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CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 
FUNDADO EM 1888 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E OBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOÃO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http -JPuww.azevedobastos.not.br  
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevédo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude 
de Lei, elo... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou 
na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes'. 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e 
Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB N° 00312014, determinando a inserção de um 
código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contêm um código único (por exemplo: 
Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pede ser confirmada e verificada tantas 
vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço htlp://corregedoria.tjpb.jus.br/selc-digital/  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA DE 
MORAES HINZ - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 05/02/2020 09:17:07 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdc Bastes, 
de acordo como Art. 1°, 10° e seus §§ 1° e 2° da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesso o site https:/Iautdigital.azevedobastos.not.br  o informe e Código de Consulta desta 
Declaração. 

Código de Consulta desta Declaração: 1454141 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até 0510212021 09:09:10 (hora local). 

'Código de Autenticação Digital: 99830502200908050497-1 
'Legislações Vigentes: Lei Federal n°8.935/94, Lei Federal n°10.406/2002, Medida Provisória n°2200/2001, Lei Federal n°13.105/2015, Lei 
Estadual n°8.721/2008, Lei Estadual n' 10.13212013 e Provimento CGJ N°003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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CARTÓRIO AZEVÊDO BASTOS 
FUNDADO EM 1388 

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA 
DE JOAO PESSOA 

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa P6 
Tel.: (83) 3244-54041 Fax: (83) 3244-5484 

http://w.azevedcbastos.nOt.br  
E-mail: cartorio@azovadobastos.not.br  

DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL 

O Bel. Válber Azevôdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, 
Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraiba, em virtude 
de Lei, etc... 

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital' ou 
na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigente5 3 . 

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os aios oriundos da atividade Notarial a Registrai no Estado da 
Paraíba, foi instituído pela da Lei N 2  10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização 
Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-XIX2) e dessa forma, 
cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraiba, endereço httpsJ/corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digitall  

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa PATRICIA DE 
MORAES HINZ - ME a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório. 

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em 2210612020 11:02:35 (hora local) através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevêdc Bastos, 
de acordo como Art. 1, 10 e seus §§ 1 2  e 2' da MP 220012001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado 
Digital do titular do Cartório Azevêdo Bastes, poderá ser solicitado diretamente a empresa PATRICIA DE MORAES HINZ - ME ou ao Cartório 
pelo endereço de e-mail autenticac@azevedobastos.not.br  

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site https://autdiqital.azevedobastos.nct.br  e informe o Código de Consulta desta 
Declaração. 

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site. 

'Código de Autenticação Digital: 99831806206180422011-1 
2Legislações Vigentes: Lei Federal n' 8.935194, Lei Federal n' 10.40612002, Medida Provisória n'22D0/2001, Lei Federal n' 13.105/2015, Lei 
Estadual n 5  8.72112008, Lei Estadual o' 10.13212013 e Provimento CGJ N003/2014. 

O referido é verdade, dou fé. 

CHAVE DIGITAL 
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PATRICIA DE MORAES HINZ - ME 
CNPJ: 06.718.646/0001-95— I.E: 90779504-75 

AV. BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO, 4702 — INDUSTRIAL ATALAIA 
GUARAPUAVA/PR 

CEP: 85100-000 — FONE/FAX: 42 3035-7315 
perflexmoveis(EpmaiL,com.:................. 

PROPOSTA COMERCIAL 

PREGÃO ELETRÔNICO N2.03112020 
MUNICÍPIO DE CRUZ MACHADO - ESTADO DO PARANÁ 

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias, contados da abertura das propostas virtuais; -; 
"-'Prazo de Entrega: Até 20 (vinte) dias, contados a partir do recebimento, pelo fornecedor, de cada solicitaç4o. 

Prazo de Pagamento: até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo do objeto. 
Garantia: Conforme exigências do edital e seus anexos. 

