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ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI, brasileiro, natural de CURITIBA - PR, 
solteiro, nascido em 26109111979, maior, empresário, residente e domiciliado em 
RIO AZUL - PR, na RUA VICTOR TYSKI N° 40, bairro INDUSTRIAL, CEP 
84.560-000, portador da Carteira de Identidade civil n° 7.617.924-7, expedida pelo 
Instituto de identificação do Paraná em 3011011995 e CPF no 030.067.3.19-13. 

PRISCILA M.ACROVSKI, brasileira, maior, solteira, natural de RIO AZUL - 
PR, nascida em 1510511993, empresária, residente e domiciliada em RIO AZUL — 
PR, na RUA WCTOR TYSKI N° 40, bairro INDUSTRIAL, CEP 84.560-000, 
portadora da Carteira de Identidade n 0  12 854 196-9, expedido pelo Instituto de 
Identificação do Paraná em 2810912000 e CPF 088.572.289-24, resolvem constituir 
uma sociedade limitada regida pelas clausulas seguinte: (art. 997, 1, CC/2002) 

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob o nome empresarial de 
PLAYRIO PARQUES INFATIL LTDA e terá sede e doimciho na RUA VICTOR 
TYSKI N° 40, SALA 1, BAIRRO INDUSTRIAL, CE? 84.560-000, RIO AZUL - 
PR. (art. 997, H, CCl2002), 

CLAUSULA SEGUNDA: O capital Social é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), 
divididos em 70,000 mil quotas de valor nominal R$ 1,00 (um real), 
mtegrahzadas em moeda corrente do Pais, neste ato, pelos sócios, ficando assim 
distribuídos: 

sócios - - -  Valor " o 

ADEMIR AUGUSTO  DEMBRINSKI 35.000 1.  R$ 35.000.00 50 

L!1WJLLAMACF!OVSK! 35.00OR$35.0O0.00t5O! 
10..FAj__ .. 	1 

70000

.000 R$ LIP°.  
CLAUSULA TERCEIRA: A sociedade iniciou suas atividades em 1010512019 e 
seu prazo de. duração é indeterminado. (art. 997, 11, CC/2002). 

CLAUSULA QUARTA A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital 	9 
Social, (art. 1.052, CC/2002). 	 5 
CLAUSULA QUINTA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercido  social, 	

d 

os socios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o 
caso. (art. 1.071 e 1.072, § 2°e art 1.078, CC12002). 

CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transfendas a terceiros sem o consentimento do outro soem, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço direto de preferência para a sua 
aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração 
contratual pertinente. (art. 1.056, art. 1057, CC/2002), 
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PL4YRIO PARQUES INFANTIL LTDA 	 090539 
CLAUSULA SÉTIMA: A administração da sociedade cabe aos sócios ADEMIR 
AUGUSTO DEMBRINSKI e PRISCILA MACIIOVSKI, assinando 
individualmente, com os poderes e atribuições de administrador, autorizado o uso 
do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. (art..997,VI, 1.013, 1.015, 1.064 CC/2002) 

CLAUSULA OITAVA: Ao tériiiixió de cada exercício social, em 31 de dezembro, o 
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventano, do balanço patrimonial e do balanço de resultado 
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas qúotas, os lucros ou perdas 
apurados. (art. 1465, CC12002). 

CLAUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar unta retirada 
mensal, a título de pro labore, observadas as disposições regulares pertinentes. 

CLAUSULA DECIMA A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar 
filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinadas por todos os 
sócios: 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz 
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos somos remanescentes, o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial 
da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado 
Parágrafo único O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que 
sociedade se resolva em relação a seu sócio (art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002) 111I' 
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA. O objeto social é 

FABRICAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE ESQUADRIAS DE METAL, j 
PORTAS, MARCOS, JANELAS, BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, o 
PARQUES INFANTIL, CARTEIRAS, CADEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES 9 DE MADEIRA, FERRO E PLÁSTICO 	 - 
FABRICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS SOB MEDIDA EM 
MADEIRA E AÇO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTOS E REPARAÇÃO DE ARTIGOS 
DE MADEIRA E MOBILIÁRIO, MÓVEIS ESCOLARES, PARQUES 
INFANTIS, CARTEIRAS, CADEIRAS E MÓVEIS ESCOLARES DE 
MADEIRA, FERRO E PLÁSTICO 
FABRICAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE EXPOSITORES PARA 
LOJAS 
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FABRICAÇÃO E COMÉRCIO VAREJISTA DE GRADES, PORTÕES, 
LIXEIRAS, BANCOS DE PRAÇA 
FABRICAÇÃOE COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
FABRICAÇÃO E COMERCIO VAREJISTA DE TRAVES DE FUTEBOL, 
TABELA DE BASQUETE, POSTE PARA VÔLEI, TOLDOS DE LONA E 

E COMÉRCIO VAREJISTA DE TELAS E ALAMBRADOS 
E COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 

COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE 
INFORMÁTICA, CARTUCHOS, TONER E RECARGAS DE CARTUCHOS 
PARA IMPRESSORAS 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS 
COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE BICICLETAS, TRICICLOS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ESPELHOS E VIDROS 
COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E 

DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 
DE MADEIRAS E ARTEFATOS, DIVISÓRIAS EM 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, PERSIANAS E fl; 
CORTINAS f COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA 
COMERCIO 	VAREJISTA 	DE 	FERRAGENS 	E 	FERRAMENTAS, 
MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO PÁRA CONSTRUÇÃO CIVIL 
COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA PRESENTES, ARTIGOS 
ESPORTIVOS, BIJUTERIAS 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA, LIVROS, JOGOS 4 E BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS, MATERIAL DE LIMPEZA E p 
EXPEDIENTE, UTILIDADES DOMESTICAS, ELETROELETRÔNICOS DE 
USO DOMESTICO E PESSOAL 
COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS NOVAS, CALÇADOS,  CAMA, MESA 
E BANHO, TECIDOS E UNIFORMES ESCOLARES, COLCHÕES 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE IMÓVEIS, ARTEFATOS DE 
CIMENTO 1 - 
PRESTAÇAÔ 	DE 	SERVIÇOS, MANUTENÇÃO 	E 	REPARO EM 
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, EMBALAGENS E MÓVEIS EM 
PLÁSTICOS 
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PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
- 	 — 	 - kjUUtfli 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMA CENTRAL DE AR CONDICIONADO, VENTILAÇÃO E 
REFRIGERAÇÃO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE PAINÉIS 
PUBLICITÁRIOS 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL, 
INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PINTURA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
DE MÓVEIS ESCOLARES DE MADEIRA, AÇO E ESQUADRIAS DE 
METAL, GRADIL, PORTÕES E BANCOS DE PRAÇA, TRAVES DE 
FUTEBOL, TABELA DE BASQUETE, POSTE PARA VÔLEI, TOLDOS 

CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas 
da lei, de que não estão impedidos de exercerem a achmmstração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por encontrarem sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime fahmentai, de prevaricação, pata ou suborno, concussão, 
peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé 
publica, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1°1  CC/2002). 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito .0 foro de REROUÇAS/PR para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA; Os sócios declaram para os fins que a empresa 
se enquadra na situação de MICROEMPRESA, conforme Inciso 1 do artigo 3 °  da 
Lei Complementar n°  123, de 1411212006 

E por estarem assim justos e contratados assinam o 
presente instrumento em uma única via de igual teor e forma 

RIO AZUL — PR, 24 DE ABRIL DE 2019. 

ADEMIRÁUGUSTO DEMBRINSIU 	PRISCILA MACJIOVSKI 
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is 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

ODR 

MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

NOME EMPRESARIAL 
PLAVRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

ME 

[5DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

25.12-6-00 - Fabricação de esquadrias de metal 

CÔDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 
16.29-3-01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis 
22.29-3-03 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios 
22.29-3-99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente 
23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 
25.42-0-00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias 
25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados 
25.99-3-99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente 
31.01-2-00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira 
31.02-1-00 - Fabricação de móveis com predominância de metal 
31.03-9-00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal 
43.29-1-01 - Instalação de painéis publicitários 
43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura 
47.43-1-00 -Comércio varejista de vidros 
47Ã4-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção não especificados anteriormente 
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 

CÔDIGO E OESCRIÇAO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 	 NÚMERO COMPLEMENTO 

R VICTOR TYSKI 	 40 	 SALA 1 

CEP 	 BAIRRO/DISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 

84.560-000 	 INDUSTRIAL 	 RIO AZUL 	 PR 

END EREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 

CESARTRYNDADE@BOL.COMaR 	 (42)3463-1411/(42) 3542-1548 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇAD CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CAOASTRAL 
ATIVA 	 2910412019 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 1 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

000545 

9 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 
	 [(9 

Emitido no dia 1610612020 às 10:19:42 (data e hora de Brasília). 	 Página: 112 



a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇAO 
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO TURA 

MATRIZ CADASTRAL 

NOME EM PRESARJAL 

PARQUES INFANTIL LTDA 

CÔDIoO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 
41.61-242 - Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47555.03 - Comercio varejista de artigos do cama, mesa e banho 
47,56-3-00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.59-8-01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas 
47.61-0-03 . Comércio varejista de artigos de papelaria 
47M3-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 
47.63-6-03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios 
47.734-CO - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47,814-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 
47.89-0-01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos 
49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, Interestadual e 
internacional 
6209-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
95.21-5-00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrónicos do uso pessoal e doméstico 
95,29-1-05 - Reparação de artigos de mobiliário 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 
208-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO NÚMERO 	1 COMPLEMENTO 
RVICTORTYSKI 40 SALA 1 

CEP SAIRR0/nIsTRrrO MUNICIPIO j UF 
84.560-000 INDUSTRIAL RIO AZUL PR 

ENDEÇO 	ETRÔNICO TELEFONE 
CSA

ER
RTRY

EL
NQADEBOLCOM.BR (42) 3463-1411/(42) 3542-1648 

ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CACASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 j 	29104/2019 

MOTIVO DE SITUAÇÂO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO  ESPECIAL 

090546 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB ri 0  1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 16/0612020 às 10:19:42 (data e hora de Brasília). 	 Página: 212 
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a. MINISTÉRIO DA FAZENDA 

fl Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

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

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 administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°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 chttp:/Iwww.pgfn.gov.br >. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n °  1.751, de 211012014. 
Emitida às 08:06:52 do dia 1110212020 <hora e data de Brasilia>. 
Válida até 0910812020—' 
Código de controle da certidão: D2DE.B32F.FA4F.449B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

111 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

000548 
Certidão Negativa 

de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual 

N° 021766084-07 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 33.492.88710001-31 
Nome: PL.AVRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos 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 estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Válida até 1110812020 - Fornecimento Gratuito 

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

ri 
Pdg?na Ide 1 
Ernilido via Internet Pública 11~20081457) 4 



Município de Rio Azul 
Secretária Municipal de Finanças jJJ 1 

Departamento de Cadastro e Tributação 
fl 

ANOS 

CERTIDÃO NEGATIVA 669/2020 

1. 	FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA MUNICIPAL COBRAR 
DÉBITOS CONSTATADOS POSTERIORNENTE MESMO REFERENTE AO PERíODO 
COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

