedicada Conexão de
rede cabeada e sem fio Digitalize diretamente para pendrive com conexão USB:3.0
SuperSpeed Digitalize para seu smartphone com app Mobile ConnecAuto Start Scan,
Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-visualização e alarme de manutenção CIS
Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato duplo,
alimentado folha a folha Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail,
OCR, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mai12, SharePoint, FFP, SFTP, pendrive,
Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos
avançados de digitalização: Visualização de digitaiização, alinhamento automático,
tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem, digitalização
contínua, remoção da cor de fundo, ignorar página em banco, remoção de cor digitalizada,
remoção de manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2
em 1, sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de perfuração, índice
remissivo, metadados de código de barras, separação de documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: 1
Até 80 ipm (preto/colorido) 1

Resoluéão da digitalizaçãb (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200
ConectIvidade e compatibIIIdade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n, Ethernet,
USB 3.0 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, ISIS, SANE Compatibilidade do
sistema operacional com o driver de digitalização: Windows, Mac®, Linux Tipos de
arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/A, PDF de Alta
Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
Kofax VRS EliteTM / Kofax Express Compatibility: Sim Serviços em Nuvem: Google Drive,

1 Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online Digitalizar fácil para e-
' mail, digitalizar para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word,
digitalizar para Excel, digitalizar para PowerPoint Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPrint®, Mobile Connect, Wi-FI Direct Sistemas operacionais compatíveis:Windows 7
SPI, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 Education, lO Enterprise;Windows Server 2012, , 2016,

Manuseio de papel: Capacidade do alimentadol automático de documentos (máx): 80
páginas Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o uso de folha de
transporte)Cartões de Visita, Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo).
Geral: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3 " Atalhos personalizáveis: 56
Softwares incluídos: Mobile Connect para iOS e Essentials para Windows iPrint&Scan
(Desktop) para Windows e Mac®, Kofax PaperPortTM 14SE com OCR para Windows,
Kofax Power PDF v3 para Windows Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas
Conteúdo da Embalagem: Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA Guia de
Configuração Rápida Garantia:12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto com
embalagem)

1

Cruzeiro do Iguaçu, 03 de janeiro de 2023

ET.359; 678/O061*Ü1CAe*,„L Ç&abbÃl&,
.sslíratura Responsavel Empresa

@WE DA SiLVA 0112858M

lv.NosSASENHORÂDASAÜDE. 1183 .CEwrM
@ CEP 8559&000 , a

{CRUZEIRODãÍéüXÕF'’'’: PAPWÚ8
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Certificado da Condição de

Microempreendedor Individual

Empresário{a}

Nome Civil

ALINE DA SILVA

CPF

011.285.889-94

CNPJ

27.359.673/0001 -99

Data de Abertura

22/03/2017

Nome Empresarial

ALINE DA SILVA 01 128588994

Nome Fantasia

SILVA PRODUTOS DE INFORMATICA E CURSOS

Capital Social

5.000,00

Situação Cadastral Vigente Data da Situação Cadastral

ATIVA 22/03/2017

Endereço Comercial

CEP Logradouro
TRAVESSA NOSSA SENHORA DA
SAUDE

Número Complemento

CASA SALA85598-000

Bairro

CENTRO

1133

UF

PR

Municipio

CRUZEIRO DO !GUACU

Situação Atual

Enquadrado na condição de MEI

Períodos de Enquadramento como MEI
Periodo Início
1 ' período 22/03/2017

Fim

Ativiclades

Forma de Atuação

Estabelecimento fixo

Ocupação Principal

Comerciante independente de equipamentos e suprimentos de informática

Atividade Principal (CNAE)

4751-2/01 - Comércio varejista especializado
Ocupações Secundárias
Instrutor(a) de informática, independente
Recarregador(a) de cartuchos para
equipamentos de informática, independente
Comerciante independente de equipamentos
telefonia e comunicação
Comerciante independente de peças e
acessórios para aparelhos eletroeletrônicos
para uso doméstico

de equipamentos e suprimentos de informática

Atividades Secundárias (CNAE)
8599-6/03 - Treinamento em informática

4751-2/02 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática

de 4752-1/00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de
telefonia e comunicação
4757-1/00 - Comércio varejista especializado de peças e acessórios
para aparelhos eletroeletrônicos para uso daméstico1 exceto
informática e comunicação



889912
Comerciante independente de eletrodomésticos
e equipamentos de áudio e vídeo
Editor(a) de lista de dados e de outras
informações, independente
Instalador(a) de equipamentos de segurança
domiciliar e empresarial, sem prestação de
serviços de vigilância e segurança,
independente
Instalador(a) de rede de computadores,
independente

Instrutor(a) de arte e cultura em geral,
independente
Instrutor(a) de cursos preparatórios,
independente

Técnico(a) de manutenção de computador
independente
Técnico(a) de manutenção de eletrodomésticos
independente
Técnico(a) de manutenção de telefonia
independente
Revelador(a) fotográfico independente

4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e
equipamentos de áudio e vídeo

5819-1/00 ' Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos

4321-5;80 - Instalação e manutenção elétrica

6190-6/99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas
anteriormente

8592-9/99 - Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente

8599-6/05 - Cursos preparatórios para concursos

9511-8/00 - Reparação e manutenção de comllutadores e de
equipamentos periféricos
9521-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
9512-6/00 - Reparação e manutenção de equillamentos de
comunicaÇão
7420-0/03 - Laboratórios fotográficos
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Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento

Provisório - declaração prestada no momento da inscrição:

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atenda os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura do
Município para emissão do Alvará de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários,
ambientais,tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso de
espaços públicos. O não-atendimento a esses requisicos acarretará o cancelamento deste Alvará de Licença e
Funcionamento Provisório.