LOTE 62 

VALOR UNITÁRIO: R$ 59,00 
QUANTIDADE: 04 UN. 
VALOR TOTAL DO LOTE: 236,00 

Descrição: CADEIRA FIXA EMPILHAVEL - 08 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÂO" Cadeira individual empilhável com 
assento e encosto em polipropileno injetado,montados sobre estrutura tubular de aço, para uso adulto.DIMENSOES E 
TOLERÂNCIAS" Largura do assento: 480 mm +1- 30 mm." Profundidade do assento: 430 mm +1- 30 mm." Altura do 
assento: 440 mm +1- 10 mm." Largura do encosto: 430 mm -i-i- 30 mm." Extensão vertical do encosto: 250 mm +1- 30 
mm.CARACTERÍSTICAS" Assento e encosto em polipropileno copolíniero virgem, isento de cargas minerais,injetados, 
na cor azul." Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm,em chapa 14 
(1 ,gmm)." Fixação do assento e encosto injetados à estrutura através de rebites de "repuxo",diâmetro de 4,8 mm, 
comprimento 12mm Sapatas em polipropileno copolimero virgem, isento de cargas minerais, injetadas nacor azul, 
fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor." Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento 
antiferruginoso que assegureresistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. O graude 

"-'enferrujamento deve ser de Rio e o grau de empolamento deve ser de dO ItO." Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrometrôs,na cor 
cinza.GARANTIA" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação. MARCA PRÓPRIA 
MOD. PRÓPRIO 

LOTE62 

VALOR UNITÁRIO: R$ 280,00 
QUANTIDADE: 16 tjN. 	 .. .. 	

. 	 . H 

VALOR TOTAL DO LOTE: 4,480,00 

Descrição: CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01 - CJC-01 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÁO" Conjunto coletivo para 
crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1 ,16m,composto de uma mesa e quatro cadeiras.- Mesa com tampo em 
MDP ou MDF, revestido na face superior em laminadomelamínico de alta prssão, e na face inferior em laminado 
melamínico de baixapressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço.- Cadeira empilhável com assento e encosto 
em polipropileno injetado ou emcompensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de. 
aço.CARACTERíSTICAS DA MESA" Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestidã na face superior 
emlaminado melaminico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado,na cor cinza, cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior em laminadomelamínico de baixa pressão - BP, na cor branca." Topos 



900535 
encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada emPVC (cloreto de polivinila). PP (poflpropileno) 
ou PE (polietileno), com "primer" naface de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas 
comadesivo "Hot Melting"." Estrutura da mesa composta de:- Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a •  
frio com costura, secçãocircular diâmetro de 38mm (1 112'), em chapa 16 (1 Smm) Travessas em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção retangularde 20 x 40mm, em chapa 16 (1 ,5niri)'." Fixação do tampo à estrutura 
através de parafusos rosca máquina polegada,diàmetro de 114" x comprimento 2" , cabeça chata, fenda simples." 
Sapatas em polipropileno copolímero virgem, isento de cargas minerais, injetadas nacor laranja, fixadas à estrutura 
através de encaixe." Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso." Pintura dos elementos 
metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster,eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa; espessura mínima de 
40 micrometrosna cor cinza.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA CADEIRA" Largura do assento: 340 mm." Profundidade 
do assento: 260 mm." Espessura do assento: 7,2 mm a 9,lmm." Largura do encosto: 350 mm." Altura do encosto: 155 
mm." Espessura do encosto: 7,0 mm a 9,3 mm." Altura do assento ao chão: 260 mm." Tolerância: até + 2 mm para 
largura e profundidade, +1- lmm para espessura e +/-lOmm para altura do assento. ao chão.43CARACTERISTICAS DA 
CADEIRA Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem isento de cargas minerais,injetados na cor laranja 
Alternativamente o assento e o encosto poderão ser fabricados em compensado anatômico moldado a quente, contendo 
no mínimo cinco lâminas internas, com espessura máxima de 1 ,5mm cada. 
"Quando fabricado em compensado, 'o assento deve receber revestimento na lace superior de laminado melamínico de 
alta pressão, 0,6 'a 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Revestimento da face inferior em 
lâmina de madeira faqueada de 0,7mm, com acabamento em selador, seguido de verniz poliuretano, inclusive nos 
bordos. " Quando fabricado em compensado, o encosto deve receber revestimento nas duas faces de laminado 
melamínico de alta pressão, 0,6 a 0,8mm 'de espessura, acabamento texturizado, na cor laranja. Bordos em selador 
seguido de verniz poliuretano. " Estrutura em tubo de aço carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, 
em chapa 14 (1 Omm) " Fixação do assento e encosto injetados a estrutura através de rebites de repuxo", diâmetro de 
4,8mm, comprimento 12mm. "Fixação do assento em compensado moldado à estrutura através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,Bmm, comprimento 16mm. "Fixação do encosto em compensado moldado à estrutura através de rebites 
de "repuxo", diâmetro de 4,8mm, comprimento lSmm." Ponteiras e sapatas, em polipropileno copolimero virgem, isento 
de cargas minerais, injetadas na cor laranja, fixadas à estrutura através de encaixe e pino 'expansor. " Nas partes 
metálicas deve ser aplicado tratamento anti-ferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina 
de no mínimo 300 horas. " Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida Epóxi/ Poliéster, MARCA PRÓPRIA 
MOD. PROPRIO 