IMPORTANTE: 2, 	A PRESENTE CERTIDÃO TEM VALIDADE ATE 1410512020 	SUA 
AUTENTICAÇÃO PODERÁ SER CONFIRMADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: 
http:/1200 195- 17O.2O2:747llespnrtallstmvafldacaoeectidan.Ioad.Iogic 

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

REQUERENTE: PRISCILA 	CÓDIGO DE 
YIACI-IOVSKI AUTENTICAÇÃO : TTTX4ZMS2QET2M4X84BA2 

FINALIDADE: CADASTRO E/OU CONCORRÊNCIA E/OU LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

INSCRIÇÃO 	CNPJ 	 INSCRIÇÃO 	 ALVARÁ 
EMPRESA 	 . 	 ESTADUAL 

3037517 	33.492.887/0001-31 	2665 
ENDEREÇO 

RUA VICTOR TYSKI, 40- INDUSTRIAL CEP: 84560000 Rio Azul - PR 

000549 

Data de Emissão, Rio Azul, 15 de Junho de 2020 

Certidão emitida Elelrônicameote, sua veracidade poderá ser confinnada no seguinte endereço eletrônico: 
1Ittp:11200. 195. I70.202:7474fesportal/slmvalidacaocertidao.Ioad.Ingic 
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CA ,V a 
CAIXA ECONÕMCA FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	33.492.887/0001-31 

Razão Social:PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

Endereço: 	R VICTOR TYSKI 40 / INDUSTRIAL! RIO AZUL / PR 184560-000 

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

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

Validade: 1110312020 a 08/07/2020 

Certificação Número: 2020031103211885586288 

Informação obtida em 31/03/2020 09:51:14 

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br  
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000551 
rODEI JTJDTCIÁR.ITO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: PLAYRIO PARQUES INFANTIL LIDA 
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 

Certidão ri': 3527606/2020 
Expedição: 06/02/2020, às 10:32:09 
Validade: 03/08/2220 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

33.492.887/0001-31 

dias, contados da data 

Certifica-se que PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 

33.492.887/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores 
Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
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 transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

E aagePe 	 - 	.br 



ANEXO VIII 
DECLARAÇÃO 

A empresa PLAYRIO PARQUES INFANTIL LIDA ME, inscrita no CNPJ sob no 
33492.887/0001-31 sediada na RUA VICTOR TYSKI 40 - INDUSTRIAL, cidade de RIO AZUL 
estado PARANÁ, telefone(s) (42) 3463-1411 e-mail para contato playrio2019@outlook.com , neste 
ato representada pelo(a) Sr(a) ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI portador da Carteira de 
Identidade no 7.617.924-7 e do CPF n° 030.067.319-13 DECLARA sob as penas da lei que não 
possui em seu quadro societário cônjuge, parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau, de autoridades ou servidores comissionados da própria pessoa jurídica, conforme 
Acórdão 274512010 do Tribunal de Contas do Paraná e Súmula Vinculante 13, do STF. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais, ciente 

de que a falsidade de seu conteúdo pode implicar na imputação de sanções civis, administrativas, 

bem como na sanção penal prevista no art. 299 do Código Penal, conforme transcrição abaixo: 

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que nele deveria 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 

fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. 

Pena: reclusão de 1 (um) a 5 (cinco) anos e multa, se o documento é público e reclusão de 1 (um) 

a 3 (três) anos, se o documento é particular. 

Rio Azul/PR 2210612020. 

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNN: 33.492.88710001.31 

RUA VICTOR TYSKI N°40 - SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL . RIO AZUL PR. CEP 84.560.000 
FONE: (42) 3463.1411 - CELULAR (42)99946-1725 



DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

A empresa PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob no 
33.492.88710001-31 sediada na RUA VICTOR TYSKI 40 - INDUSTRIAL, cidade de RIO AZUL 
estado PARANA, telefone(s) (42) 3463-1411 e-mail para contato playrio2019@outlook.com , neste 
ato representada pelo(a) Sr(a) ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI portador da Carteira de 
Identidade no 7.617.924-7 e do CPF n° 030.067.319-13 DECLARA, sob as penas da Lei, em 
cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7 0  da Constituição da República, que não 
emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Rio Azul/PR 2210612020. 
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DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO 

PREGÃO ELETRONICO No 3112020 

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME, sediada RUA VICTOR TYSKI 40— INDUSTRIAL 
- RIO AZUL - PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 33.492.88710001-31, por intermédio do seu 
representante legal o Sr.(a) ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI, portador da Carteira de Identidade 
n°7.617.924-7 e do CPF n°030.067.319-13, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em 
qualquer das condições impeditivas, especificando: 

1- Que não foi declarada inidônea por ato do Poder Público; 

2- Que não está impedida de transacionar com a Administração Pública; 

3- Que não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos serviços prestados, 
quer por outro motivo igualmente grave, no transcorrer dos últimos 05 (cinco) anos 

4- Que não incorre nas demais condições impeditivas previstas no art. 9 0  da Lei Federal n° 
8.666193 consolidada pela Lei Federal n° 8.883194. 

E que, se responsabiliza pela veracidade e autenticidade dos documentos oferecidos, 
comprometendo-se a comunicar a PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ MACHADO, à ocorrência 
de quaisquer fatos supervenientes impeditivos da habilitação, ou que comprometam a idoneidade 
da proponente, nos termos do artigo 32, parágrafo 2 0 , e do artigo 97 da Lei 8.666193, e suas 
alterações. 

Rio Azul/PR 2210612020. 