Este Certifiado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de Microempreendedor Individual. A
sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet. no endereço: https://mei.receita.economia.gov.br/certificado.
Certificado emitido com base na Resolução n'’ 48, de 11 de outubro de 20T8, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e
da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM.

ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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MINISTÉRIO DA FAZENDÃ'« -
Secretaria da Receita Fedé-ràl do Brásil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RECATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: ALINE DA SILVA 01 128588994
CNPJ: 27.359.673/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identifcado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dív-da Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 1 ,,, .' ,:

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente ’federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçã9 direta a ele vinculados. Referese à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi-e as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nD 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:50:01 do dia 19/09/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/03/2023.

Código de controle da certidão: 2ED3.768F.1 F:F.11E7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

r9 l T

rb;{1. ,
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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

@ 00015

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e cb Dívida Ativa Estadual

NO 02900’228-61

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 27.359.67 W0001-99
Nome: ALINE DA SILVA 01128588994

Estabelecimento sem registro no Cadastro de Coltribuintes do ICMS/PR

Ressalvado o direito da Fazenda PÓS ica Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados, certüicamos que, verificando os registros da Secretaria de
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado,
nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os est3belecimentos da empresa e refere-se a débitos de
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 03/05/2023 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fazeFÇlê,pr.gov,br

Página 1 de 1

Emitido v/a Internet Pública ©3/en/2023 14;48;52)
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Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇ'AS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

NEGATiVA

1. FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO

! PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO.
, 2. A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE
1 ATÉ 12/03/2023, SEM RASURAS E NO ORIGINAL.

i

IMPORTANTE:

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

1 Cruzeiro do Iguaçu, 12 de Dezembro de 2022

CÓDiGO DE AtrFENricAç’Ão:
9ZTMnMG2QET4C4XJ4UAC

NEGATIVAN': 1283/2022

FINALIDADE: CONCORRÊNCiA/ LICITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL: ALINE DA SILVAO1128588994
1

INSCRIÇÃO ESTADU.nvscRI(,'Ão EMPRESA CNPJ/CPF ALV

318744 27.359.673/0001-99 ISENTO 1075

ENDERE(,’0
TRAVESSA NOSSA SENHORA DA SAUDE 1133, 0 - CASA SALA - CENTRO CEP: 85598000 Cruzeiro do

üguaçu - PR

1 CNAE / ATIVIDADES
Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática, Instalação e manutenção

elétrica, Edição de cadastros, listas e outros produtos gráficos, Outras atividades de telecomunicações não
:especificadas anteriormente, Ensino de arte e cultura não especificado anteriormente, Treinamento em infolrnática,
ICursos preparatórios para concursos, Reparação e manutenção de computadores e de equipmrentos pellféricosp
IReparação e manuteução de equipamentos de comunicação, Reparação e manutenção de equipamentos
eletFoeletrônicos de uso pessoal e doméstico, Recarga de cartuchos para equipamentos de informática, Comércio
-varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação, Comércio varejista especializado de
:eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo, Comércio varejista especializado de peças e acessórios para
;aparelhos eletroeletrônicos para uso doméstico, exceto informática e comunicação, Comércio varejista de artigos
:fotográficos e para filmagem, Laboratórios fotográficos ' "’

CFUzeirodoiguacupr.equiplano.com.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?iclCertidao=3198 1/2
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Diretor do departamento

000 917

Certidão

Emitido por: << Equiplano Público Web >>

CFUzeifodoiguacupF.equiplano.com.br:7474/esportal/stmcertidao.view,logic?idCertidao=3198 2/2



03/01/2023 14:52 Consulta. Regularidade do Empregador

009918

Vol{ar Imprimir

CAIXÁ =cowôniÊc.6. FEnEnAL

Certificado de }{egularidade
do FGTS - CRF

Inscrição:
Razão

1 Social :
Endereço:

27.359.673/0001-99

ALINE DA SILVA 01128588994

TV NOSSA SENHORA DA SAUDE 1133 CASA SALA / CENTRO / CRUZEIRO
DO IGUACU / PR / 85598-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição 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 situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de Hrova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FG–S. 1

Validade:27/12/2022 a 25/01/2023

Certificação Número: 2022122704071249114720

Informação obtida em 03/01/2023 14:52:47

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

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/GonsuKàEmpregador.j;f 1/1
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PODER JUDI C IARIO
JUST:CA D:3 TRÀF3.3.1,NO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ALINE DA SILVA 01128588994
CNPJ: 27.359. 673/0001–99
Certidão n'’ : 244300/2023
Expedição : 03/01/2023, às 14 : 53 : 25
Validade : 02/07/2023 – 180 (cento e oitenta)
de sua expedição .

(MATRIZ E FILIAIS)

dias , contados da data

C,,tif Ica–,, que ALINE DÀ SILVA orr28588994 (MATRIZ E FILIÀIS) ,
inscrIto (a) no CNPJ sob o n' 27.359.673/0001-99 , NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas .

Certidão emitida com base nos arts . 642-A e 883-A da Consolldação
das 1,els do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns . ' 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da C(;JT, de 21 de janeiro de 2022
os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho _

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em re:1-ação
a todos os seus estabelecImentos , agências ou filiais .

A aceitação desta certidão condiciona–se à verificação de sua
Trabalho naautenticidade no portal do Tribunal Superior do

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

Certidão emitida gratuitamente .

INFORMAÇãO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transit:ada em julgado ou em

acordos judicIais trabalhistas , inclusive no concernente aos
recolhimento s previdenciários , a honorários , a custas , a
emolument:os ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o MInistério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais tItulos que, por
disposição legal, contiver força executiva .

='hvidas d• 5\;ç é3:ões :' ' c::ide lit â€ ,1 us , b:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR

ANEXOS

Estamos anexando documentos para subsidiarem o procedimento licitatório de aquisição dos referidos ingressos.

ANEXO I – Orçamentos

ANEXO I - ORÇAMENTOS

Valor
Unitário
4.874,00

Valor

Total 1
4.874,00

ltem
1 N

Especificações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex de até
80 imagens por minuto e processamento de imagens avançado Alimentador
automático de 80 folhas (ADF) Tela sensível ao toque de la.9cm Interface de
usuário dedicada Conexão de rede cabeada e sem fio Digitalize diretamente para
pendrive com conexão USB3.0 SuperSpeed Digitalize para seu smartphone com
app Mobile ConnecAuto Start Scan, Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-
visualização e alarme de manutenção CIS Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por contato
duplo, alimentado folha a folha Compatibilidade de digitalização: Computador
(Imagem, E-mail, OC;R, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de E-mai12,
SharePoint, FTP, SFTP, pendrive, Workflow, Serviços em Nuvem, Dispositivos
Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos avançados de digitalização:
Visualização de digitalização, alinhamento automático, tamanho automático de
digitalização, rotação automática de imagem, digitalização contínua, remoção da
cor de fundo, ignorar página em branco, remoção de cor digitalizada. remoção de 1

manchas na digitalização, início automático de digitalização, digitalização 2 em 1,

sensor de alimentação de várias páginas, remoção de mamas de perfuração,
índice remissivo, metadados de código de barras, separação ae documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e
verso: Até 80 tpm (preto/colorido)

Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11 b/g/n,

Compatibility; Sim Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive,
OneNote, Dropbox, Box, SharePoint Online Digitalizar fácil para e-mail, digitalizar
para celular, digitalizar para PDF pesquisável, digitalizar para Word, diàitalizar
para Excel, digitalizar para PowerPoint Compatibilidade com dispositivos móveis:
AirPíint®, Mobile Connect, Wi-FI Direct Sistemas operacionais
compatíveis:Windows 7 SPI, 8.1. 10 Home, 10 Pro, 10 Education. lO
Enterprise;Windows Server 2012, , 2016. 2019. ,

Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de documentos ;
(máx): 80 páginas Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos (Recomendavél o I

uso de folha de transporte)Cartões de Visita, Cartões plástkDS/Laminados ,
(incluindo em relevo).
GeFal: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4,3 " Atalhos i
personalizáveis: 56 Softwares incluídos: Mobile Connect para iOS e Essentials 1
para VWndows iPrint&Scan (Desktop) para Windows e MatãO, Kofa'< PaperPortTM 1
14SE com OC;R para Windows, Kofax Power PDF v3 para Windowê Ciclo de
trabalho máximo diário: Até 6.000 páginas
Conteúdo da Embalagem: Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA Guia de :
Configuração Rápida Garantia:12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto
com embalagem)

assinado, PDF/A, PDF de Alta Compressão, TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG,

Resolução da digitalização (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até
1200 x 1200

Ethernet, USB 3.0 Drivers de digitalização incluídos: TWAIN, WIA, 16181 SANE
Compatibilidade do sistema operacional com o driver de digitalização: Windows,

I BMP, Texto, Word, Excel, -howiiFoini-kbfai- vÍé- Etitefü- 7 ka-f;;-Expres;

1

1 Mac®, Linux npos de arquivos suportados: PDF pesquisável, PDF seguro, PDF

Descrição Qtde
01

1

VALOR TOTAL MÁXIMO ESTIMADO R$: 4.874,00

LOTE 1
8

@

MSM6

B89g
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5.199.00
PREFEITURA MUN.CiF AL DE CRUZEIRO DO :GUACU - PR

4.874,00 4.958,00

Empresa com menor preço Aline da Silva 01128588994

do Iguaçu, 03/01/2023Cl

g r16(
de M

fecretaria de Planejamento e Finanças
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PREFEtTURA MUNICIPAI. DE CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR .

Senhor (a),

Do: Prefeito Municipal
Ao: Departamento de Contabilidade
Senhor (a),

Solicito informar disponibilidade de dotação orçamentária para Aquisição de um aparelho scanner
para o departamento de licitações..

iro do Iguaçu, 03 de janeiro de 2023Cru
1)

'r\qd, GdA\10.câ
r mlhen

'PrefeIto Municipal

Do: Departamento de Contabilidade
Ao: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Existe disponibilidade orçamentária na seguinte dotação:

03 Secretaria de Administração
001 Atividades Administrativas
04.1 22.003.2008 Desenvolvimento das Aeões Administrativas.
44.90.41 .00.00 Equipamentos e Material Permanente

10:m

ine Mbilidade)epa

formalidades legais. Encílllrillil
a ,455, 1ca

Autorizo. culnpri(las ;th

a
110 GELHE\6 Prefeitl i



Solicitação
Núrrero

1
Solicitante
C&lg> Nare

7133&4
Local

4001 Gabinete do Secretária Municipal
Órgão

04 SECREiARA DEnANEiAMEMro EFiNANÇAS
Forma de pagamento
DescdÇa

30 DIAS APOS A EMISSÃO DA NOTA FISCAL
Entrega
Local

Os produtos. objeto desta licitação, deverá ser entregue (sem ônus
solicitação da Secretaria de Administração de Cruzeiro do buaçu.

De«dção:
O objeto do presente termo é dispensa de licitat,Ho para aquisição de um escâner para a
administração, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento.
Justificativa:

AquisiÇão eIRergencial de um es:âner justifica-se por ser uma ferramenta essencial
para bom andamento dos processos de licitação, sendo o uso continuo e diário, através dele é
possível digitalizar os processos e insert-los no portal da transparência site do município .

C&ligo
046194

Municipio de Cruzeiro do Iguaçu
Solicitação 1/2023

688923

Pá9inal
1

Erútict) emnpc>

Aquisição de Material
Quanhdaiedêitns

105/01/2023
Processo Gerado
Número

1/2023JACKELINE IVl\RTHA CORREA SCHNHDER

1

4 P

npc)

Depósito bancário

rene

Prazo

5 Dasde entrega). de acordo com a

Nome

SCANNER DE MESA

Quantidade

1.00

Unidade

UNID

Unitário

4. 874.00
Valor

4.874.00
SCANNER DE MESA

Especificações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização auplex de até 80 Imagens por
minuto e processamento de imagens avançado Alimentador automático de 80 folhas (ADF) Tela
sensível ao toque de 10.9cm Interface de usuário dedicada Conexão de rede cabeada e sem fio

Digitalize diretamente para pendrive com conexão USB3.0 SuperSpeed Digitalize para seu
smartphone com app Mobile ConnecAuto Start Scan. Sensor Ultrassom, Botão de separação,
Pré-visualização e alarme de manutenção CIS Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: bpa de scanner Sensor de imagem por contato duplo, alimentado
folha a folha Compatibilidade de digitalização: Computador (Imagem, E-mail, OCR# Arquivo).
Pasta de Rede. Servidor de E-mai12, SharePoint, FTP, SFTP. pendrive, Workf low. Serviços em
Nuvem. Dispositivos Móveis. Digitalizar Fácil para E.mail Recursos avulçados de digitalização:
Visualização de digitalização. alinhamento automático. tamanho automático de digitalização.
rotação automática de imagem. digitalização continua, remoção da cor ae fundo. ignorar página
em branco. remoção de cor digitaliada. remoção de manchas na digitalização, inIcio autolnát::o
de digitaliaçãot digitalização 2 em 1, sensor de alimentação de várias páginas. remoção de
marcas de peífuFaÇãot índice remissivo. metadados de código de barras. separação de
documentos

Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm (preto/colorido) Frente e verso: Ad 80
ipm (preto/colorido)

Resolução da digitatíação (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada: Até 1200 x 1200
Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802. 11 b/9/n! Ethernetb USB 3.0
Drivers de digitalização incluídos: IWAIN, WtA, ISIS, SAN E Comnatibilidade do sistema
opetacional com o díiver de digitalização: Window, Mac®. Linux lpos de arquivos suportados
PDF pesquisável. PDF seguro, PDF assinado, PDF/A. PDF de A:a Compressão. TIFFp TIFF de
várias páginasô JPEG. BMPB Texto. Word. Excel. PowerPoint Kof ac VRS EliteTM / Kof ax
Express Compatibillty : Sim Serviços em Nuvem: Google Drive, Evernote1 OneDíiv e. OneNote.
Dnpbox. Box. SharePoint Online Digitaliar fácil para email. digitalizar pam celular. digitalizar
para PDF pesquisável. digitalizar pafa Word. digitalizar para Excel. digitalinr para PowerPoint
Compatibilidade com dispositivos móveis: AirPrint®1 Mobile Connect1 Wi_FI Direct Sistema
operacIonais compativeis:Windows 7 SPI, 8.11 10 Home. 10 Pro. 10 Education. 10
Enterprise;Windov6 Server 2012. . 2016. 2019.

yanuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de dawmentos (máx): 80 págirTas

npos de mídia: Comum. Recibos e Fotos (Recomenda\r é 1 o uso de falha de transporte)Cartões
de Visita. Cartões Plásticos/Laminados (Incluindo em relevo)
Geral: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4.3 " Atalhos lnnondizáveis: 56 Soft%ns

incluidos: Mobile Connect para ios e Essentials para Window ÍPrlt&scan (Desktop) para

yjndows e Mac®, Kof ax PaperPortTM 14SE com oc,R para Windows1 Kof ax Powe; bi)F v3 pan
Windows Ciclo de trabalho máximo diário: Até 6.O00 páginas
C?nteúdo da Embalagem: Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA Guia de Configuração
Rápida Garantia: 12 meses de garantia Peso:6241 gramas (bruto com embalagem)
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Municipio de C-'uzeiro do Iguaçu
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4.874,00TOTAL
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MUNicípio DB CRUznrRO DO iGUAÇU
------------------------ESTADO DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 - 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

PARECER JURÍDICO n'’. 003/2023 - Dispensa de Licitação

Da: Procuradora Jurídica

Ao Sr. Prefeito Municipal do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Ao Sr. Presidente de Comissão de Licitação do Município de Cruzeiro do Iguaçu.