LOTE 59 

VALOR UNITÁRIO: R$ 250,00 
QUANTIDADE: 01 UN. 
VALOR TOTAL DO LOTE 250,00 	 - 
Descrição: MESA DE REUNIÃO - M7 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇAO" Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em 
MDF revestido de laminadomelamínico, montada sobre dois pés.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Tampo retangular: 
2000 x 950 mm +/- 50 mm." Altura:. 750 mm +/- 5 mm." Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e 
atendimento àsexigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: minirnade 730 mm." 
Espessura do tampo 25 mm +1- 06 mm Tolerâncias para camada de tinta mínimo 40 micrometros /maximo 100 
micrometros CARACTERÍSTICAS Tampo em MDF com espessura de 25 mm revestido na face inferior com 
laminadomelamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico dealta'pressão, de 0,8 mmde 
espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado." Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 1 BO,  na 
cor cinza ou branco,com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variaçôes22deõorrentes 
das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve serencaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies." Estrutura constituída de:- Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF 
entre os mesmos.- Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas." Sapatas 
reguláveis em nylon ou polipropileno injetado." Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas 
através deencaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas." Peças injetadas não devem 
apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partescortantes." Acabamento das partes metálicas, em pintura 'em pó,' 
brilhante, na cor cinza ou preta." Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber 'solda éni' 
toda a extensão da união.GARANTIA" Mínima de dois anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação, 
oxidação das partes metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. MARCA PROPRIAMOD. PRÓPRIO 

RI\ 	
\4L 

LOTE 60 

VALOR UNITÁRIO: R$ 190,00 
QUANTIDADE: 04 UN. 	 ' 
VALOR TOTAL DO LOTE: 760,00  

Descrição: MESA DE TRABALHO EM TAMPO ÚNICO - M6 (P'ROINFÂNCIA)DESCÀIÇÃO" Mesa de trabalho com 
tampo retangular em MDF revestido de laminado melamínico,montada sobre suporte metálico com dois 



000536 
pés.DIMENSOES E TOLERANCIAS" Tampo retangular: 1200 x 600 mm +1- 10 mm.t Altura: 750 mm .+)- 5. mm...Para 
acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento asexigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 
possuir altura livre sob o tampo: minimade 730 mm." Espessura do tampo: 25,8 mm +/ 0,6- mm." Tolerâncias para 
camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros.CARACTERISTICAS" Tampo em MDF, com 
espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminadomelamínico de baixa pressão (BP), e na face supêrior com 
laminado melamínico dealta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado." Bordos 
encabeçados com perfil extrudado maciço de 1 8O,  na cor cinza ou branco,com a mesma tonalidade do laminado do 
tampo, admitindo-se pequenas variaçõesiadecorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil 
deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de:-
Estrutura em aço carbono com dois pés com trava em MDF entre os mesmos Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca com buchas metálicas Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetados Terminações de 
tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através deencaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem -õ - 
uso de ferramentas." Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta." Todos os 
encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda emtoda a extensão da união.GARANTIA" 
Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega,oxidação das partes metálicas e desgaste 
ou desprendimento de componentes MARCA PRÓPRIA MOD. PRÓPRIO 