1 
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PLAVRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001.31 

RIJA VICTOR TYSKI N°40 - SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL RIO AZUL PR- CEP 84.560.000 
FONE: (42) 3463.1411 - CELULAR (42)99946.1725 



ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PLENO CONHECIMENTO 

A empresa PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA ME, inscrita no CNPJ sob n° 33.492.887/0001-
31 sediada na RUA VICTOR TYSKI 40 - INDUSTRIAL, cidade de RIO AZUL estado PARANÁ, 
telefone(s) (42) 3463-1411 e-mail para contato playrio2019@outlook.com , neste ato representada 
pelo(a) Sr(a) ADEMIR AUGUSTO DEMBRINSKI portador da Carteira de Identidade n° 7.617.924-
7 e do CPF n°030.067.319-13 declara, sob as penas da Lei, que preenche plenamente os requisitos 
de habilitação estabelecidos no presente Edital do Pregão Eletrônico n°031/2020, assim como tem 
pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do Edital e seus 
anexos. 

Rio Azul/PR 2210612020. 

Adamrugusio Dembrinski  
Soco drntrnstradc 
RO l.Gl 794J 
GPP 030.067,319-13  

PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

RUA VICTOR TYSKI N° 40- SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL RIO AZUL PR. CEP 84.560-000 
FONE: (42) 3463-1411 - CELULAR (42)99946-1725 



PREGÃO ELETRONICO N° 3112020 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregão Eletrônico 
2020.05.18.01 da Prefeitura Municipal de Cruz Machado, que a empresa PLAYRIO PARQUES 
INFANTIL LTDA ME, CNPJ 33.492.88710001-31, sediada a RUA VICTOR TYSKI 40— INDUSTRIAL 
- RIO AZUL - PR, tomou conhecimento do Edital e de todas as condições de participação na 
Licitação e se compromete a cumprir todos os termos do Edital, e a fornecer material de qualidade, 
sob as penas da Lei. 

Por ser expressão de verdade, firmamos a presente. 

Rio Azul/PR 2210612020. 

PLAVRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

RUA VICTOR TYSKI N°40 - SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL. RIO AZUL PR- CEP 84.560-000 
FONE: (42) 3463-1411 - CELULAR (42) 99946-1725 



Alvará 
31/0312023 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 000557 
ESTADO DO PARÀNA 

CNN: 75.963.25610001-01 

de Rio Azul-PR, conforme protocolo n °  PRP 1934630776 de 13 de Abri 
in livro n°.: 15. folhas 321` concede alvará de licença para localização a: 

PLAYRLO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

Nome Fantasia: Flavrio Parques infantil LT. 

512-8/00 - Fabricação de esquadrias de metal 
.tividades Secundárias 
522-6/02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais. 
529-3/01 - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis. 
229-3103 - Fabricação de artefatos de material plástico para uso na construção, exceto tubos e acessórios. 
229-3/99 - Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente. 
330-3/02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção. 
542-0/00 - Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias. 
592-6/02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados. 
599-3/99 - Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente. 
101-2/00 - Fabricação de móveis com predominância de madeira. 
102-1/00 - Fabricação de móveis com predominância de metal. 
103-9/00 - Fabricação de móveis de outros materiais, exceto madeira e metal. 
329-1/01 - Instalação de painéis publicitários. 
3 30-4/04 - Serviços de pintura de edificios em geral. 
74 1-5/00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
743-1/00 - Comércio varejista de vidros. 
744-0/01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas. 
744-0102 - Comércio varejista de madeira e artefatos. 
744-0/05 - Comércio varejista de materiais de construção n& especificados anteriormente. 
744-0/99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral. 
753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo. 
754-7/0 1 - Comércio varejista de móveis. 
755-5/03 - Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho. 
756-3/00 - Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios. 
759-8/01 - Comércio varejista de artigos de tapeçaria, cortinas e persianas. 
76 1-0103 - Comércio varejista de artigos de papelaria. 	 \fl 
763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos. 
763-6/03 - Comércio varejista de bicicletas e triciclos; peças e acessórios. 
773-3/00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos. 
78 1-4/00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios. 
789-0/01 - Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos. 
930-2/02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual 
internacional. 
209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 
52 1-5/00 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. 
529-1/05 - Reparação de artigos do mobiliário. 
751-2/01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática. 
75 1-2/02 - Recarna de cartuchos para enuinamentos de informática. 

1/2 



31103/2020 
	 Alvará 

a à Sexta das 08:00 às 18:00 
das 08:00 às 18:00 	- 
o das 08:00 às 12:00 CODIGO DE 

Emitido em 	 inscriçau iviunicipai 	 v 
31/03/2020 	 3037517 	 15/03/2021 	

00558 

A RECOLHER AOS COFRES DO MUNICÍPIO DE RIO AZUL A TAXA DE VEI 
FUNCIONAMENTO REGULAR DE ESTABELECIMENTO E O IMPOSTO SOBRE 
MFORME LEGISLACÃO EM VIGOR. 

1. O presente alvará só tem efeito para o período especificado, ficando sujeito a renovação anual. 
2. Será exigida renovação da licença sempre que ocorrer mudanças de ramo de atividade, modificações nas 
características do estabelecimento ou transferência de local. Nos casos de alterações tais como: encerramento, 
mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, ele o contribuinte será obrigado a comunicar a Prefeitura 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. 
3. O Alvará de Funcionamento poderá ser cassado: 1- quando se verificar divergência entre a atividade licenciada 
e aquela desenvolvida no local; II- quando houver o descumprimento de quaisquer disposições desta Lei e/ou das 
demais regulamentações pertinentes; III- quando causar perturbação ao sossego, à moral e ao bem-estar público; 
IV- se o proprietário se negar a exibir o Alvará de Localização à autoridade competente, quando solicitado a 
fazê-lo; V- por solicitação de autoridade competente, provados os motivos que fundamentam a solicitação. 
IMPORTANTE: Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua 
situação perante o fisco. Futuramente você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, 

'- 	etc. 