Assunto: Dispensa de Licitação, que tem como objeto aquisição
de escâner para administração municipal.

RELATÓRIO

Nos foi solicitado para análise e posterior parecer jurídico quanto

a possibilidade de dispensa de licitação nos termos do artigo 24, da Lei n'’. 8.666/93,

que tem como objeto aquisição de escâner para administração municipal.

Sendo que após a análise e estudada a matéria correlata, passo
a opinar, posicionando no seguinte sentido:

Em análise a presente solicitação, verifica-se ser possível a
dispensa de licitação para aquisição de escâner para administração municipal, com
respaldo no disposto no inciso II do artigo 24 da lei 8.666/93, desde que não atinja o
valor global superior a R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), de acordo com
o Decreto Federal 9.412/2018 que alterou os valores estabelecidos nos incisos l e II

do caput do artigo 23 e Nota Técnica do TCE/PR, senão vejamos o dispositivo legal:

"Art. 24. É €iisperlsávei a licitação:
(. .)

11 - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por
cento) do limite previsto na alínea “a”, do inciso II do artigo
anterior e para alienações, nos casos previstos nesta Lei,
desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço,
compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada
de uma só vez;(...)”.
DECRETO NO 9.412. DE 18 DE JUNHO DE 2078

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que Ihe confere o art, 84, caput, inciso

IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 120 da Lei n'’ 8.666, de 21 de junho de
1993
DECRETA:

Art. ID Os valores estabelecidos nos incisos l e II do caput do art. 23 da Lei n' 8.666. de 21 de
junho de 1993, ficam atualizados nos seguintes termos:
1 - para obras e serviços de engenharia:

a) na modalidade convite - até R$ 330.000,00 (trezentos e trinta ml reais};

© Página 1 de 4



=JNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
------–----–--------WTADO DO PARANÁ-----,------------..---.-

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
CIuzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44
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b) na modalidade tomada de preços - até R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais); e
c) na modalidade concorrência - acima de R$ 3.300.000, 00 {três milhões e trezentos mil reais); e

11 - para compras e serviços não incluídos no inciso i:
a} na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

b) na modalidade tomada de preços - até R§ 1.430.000,00 (um milhão, quatrocentos e trinta mil

c} na modalidade concorrência - acima de R$ 1.430.000,00 {um milhão, quatrocentos e trinta mil

Art. 2c’ Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Brasília, 48 de junho de 2018; 197c’ da Independência e 130Q da República.

reais); e

reais)

Neste sentido, terrns que é possível a dispensa de licitação nos

termos do artigo 24, II da lei 8.666/93, em razão.do valor.

Contudo, entendemos que deve precede} de É)esquisa de preço
e ou de mercado, no mínimo de três quando possível, comprovando que se está

contratando pela melhor proposta apresentada, pois a Administração Pública Municipal
sempre deve privar pela economia financeira na busca do melhor preço.

De outra banda, se o valor dos produtos/serviços a serem
adquiridos superarem o disposto no limite de 10% previsto inciso II do artigo 24 da Lei
8.666/93 (R$ 17.600,00), o procedimento deverá ser de licitação na modalidade de

Pregão Presencial.

Outrossim, ressalvamos que no caso em tela deve se dar
preferência para micro e pequenas empresas na contratação, contudo deve prevalecer
o princípio da economicidade, tanto que o artigo 49, inciso IV, da LC 123, recomenda-
se que preferencialmente nas dispensas fundadas nos artigos 24, incisos l e II

(compras de pequeno valor) as contratações sejam preferencialmente feitas com as

micro e pequenas empresas e não exclusivamente.
No entanto, sendo certo que a licitação busca selecionar a oferta

que melhor atenda ao interesse público, sendo também certo que se constitui numa
forma de assegurar o princípio da igualdade, assegurando a todos os indivíduos

interessados em contratar com o poder público a chance de competirem em igualdade
de condições e visando selecionar a oferta que mais atenda o interesse público e os

princípios da Lei de Licitações, bem como da Constituição Federal, neste caso, poderia
também ser efetuada a licitação na modalidade pregão 1 fic,ando a critério do gestor em
razão da urgência na realização dos serviços.
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MUNicípio DE CRUznrRO DO iGUAÇU
----------–--------4STADQ DO PARANÁ----------------------

Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu – PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

O CASO CONCRETO

Levando-se em consideração os documentos que instruern o
presente procedimento, e aqueles que são necessários em tódos e quaisquer
procedimentos licitatórios, passa a analisá-Ios, objetivamente:

(i) Modalidade: o caso concreto enquadra-se na hipótese prevista
no art. 24, inc. II, da Lei n. ' 8.666/93, observadas as alterações dadas pelo Decreto
Federal na. 9.412/2018, que estabeleceu valores atualizados para fins de

enquadramento das modalidades previstas no art. 23. No caso, realizando-se
interpretação sistêmica das normas gerais dos processos de licitações e contratos,
conclui-se que as contratações diretas mediante dispensa em razão do valor ajustam-
se ao patamar máximo atual de R$ 17.600,00. Assim, os custos da Administração corn

o procedimento licitatório não compensam o gasto com a contratação;
(ii) Justificativa da Quantidade: no -Termo de Referência foi

justificada a necessidade da contratação, tendo em vista que o referido produto é

essencial para o andamento dos trabalhos no setor de licitação, a fim de manter o
princípio da publicidade, digitalizando os documentos e disponibilizando no site do

município, portal da transparência, etc. , sendo de uso contínuo e diário;
(iii) Justificativa de Preço: ao Termo de Referência foram

anexados os seguintes orçamentos: Cedin Ricardo Richardi (R$ 5.199,00), Ana Maria

Stavski Reffatti Apolinario (R$ 4.950,00) e Aline da Silva 01128588994 (R$ 4.874,00),
sendo que o preço que a Administração está disposta a pagar corresponde ao menor
dos valores pesquisados. Salienta-se que fica excluída da análise deste parecer a
verificação da compatibilidade dos preços fixados no Termo de Referência com os de
mercado, já que estes são objeto de pesquisa e valoração exclusiva do setor técnico
competente solicitante da contratação;

(iv) Parecer Contábil: a Secretaria Municipal de Finanças exarou
parecer no qual atesta a disponibilidade de orçamento. O parecer contábil constitui

exigência prescrita nos artigos 212 e 216, S 6c), ambos da Constituição de 1988.

CONCLUSÃO

ANTE O EXPOSTO, esta Procuradoria Jurídica Municipal OPINA
pela viabilidade da contratação direta, via dispensa1 da empresa Aline da Silva
01128588994, para realizar aquisição de escâner para administração municipal1 ao

custo máximo de R$ 4.874,00 (quatro mi , oitocentos e setenta e quatro reais).

Este é nosso entendimento jurídico.
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HJNICiPIO DB CRUZBIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu - PR - CNPJ 95.589.230/0001-44

É o parecer, de cunho meramente opinativo, que submeto a
Apreciação Superior.

OAB/PR 59.899
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MUNICiPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU
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Fone: (46) 3572-8000 Av. 13 de maio, 906 – 85598-000
Cruzeiro do Iguaçu

989930

DECISÃO

Trata-se em síntese, de procedimento de dispensa para aquisição de

um escâner para utilização de digitalização de documentos.

Valor estimado da contratação de R$ 4.874,00.

Nos termos do art. 24, inciso, II da Lei 8.666/93, foi opinado pela
possibilidade do procedimento, conforme parecer jurídico.

Dotação orçamentária fornecida pela Secretaria de Finanças e

Contabilidade.

Assim eu, LEONIR ANTONIO GELHEN, prefeito de Cruzeiro do

Iguaçu/PR homologo este procedimento de dispensa de licitação.

Cruzeiro do Á/açu, 05 de janeiro de 2023

TONIO GELHEN

Prefeito



06/01/2023 08:33 Mural de Licitações Municipais

TCE PR
090831.

Voltar

Detalhes processo licitatório
Informações Gerais----

EntIdade Execute)la MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

Ano* 2023

NC licitação/dispensa/inexigibiiidade+ 1

ModaIIdade' Proc.esso Dispensa

Número editã!,'proce$so' 001

,Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de CFédit'

!ilsütulção Financeira

Contrato de Elnprésülrro

Desuiçao Resumida do Objeto* O objeto do presente ter11rc é dispensa de licitação para aquisição de um escâner

para a adminIstração, conforme condições, quantidades e exigêncIas egabeleadas
neste Instrumento.

/6

Dot3çac) OfÇamentaíii’* 030010412200032C'084490410000

Preço nróx into/Referência de preçc - 4.874 00

pf’

Data Publicação Termo raüôcação 05/01/2023

Data de Lançamento do Edital

Data de Ab:rtura das Propostas

Há itens exclusivos para EPP/ME?

Há cota de participacão para EPP/ME?

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME?

Há prioridade para aquisições de nicK)empresas regionais ou locais?
'n"n==+qipa•+l»==n•g»e+ue+ee+eçin»+Hgh

Data Cancelamento

Percentual de participação: 0+00

\d

'\/

a[ z 6 ! !+ r 1

CPF: 6966554979 (bc gQal ;

https://seívicos.tce.pr.gov.brfTCEPR/Municipal/amI/De@lhesProcessoCompla.aspx 1/1



PREFEiTURA MUNICIPAL DE CRUZEiRO DO IGUAÇU - PR.

Av. 13 de Maio, 9o6. Telefone:(46)3572-8ooo
CNPJ 95.589.2,30/000r/44

088932

CRUZEiR'O'bO IGUAÇU
U tJ NOVO T [ tIPO

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 001/2023

Ref. Normativa: Lei n'’ 8.666/93, de 21.(B.1993, publicada no D.O.U. de 22.06.1993 e
subseqjientes alterações

D PROCESSO1. Ó CK
N'8.666/93de EMISSÃOPrefeitura Municipal

001/202305/01/2023Cruzeiro do Iguaçu
Artjgo 24, Inciso II

5. OBJETO
O objeto do presente termo é dispensa de licitação para
aquisição de um escâner para a administração,
conforme condições, quantidades e exigências
estabelecidas neste instrumento.