LOTE 62 

VALOR UNITARIO: R$ 170,00  
QUANTIDADE: 01 UN. 
VALOR TOTAL DO LOTE: 170,00 	 - 	- 
Descrição: MESA PARA REFEIÇÃO DE ADULTOS CIRCULAR - MB (PROINFANCIA)DESCRIQAO" Mesa de reunião 

-. com  tampo redondo em MpF revestido de laminado melamínico,montada sobre coluna central dotada de quatro 
pés.DIMENSOES E TOLERÂNCIAS DA MESA" Diâmetro do tampo: 1000 mm i-i- 10 mm." Altura: 750 mm +1- 5 mm." 
Para acomodaçãode pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento àsexigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve 
possuir altura livre sob o tampo minimade 730 mm" Espessura do tampo 25,8 mm .i-/ 0,6 mm" Tolerâncias 
dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591." Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros- - 
/maximo 100 micrometros CARACTERISTICAS Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior 
com laminadomelamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico dealta pressão, de 0,8 
mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado." Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180, na cor 
cinza, com amesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações89decorrentes das 
características de cada material (brilho, textura). O perfil deve serencaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser 
nivelado com as suas superfícies." Estrutura constituída de:- Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo 
de aço laminado a frio,com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima dei ,5 mm.-
Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, comdiâmetro de 3" (polegadas), com espessura 
de chapa mínima de 1,5 mm.- Pés em número dequatro, confeccionados em tubo de aço laminado a frio, ~costura, - 
perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1 ,Smm." Fixação do tampo à estrutura através de 
parafusos de rosca métrica M6 com buchasmetálicas." Sapatas reguláveis metálicas, rosca M6, com partes em contato 
com o piso emplástico injetado." Terminações de tubos em plástico injetado, na cor preta, fixadas através de 
encaixe.Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas." Peças injetadas não devem apresentar 
rebarbas, falhas de injeção ou partescortantes." Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor 
cinza." Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda émtoda a extensão da união. 
GARANTIA" Mínima de dois anos contra defeitos de fabricação a partir da data de entrega, oxidação das partes 
metálicas e desgaste ou desprendimento de componentes. MARCA PROPRIA MOD. PRÓPRIO - - 

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e,tUe nossa proposta 
está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital). 

Valor total da Proposta: R$ 5.896,00 (Cinco mil oitocentos e noventa e seis re\ds.) 

DECLARAMOS que estão inclusas no valor contrato todas as despesas com mão-de- obra e, todos os 
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciárlos e comerciais do produto a ser entregue, 
conforme Edital de Pregão Eletrônico N° 031/2020 

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa- e Empresa -  de 
Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 30  da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 
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V. BENTO MUNHOZ DA ROCHANÊTO, 4702 
DtST MX ATALA1A 

L CÈP asio&oc GUARAP 

000537 
Declaramos que conhecemos todas as estipulações estabelecidas no ato convocatório do certame, na 
minuta contratual, bem como as disposições da Lei no. 8666193, de 21106193 e Lei n°. 10.520, de 17 de 
julho de 2002, Leis n 0.123106 e 127/07, que rege o presente 

Dados Bancários, a fim de agilizar os possíveis pagamentos: 
Banco: Itau 
Agencia: 0256 
Conta Corrente: 41200-8 	 : 

Guarapuava, 23 de Junho de 2020 

56 718 64610001 -à  
PATRICIA DE MORAES Kft4Z - ME 