Joelcio Gonçalves Soares 	 «Equiplano Público Web» 
Decreto 55/2019 	 Dep. de Cad. e Tributação 

Emitido em 	 Inscrição Municipal 	 Válido até 
31/0312020 	 3037517 	 15/03/2021 

om 

212 



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ 	 fl 9055 
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de REBOUÇAS 

Certidão Negativa de Falência e Afins 

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEL (FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA CIVIL, 
CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL) desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR 
nenhum procedimento em andamento contra: 

PLAVRIO PARQUES INFANTIL LTDA 

CPFICNPJ: 33.492.88710001-31 

no periodo compreendido entre a presente data e os últimos 05 (cinco) anos que a antecedem (ou desde a data da 
instalação da comarca). 

Informações complementares 

Assinatura digital nos termos do Ofício Circular n° 4312020-CGJ 

REBOUÇAS, 15 de Junho de 2020 

Andreia de Lima Bisiewicz 
Distribuidor 

se 
Documento assinado digita/mente, conforme MP n. 2200-2/2001, Lei n.' 11.41912006 e Resolução ri.' 0912008, do TJPR/OE 

nvi,,p 7 iA, / SDP-Sistema do Distribuidor do Paraná 	 Data de emissão:1 5106/2020 17:51 	 Página 	1 	de 



ANEXO II 

PROPOSTA 

Edital de Pregão Eletrônico N° 3112020 
Processo n° 7812020 
Tipo: MENOR PREÇO  POR ITEM. 

' IDENTIFICAÇÃO DOS ITENS: 

Item/Lote Material Descrição &W Und Marca 
Modelo 

Valor 
Unitário 

R$  

Valor 
Total R$ 

41 12040038 BALANÇO 	DE 	4 	LUGARES 	COM 01 UND. ANDRIEI 899,99 899,99 
ESTRUTURA 	PRINCIPAL 	EM 	AÇO MA046 
CARBONO - BA (PROINFÂNCIA) 
DESCRIÇÂO 

Balanço quatro lugares (lado a lado) para 
crianças a partir de três anos. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 

Largura: 1800 mm; 
"Altura mínima: 2200 mm; 
"Comprimento: 4400 mm; 
"Tolerância: ±10% (dez por cento). 
CARACTERISTICAS  

PLATRIU PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

RUA VICTOR TYSKI N°40 - SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL - RIO AZUL PR- CEP 84.560-000 
FONE: (42) 3463-1411 CELULAR (42) 99946-1725 



"Selo do INMETRO. 
• Peças multicoloridas. 
"Não tóxico. 
• Estrutura principal em aço carbono com 
travessão superior em aço de 2,5"x3mm. 
"Coluna a cada dois assentos, que separe e 
dê sustentação; o espaço de circulação 
entre 	os 	assentos 	e a 	coluna 	devem 
respeitar 	os 	requisitos 	de 	segurança 
estabelecidos pela(s) norma(s) pertinente(s). 
"Pé central em aço de 2"x 2,65mm. 

Corrente 	de 	sustentação 	em 	aço 
galvanizado 	de 	espessura 	5mm 	ou 
sustentação em corda trançada de Poliéster 
resistente, 	com 	no 	mínimo, 	8mm 	de 
diâmetro. 

Para o caso de correntes de sustentação 
em aço, deverá ser utilizado o sistema de 
movimentação/articulação em parafusos de 
aço com diâmetro de 14",  com movimentação 
sobre 	rolamentos 	de 	esfera 	blindados 
acondicionados em 	bucha metálica que 
permita substituição. 

Para o caso de utilização de cordas 
trançadas em poliéster, a fixação deverá ser 
executada através de ganchos ou sistema 
similar que impeça o desgaste as cordas, 
devido ao atrito. 

Parafusos de fixação a base do tipo 
parabolt 	em 	aço 	galvanizado, 	medindo 

Cadeira de balanço em aço carbono com 
tubo de 1" com parede de 2mm, com encosto 
sem emendas entre o assento e o encosto 
ou em polietileno rotomoldado (composto 
com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que 
protejam 	contra 	raios 	solares 	e 
desbotamento provocado pelo tempo (sol 
e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência 
do produto) com barra de segurança móvel 
e assento com encosto. 

Range com quatro furos em cada pé de 
sustentação 	para 	permitir a 	fixação 	do 
equipamento através de parafusos sob base 
de concreto. 

A pintura deverá ser eletrostática em pó, 
em tinta poliéster, com espessura minima de 
70 micrômetros. 
1. 	 Os 	produtos 	deverão 	ser 
montados/soldados através de processo 
MlG/TIG, proporcionando acabamento livre 
de arestas, rebarbas e saliências. "Todos os  

en 
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PLATRIO PARQUES INFANTIL LTDA 
CNPJ: 33.492.88710001-31 

RUA VICTOR TYSKI N°40 - SALA 1 - BAIRRO INDUSTRIAL - RIO AZUL PR- CEP 84.560-000 
FONE: (42) 3463-1411 - CELULAR (42) 99946-1725 
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aree 
tubos utilizados na fabricação dos produtos 
deverão ter seu topo fechado com tampa 
metálica soldada, sendo proibido o uso de 
ponteiras plásticas para este acabamento. 

A superfície metálica do balanço deverá 
receber tratamento anti-corrosão através do 
processo de fosfatização. 

Os parafusos de fixação à base do tipo 
parabolt deverão acompanhar os produtos. 
GARANTIA 

Mínima de um ano a partir da data de 
entrega, contra defeitos de fabricação e 
pigrnentaçãolcoloração de peças.  