6. INSTRUMENTO
EMITIR
( X ) S/ INSTRUMENTO
( ) CONTRATO

A

+

F
, ALINE DA

01128588994:
CNPJ: 27.359.673/0001-99
( X ) CADASTRADO
( ) NÃO CADASTRADO

( X

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 9.INFORMAÇÃO
SILVA ( X ) FGTS ( X ) COMPLEMENTAR

FEDERAL
) TRABALHISTA ( X ) Nada consta.

ESTADUAL
( X ) MUNICIPAL ( ) RG e
CPF

10. JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DA LICITAÇÃO:
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, OBJETO DESTE PROCESSO É DISPENSÁVEL DE 1

LICITAÇÃO EM DECORRÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 24, INCISO II DA LEI N' 8.666/93 1
E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, POR NÃO ATINGIR O LIMITE PARA LICITAÇÃO.

A

JUSTIFICATiVA: Aquisição e t
ferramenta essencial para bom andamento dos de

por ser
urna
sendo o uso continuo e diário, através dele é possível digitalizar os processos e

processos licitação,

inseri-los no portal da transparência site do município.

12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRiA
4.4.90.41.00.00 Equipamentos e Material Pennanente.
13. 14. Descrição do Objeto. 15. Preço 16. Total
Quant. Unitário

17
BASE CONDIÇÕES

DE

4.87+,00
PAGAÃIENTO

4.874,00 05/01/2023

R$: 4.874,OO ( quatro mil oitocentos e setenta e quatro reais)
05/01/2023 30 dias após a

emissão da

19.FORNECEDOR/PROFISSIONAL
CONTRATADO:
ALINE DA SILVA 01128588994:
CNPJ: 27.359.673/0001-99

PRAZO DE FORIVECIMENTO/EW:PREGA

nota fiscal

21. AM
1 De acordo conforme Parecer Anexo.

CONFORME SOLICITADO

DATA: 05/01/2023 J. FERREIRA SOARES
Presidente da Comissão

r
:ãÍÕe mr 75 M

e-mail:cruzeiro@wln.con).br :lttp://www.cruzeirodoiguacu.pr.gov.br



80q933

Município de Cruzeiro
Estado do Paraná

do Iguaçu
CNPJ 95.589.230/000144

22. ANÁLISE ÁREA JURÍDICA
Parecer: ein anexo.

DATA:05 / 01 / 2023
R

KARINA
0

OAB/PR: 59.899
[CIPAL

) CONCLUÍDO
) CANCELADO

Ratiãcamos o presente pleito,
Contratação, dispensada a licitação

Incordando com a

DATA: 05/01/2023 a

ANTÔNIO GELHEN
Prefeito Municipal

ANEXO 1
Valor

Qtde 1 }Jnitãrio

Valor
TotalItem

1 SCANNER DE MESA DeSÇrIÇãO
Especificações:Digitalize até 40 páginas por minuto Digitalização duplex
de até 80 imagens por minuto e processamento de imagens avançado
Alimentador automático de 80 folhas (ADF) Tela sensível ao toque de

, 10,9cm Interface de usuário dedicada Conexão de rede cabeada e sem ao
1 Digitalf ze diretamente para pendrive com conexão USB3.O SuperSpeed
Digitalim para seu smartphone com app Mobile ConnecAuto Start Scan,
Sensor Ultrassom, Botão de separação, Pré-visunli7ação e alarme de
manutenção CIS Pacote de software completo incluso
Recursos de digitalização: Tipo de scanner: Sensor de imagem por
contato duplo, aUmentado folha a folha Compatibilidade de digitalização:
Computador (Imagem, E-mail, OC:R, Arquivo), Pasta de Rede, Servidor de
E-mail:2, SharePoint, FTP, SFFP, pendrive, Workílo IV, Serviços em Nuvem,
Dispositivos Móveis, Digitalizar Fácil para E-mail Recursos avançados de
digitalização: Visualização de digitalização, alinhamento automático,
tamanho automático de digitalização, rotação automática de imagem,
digitalização continua, remoção da cor de fundo, ignorar página em
branco, remoção de cor digitalizada, remoção de manchas na
digitalização, inicio automático de digitalização, digitalização 2 em 1,
sensor de alimentação de várias páginas, remoção de marcas de
perfuração, índice remissivo, metadados de código de barras, separação
de documentos
Velocidades de digitalização (máx):Um lado: Até 40 ppm Epreto/colorido)
Frente e verso: Até 80 ipm (preto/colorido)
Resolução da digitalização (Máx.): Óptica: Até 600 x 600 dpi Interpolada:
Até 1200 x 1200
Conectividade e compatibilidade: Interfaces padrão Wireless 802.11