42 12040039 BANCO RETANGULAR MONOBLOCO - RI 12 UNO ANDRIEI 12500 1.50000 
(PROINFÂNCIA) MA026 
Descrição: 
Banco retangular monobloco, com bordas 
arredondadas, medindo 1.80 x 0.40, com 
estruturas retangulares em aço 50x30mm 
parede 1,2. 
O tampo confeccionado em MOE de 15 mm 
com re-engrosso de 30 mm, revestido em 
sua face superior em laminado melaminico 
pós forrnável de 0,6mm de espessura na cor 
Ibiza (referência L 156), acabamento de 
superfície texturizado e encabeçamento de 
fita de bordo em PVC branco. Acabamento 
da face inferior em laminado melaminico 
branco brilhante. 
A fixação do tampo é por meio de parafusos 
auto-atarrach antes de 2 W' x 3116" 
A estrutura em aço com pintura eletrostática 
de tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada em estufa. 
Ponteiras de acabamento em polipropileno 
na cor branca, fixado à estrutura através de 
encaixe. 
RECOMENDAÇÕES: 
Todas as partes metálicas devem ser 

unidas entre si por meio de solda latão, 
acabamento 	liso 	e 	isento 	de 	escórias, 
configurando uma estrutura única, devendo 
receber 	tratamento 	anti-ferruginoso 	por 
fosfatização. 

Eliminar 	rebarbas, 	respingos 	de 	solda, 
esmerilhar 	juntas 	e 	arredondar 	cantos 
agudos. 
As peças plásticas não devem apresentar 

rebarbas, 	falhas 	de 	injeção, 	ou 	partes 
cortantes, devendo ser utilizados materiais 
puros e pigmentos atóxicos.  
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A 	fita 	de 	bordo 	deve 	ser 	aplicada 
exclusivamente pelo processo de colagem 
"Hot Melt', devendo receber acabamento 
fresado após colagem, configurando 
arredondamento dos bordos. 
Todas as unidades devem obter o Selo 

Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante e a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois anos. 

Deverão 	ser 	rejeitados, 	lotes 	que 
apresentarem desconformidades ou defeitos 
de fabricação. 

Poderá 	ser 	aprovadas 	variações 	nas 
especificações, 	para 	adequação 	aos 
padrões de cada fabricante, desde que 
configure melhoria de qualidade em relação 
às especificações originais.  

45 12040042 CADEIRA FIXA COM BRAÇOS - C7 10 UND ANDRIEI 77,00 770,00 
(PROINFÂNCIA) MA101 
DESCRIÇÃO 

Cadeira 	fixa 	estofada, 	sem 	braços, 
montada sobre armação tubular de aço com 
quatro pés. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS 
"Largura do assento: 500 mm +1- 50 mm; 
• Profundidade do assento: 460 mm +1- 10 
mm; 
"Altura do assento: 430 mm +1- 10 mm; 

Largura do encosto: 400 mm +1- 10 mm 
(medida no ponto mais saliente do apoio 
lombar); 

Extensão vertical cio encosto: 350 mm +1- 
10 mm; 

Espessura da espuma do assento: mínima 
de 40 mm; 
"Espessura da espuma do encosto: mínima 
de 30 mm. 
1. 	Tolerâncias 	dimenslonais 	para 	tubos 
conforme ABNT NBR 6591. 
"Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 
40 micrometros /máximo 100 micrometros. 
CARACTERÍSTICAS 

Assento e encosto confeccionados em 
compensado anatômico moldado a quente, 
contendo no mínimo sete lâminas internas, 
com espessura máxima de 1,5 mm cada. 
"Estofamento do assento e do encosto em 
espuma de poliuretano expandido, colada à 
madeira e revestida com tecido, na cor cinza, 
dotado 	de 	proteção 	com 	produto 
impermeabilizante hidro-repelente.  
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Faces inferior do assento e posterior do  
encosto revestidas com capas de plástico 
injetado, na cor preta. 

Fixação do assento e do encosto á 
estrutura por meio de parafusos com rosca 
métrica e porcas de cravar. 

Estrutura 	constituída 	de 	4 	pés, 
confeccionada em tubo de aço com costura, 
laminado a frio, secção circular mínima 22,3 
mm (718"), com espessura mínima de 1,5 
mm (chapa 16). 

Acabamento das partes metálicas em 
pintura em pó, brilhante, na cor preta. 
"Terminações de tubos em plástico injetado, 
na cor preta, fixadas através de encaixe. 
Estas não devem poder ser retiradas sem o 
uso de ferramentas. 

Sapatas 	articuladas 	para 	garantir 	o 
nivelamento em relação às variações do 
piso. 
"Todos os encontros de tubos ou uniões de 
partes metálicas devem receber solda em 
toda a extensão da união. 
GARANTIA 

Mínima de dois anos a partir da data de 
entrega, 	contra 	defeitos 	de 	fabricação, 
oxidação das partes metálicas, degradação 
do tecido e das sapatas.  

53 12040050 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 01 - 24 UNO ANDRIEI 125,00 3.000,00 
CJA-01 (PROINFÂNCIA) CJA01 
DESCRIÇÃO 

Conjunto 	para 	crianças 	com 	altura 
compreendida entre 0,93 ei ,16m, composto 
de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão e na face inferior 
em chapa de 	balanceamento, montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
- Cadeira individual empilhável com assento 
e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado. Montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 
"Largura: 600 mm; 
"Profundidade: 450 mm; 

460 mm; 
"Espessura: 19,4 mm; 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +/- 1 mm para espessura e 44- 
6 mm para altura. 45 
CARACTERíSTICAS DA MESA  
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"Tampo emMDPouMDF com espessura  
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melaminico de alta pressão, 0,8 
mm de espessura, acabamento 
texturizado, 	na 	cor 	cinza, 	cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento (contra-placa 
fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas 
garra com rosca métrica M6 e comprimento 
10 mm. 

Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com "primer" na face de 
colagem, 	acabamento 	de 	superfície 
texturizado, 	na 	cor laranja, 	colada 	com 
adesivo "HotMelting". 
"Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 	secção 
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 
(1,5 mm). 
- Travessa superior confeccionada em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, 
curvado em formato de "C", com secção 
circular, diâmetro de 31,75 mm (11/4) em 
chapa 16 (1 5 mm) 
-Pés 	confeccionados 	em 	tubo de 	aço 
carbono 	laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 
secção circular, diâmetro de 38mm (1 112 11), 
em chapa 16 (1,5mm). 
"Fixação do tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 
6 mm), 06 parafusos rosca métrica M6 
(diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm, 
cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) 
aos pés através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,8mm, comprimento 12mm. 
"Ponteiras e sapatas em copolírnero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor 
laranja, 	fixadas 	à 	estrutura 	através 	de 
encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
DIMENSÕES 	E 	TOLERÂNCIAS 	DA 
CADEIRA 
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"Largura do assento: 340 mm; 
"Profundidade do assento: 260 mm; 
• Espessura do assento: 7,2 mm a 9,lmm; 
• Largura do encosto: 350 mm; 
46 
"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- 1 mm para espessura e +1- 
1Omm para altura do assento ao chão. 
CARACTERISTICAS 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 face 
superior de laminado melamlnico 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 	0,8mrn 	de 	espessura, 
acabamento texturizado, 	na 	cor laranja. 
Bordos 	com 	acabamento 	em 	selador 
seguido de verniz poliuretano. 
"Estrutura em tubo de aço carbono laminado 
a frio, com costura, diâmetro de 20,7mm, em 
chapa 14 (1,9mm). 
"Fixação do assento e encosto injetados à 
estrutura através de rebites d 

54 12040051 CONJUNTO PARA ALUNO TAMANHO 03- 24 UND ANDRIEI 118,00 2.832,00 
CJA-03 (PROINFANCIA) CJA03 
DESCRIÇÃO 

Conjunto 	para 	crianças 	com 	altura 
compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto 
de uma mesa e uma cadeira. 
- Mesa individual com tampo em MDP ou 
MDF, revestido na face superior de laminado 
melamínico de alta pressão e na face inferior 
em chapa de 	balanceamento, montado  
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sobre estrutura tubular de aço, contendo 
porta-livros em plástico injetado. 
- Cadeira individual empilhável com assento 
e encosto em polipropileno injetado ou em 
compensado anatômico moldado, montado 
sobre estrutura tubular de aço. 
DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA 
"Largura: 600 mm; 
• Profundidade: 450 mm; 
"Altura: 594 mm; 
"Espessura: 19,4 mm; 
• Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +1- 1 mm para espessura e +1-. 
6 mm para altura 
49 
CARACTERÍSTICAS DA MESA 
"Tampo em MOP ou MDF, com espessura 
de 18 mm, revestido na face superior em 
laminado melamínico de alta pressão, 0,8 
mm de espessura, acabamento 
texturizado, 	na 	cor 	cinza, 	cantos 
arredondados. Revestimento na face inferior 
em chapa de balanceamento (contra-placa 
fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas 
garra com rosca métrica M6 e comprimento 
10 mm. 

Topos encabeçados com fita de bordo 
termoplástica extrudada, confeccionada em 
PVC (cloreto de polivinila); PP (polipropileno) 
ou PE (polietileno), com "prime?' na face de 
colagem, 	acabamento 	de 	superfície 
texturizado, na cor amarela, colada com 
adesivo "HotMelting". 
"Estrutura composta de: 
- Montantes verticais e travessa longitudinal 
confeccionados em tubo de aço carbono 
laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 	secção 
oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 
(1,5 mm). 
- Travessa superior confeccionada em tubo 
de aço carbono laminado a frio, com costura, . 	. 
curvado em formato de "C", com secção 
circular, diâmetro de 31 75mm (1 114) em 
chapa 16(1,5 mm). 
-Pés 	confeccionados 	em 	tubo de 	aço 
carbono 	laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 
secção circular, diâmetro de 38 mm (1117), 
em chapa 16 (1,5mm). 

Porta-livros em polipropileno copolímero 
isento 	de 	cargas 	minerais, 	composto 
preferencialmente de 50% de matéria-prima - 
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reciclada ou recuperada, podendo chegar  

até 100%, injetado na cor cinza. 
"Fixação do tampo à estrutura através de 06 
porcas garra rosca métrica M6 (diâmetro de 
6 mm) e 06 parafusos rosca métrica M6. 
(diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm 
cabeça panela, fenda Phillips. 

Fixação 	do 	porta-livros 	à 	travessa 
longitudinal através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,Omm, comprimento lOmm. 

Fixação das sapatas (frontal e posterior) 
aos pés através de rebites de "repuxo", 
diâmetro de 4,Bmm, comprimento 12 mm. 

Ponteiras e sapatas em copolímero virgem, 
isento de cargas minerais, injetadas na cor 
amarela, fixadas à estrutura através de 
encaixe. 

Nas partes metálicas deve ser aplicado 
tratamento antiferruginoso. 

Pintura dos elementos metálicos em tinta 
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor cinza. 
50 
DIMENSÕES 	E 	TOLERÂNCIAS 	DA 
CADEIRA 
"Largura do assento: 400 mm; 
"Profundidade do assento: 310 mm; 
"Espessura do assento: 9,7 mm a 12mm; 

Largura do encosto: 396 mm; 
"Altura do encosto: 198 mm; 
"Espessura do encosto: 9,6 mm a 12,1 mm; 
"Altura do assento ao chão: 350 mm; 

Tolerância: até + 2 mm para largura e 
profundidade, +1- 1 mm para espessura e -li- 

1 Omm pira altura do assento ao chão. 
CARACTERÍSTICAS DA CADEIRA 

Assento 	e 	encosto 	em 	polipropileno 
copolimero 	virgem 	isento 	de. 	cargas 
minerais, injetados na cor amarela. 