1 b/g/11, Ethernet, USB 3.0 Drivers de digitalização incluidos: TWAIN, WIA7
1 ISIS, SAIVE Compatibilidade do sistema operacional com o driver de
didtalização: Windows, Mac®, Linux Tipos de arquivos suportados: PDF
pesquisável, PDF seguro, PDF assinado, PDF/ A, Pi)F de Altà Compressãol
TIFF, TIFF de várias páginas, JPEG, BMP, Texto, Word, Excel, PowerPoint
$ofax VRS EbteTM / Kofax Express Compaübihty: Sim Serviços em
Nuvem: Google Drive, Evernote, OneDrive, OneNote, Dropbox, Box,
ShaiePoint Online Digitnl{zar fácil para e-mail, digitalizar para celular)
di©talizar para PDF pesquisável, digitalizar para \#ord, digitalizar pará
Excel, di@talizar para PowerPoint Compatibilidade com disposiÜvos
móveis: AÜPdnt®, Mobile Connect, Wi-FI Direct Sistemas operacionais
compatíveis:Windows 7 SPI, 8.1, 10 Home, 10 Pro, 10 EducatIon, 10
Enterprise;Windows Server 2012, , 2016, 2019.
Manuseio de papel: Capacidade do alimentador automático de
documentos (máx): 80 pá@as Tipos de mídia: Comum, Recibos e Fotos
(Recomendavél o uso de folha dê transporte)Cartões d'e Visita, Cutões
Plásticos/Laminados [Incluindo era relev(;).
Geral: Tela LCD: Tela colorida sensível ao toque de 4l3 " Atalhos

personalizáveis: 56 Softwares incluídos: Mobile -Connect para ios e
Essentials para Windows iPlürt&Scan (Desktop) para Wüldows e Mac®,
Kofax PaperPortTM 14SE coin OC:R para Windows, Kofa.: Power PDF v3
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Cabo de Interface USB 3.0 Adaptador CA GuiaConteúdo da Blnbalage in:

Rápida GarantIa: 12 meses de garanüa Peso:6241 @amasde

(bruto com embalagem)
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Sudoeste do ParanáDãárão OÜ€êa!

Segunda-Feira, 09 de Janeiro de 2c)a ' Ano XII – EdiÇão Ne 2773

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO IGUAÇU

EXTRATO DE DISPENSA N' 001/2023

ESPECIE 1 CONTRATO DE FORNECIMENTO

PA R 1 LS )::::lc:pII: t:::1F1:Tj:2:1::: :1)1E:1:1:12:ç:3q ::0:9:ou2023
OBJETO: O objeto as peswte wma 4 dIspensa do lotação pao Bal.loção de um gscêner nao a adm'ni$v3çàa
“''-b ' -' wnbrn9 concbõ%. quantidades 8 eüg«Idas e$ta3eIecidas leste h$trdmealo
VALOR TOTAL: RS: RS: 4 674.{}3 1 quafo m.1 oNoantas e senna equayD r,lais)

PReO: A:é:20;03n023

OOTAÇÁG 4.4.90.41.03.CO Equipantenlas o M8tofial Pernlanerte.

EXTRATO DE DISPENSA N' 002/2023

Es?Eat

PARTES.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
1.4UNICiPIOOECRUZÉIRO DO 16uAÇU. DISRÊNSÀrl'oa2eoz3

1,W{CIO JOSE 8:RNARDI. CtlPJ: a6.023.35911100145

O objon do p'asenta tenra 8 dispon9a da Rdt3ç30 para contratação do lot4taçào o8439%In na

C6JEfO: ãma da EdJcaçào eslwAI para PNfOSsa'os aa Re:18 Municipal @ Erslna nnforme eÀigóncb$
estabelecIdas lestq iastnntenlo.

VALOR TOTAL: RS: RS: 7.SCX}.CO 1 sete mIl oquinhe,lios reaIs)

PRAZO: At&:2C/03e023.

33.ot139.oo.63 Ouuos serviçcs ce lercei,os 3 pessoa jurigico.

EXTRATO EE DISPENSA Na 003/2023

ESPÉCIE

PARTES:

CONTRATO DE PRESTAao DE SERVIÇO

MUNICIPIO OS CRUZEIRO DO IGUAÇU. DISPENSA Ne 00y2023
AD TREINAMENTOS E SAÚDE: CNPJ: 34.469.8«100DI.06

O obJeto do ;yacnte tOrIno e dispersa de thk)ção para cônuzrtaçâo de tronamcnto em prIme'los

sowros NR7 para prof&$sores e !,JrÜcná'165 da Rede Uunicip€1 de Ens'no conforme e&g&Ida$

ultBDeleckias Rute Instrumento,

miz;=mm:;=mrwenlos ear;iii;M
El@!1ljMa
Urosm;cei'os 3 M lunáã

CBJLTO,

EXTRATO DE CONTRATO N' 001/2023

CONTRATO DE DE

MUNICIPIO DE CRuzEIRO DO IGUAÇU. PREGÃO ELETRÔNIco N' Dal;2023
PARTES:

Lin=pezil e Conservação PE\{ AI,Ida . CN;U:

Contratação de emprego para pfesla,àc de serviços continuãrns de eden. tr&nspo,te e aesgnaçào

CeJFTO God de ResIduos Sôl ws Urbanos gerados no Mbnblr>io de Cruzeiro do lgu8ÇU. conlone mnaiçCes.
qüarBHade e exi9êncas est8Weddas tIasle termo de r6íerünc3 e seus anexas.

VALOR TOTAL: RS: R5' 497.891 .04 g raven 13 3elB e o;loc8nlos 9 novurla um e qu31ru ce

a3 38rvtçc s t:8 l8rceiros a u8ssna

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNlciPIOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 09/01/2023
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o códigü identificador no site

http://dioems.com.br
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