Alternativamente o assento e o encosto 
poderão ser fabricados em compensado 
anatômico moldado a quente, contendo no 
mínimo 	sete 	lâminas 	internas, 	com 
espessura máxima de 1,5mm. 

Quando fabricado em compensado, o 
assento deve receber revestimento na face 
superior de laminado melamínico de alta 
pressão, 	0,6 	a 	0,Bmm 	de 	espessura, 
acabamento texturizado, na cor amarela. 
Revestimento da face inferior em lâmina de 
madeira 	faqueada 	de 	0,7mm, 	com  

àà 
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acabamento em selador, seguido de verniz 
poliuretano, inclusive nos bordos. 

Quando fabricado em compensado, o 
encosto deve receber revestimento nas duas 
face  

61 12040058 MESA PARA CRIANÇAS DE 5 A 6 ANOS •- 08 UND ANDRIEI 108,00 864,00 
M4 (PROINFÂNCIA) MA4 
Descrição: 
"Mesa retangular para 2 lugares, para altura 
do 	aluno 	compreendida 	entre 	1,19m 	a- 
1,42m, com tampo em MDP ou MDF, 
revestido na fase superior em laminado 
melaminico e na face inferior laminado 
melamínico de 	baixa 	pressão. 	Estrutura 
tubular de aço. 
Dimensões: 
"Altura da mesa: 59 cm 
"Tampo da mesa para 02 lugares: 60 cm x 
120 cm 
Características: 

Tampo em MDP ou MDF, com espessura 
de 25 mm, revestido na face superior em 
laminado 	melamínico 	de 	alta 	pressão, 
0,8mrn 	de 	espessura, 	acabamento 
texturizado, 	na 	cor 	CINZA, 	cantos 
arredondados (conforme projeto). 
Revestimento na face inferior em !aminado 
melaminico de baixa pressão - BP, na cor 
BRANCA. 

Topos encabeçados com fita de bordo em 
PVC (cloreto de polinivinila) com 
"primer", acabamento texturizado, na cor 
AMARELA, colada com adesivo "Hot 
Melting". 

Estrutura da mesa compostas de: Pós 
confeccionados em tubo de aço carbono, 
laminado a frio, com costura, secção circular fl 
de diâmetro de38mm (1 112"), em chapa 16 
(1,5mm); Travessa longitudinal em tubo de 
aço carbono, laminado a frio, com costura, 
secção quadrada de 40 x 40mm, em chapa 
16 (1,Smm); 
Travessas transversais em tubo de aço 
carbono, 	laminado 	a 	frio, 	com 	costura, 
secção retangular de 20 x SOmm. em chapa 
16 (1,5mm). 

Ponteiras 	e 	sapatas 	em 	polipropileno 
copolímero virgem e sem cargas, injetadas 
na 	cor AMARELA, 	fixadas 	à 	estrutura 
através de encaixe. Dimensões, design e 
acabamento conforme projeto; 1 1 
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Pintura dos elementos metálicos em tinta  
em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, 
brilhante, polimerizada em estufa, espessura 
mínima de 40 micrometros na cor CINZA. 
RECOMENDAÇÕES: 
Para fabricação 	é 	indispensável 	seguir 

projeto 	executivo, 	detalhamentos 	e 
especificações técnicas. 
Todas as partes metálicas devem ser 

unidas 	entre 	si 	por 	meio 	de 	solda, 
configurando uma estrutura única, devendo 
receber tratamento antiferruginoso. 

Eliminar 	rebarbas, 	respingos 	de 	solda, 
esmerilhar 	juntas 	e 	arredondar 	cantos 
agudos. 
Todas as unidades deverão receber o Selo 

Identificador de Controle de 
Qualidade do fabricante à a garantia contra 
defeitos de fabricação de dois anos. 
Serão rejeitados, lotes que apresentarem 

desconformidades ou defeitos de fabricação. 
Poderão 	ser aprovadas 	variações nas 

especificações, 	para 	adequação 	aos 
padrões de cada fabricante, desde que 
configure melhoria de qualidade em relação 
às especificações originais.  

63 12040060 MESA RETANGULAR MONOBLOCO - Ml 06 UND ANDRIEI 200,00 1.200,00 
(PROINFÂNCIA) MA026 
Descrição: 
Mesa retangular monobloco, com bordas 
arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com 
estruturas retangulares em aço 50x30mm 
parede 1,2. O tampo confeccionado em MDF 
de 15mm 	com re-engrosso de 30mm, 
revestido em sua face superior em laminado 
melamínico pós formável de 0,6mm de 
espessura na cor salmão (referência 1-148), 
acabamento 	de 	superfície 	texturizado 	e 
encabeçamento de fita de bordo em PVC 
branco. Acabamento da face inferior em 
laminado melaminico branco brilhante. A 
fixação do tampo será por meio de parafusos 
auto-atarrachantes 	de 	2 	34" x 	3116" A 
estrutura em aço de pintura eletrostática com 
tinta epóxi em pó, na cor branca fosca, 
polimerizada 	em 	estufa. 	Ponteiras 	de 
acabamento em polipropileno na cor branca, 
fixado à estrutura através de encaixe.  

PROPOSTA: R$ 11.065,99 (onze mil e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 
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CONDIÇÕES GERAIS 
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação. 

PRAZO DE GARANTIA 
A garantia deverá ser da seguinte forma: Para todos os Lotes de no mínimo, a contar do recebimento definitivo do 
objeto pela Contratante. 

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

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias contados da sua abertura. 

Condições de pagamentos: Conforme edital. 
'--'é 

RIO AZUL/PR, 2310612020. 
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