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TOTAL D *  PROCESSO.  4 568 

VA OTTONI EQUIPAMENTOS 4' '4. 4; 	 - 
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Quantidade: 5 	 Valor UnIt: 1,097,50 	 Total Item: 5.43750 

LOTE 14 	Quant,: 1 	 Num: 069 	 Total: 999,32 

Item: 14 	Unidade: UN 	 Marca: LAR 	 Modelo: 

Descrição: Conjunto de lixeira composto por 5 coletores - LXI (PROINFANC1A)DESCRIÇÃOo 1<11 composto por cinco 
coletores de 501 para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa sendo - um coletor amarelo para 
vidro com capacidade de 50 litros- um coletor azul para papel com capacidade de 50 litros um coletor amarelo para 
metal com capacidade de 50 litros - um coletor vermelho para plástico, com capacidade de 50 litros um coletor 
marrom para lixo orgânico, com capacidade de 50 litros. DIMENSOES DO CONJUNTO E CAPACIDADE DO 
COLETOR o Altura máxima: 1200 mm. o Largura máxima: 2500 mm. o Profundidade máxima: 550 mm. o Capacidade 
individual do coletor 501 CARACTERISTICASO Corpo e tampa em polietdeno de alta densidade 100% virgem e 
tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Suporte fabricado em aço com 
tratamento anticorrosão ou com pintura eletrostática. o Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de 
proteção classe 9 UV - 20 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar, o Superfícies internas polidas e cantos 
arredondados o Coletores em cores conforme normas da CONAMA e adesivados conforme o tipo de lixo o Suporte 
em aço com tratamento anticorrosão, o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil GARANTIA o 
Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação, 
Quantidade: 2 	 Valor Unit,: 499,68 	 Total Item: 999,32 

LOTE 15 	Quant.: 1 	 Num: 003 	 Total: 633,75 

Item: 15 	Unidade: UN 	 Marca: VITHORY 	 Modelo: 

Descrição: Espremedor de tutas cítricas - EP (PROINFÂNCJA)DESCRIÇÁO o Espremedor automático de frutas 
cítricas, comercial com copo coletor de 1 litro com tampa uni coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ 
carambofa) em tamanhos diferentes, para laranja e timão. DIMENSOES E CAPACIDADE o Altura máxima: 330 mm. o 
Diâmetrof largura máxima 300 mm o Capacidade volumétrica mínima 1 litro. CARACTERÍSTICAS o Gabinete (corpo) 
fabncado em aço inox o Copo supenor, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica o Copo coletor (jarra), tampa 
e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. o Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em 
poliestireno. o Motor de, no mínimo, 114 HP. o Base antidenapante. o Dimensionamento da fiação, plugue e conectores 
eletncos compatíveis com a corrente de operação o Voltagem 110V e 220V conforme demanda o Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO com indicação da voltagem o Cordão de alimentação com 15 m de 
comprimento, como minimo GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o penado da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Quantidade: 1 	 Valor UnIL: 633,75 	 Total Item: 633,75 

LOTE 16 	Quant: 1 	 Num: 060 	 Total: 477,90 
•ltem: 16 	Unidade: UM 	 Marca: DOUBLE DREAM 	Modelo: 

Descrição: Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÂOo Esterilizador de 
mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas. Acompanha pinça. DIMENSÕES E CAPACIDADE o Aflora máxima: 180 
mm. o Diâmetro/ largura máxima: 300 mm. o Capacidade mínima: 4 mamadeiras. CARACTERÍSTICAS o Rase em 
polipropileno copolímero, dotado de dispositivos internos para acondicionamento de, no mínimo, quatro mamadeiras. 
Tampa em plástico em polipropileno copolírnero, transparente, com clipes ebu presilhas para fechamento hermético. o 
O esiSizador deve ser construido de modo a proporcionar proteção adequada contra contato acidental com partes 
quentes (bordas superfícies) que possam expor o usuário a risco de queimaduras durante a operação 00 
esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes, arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar 
riscas aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização. o  produto não deve oferecer risco toxicológico 
ou eliminar resíduos químicos durante sua utilização GARANTIA o Mínima de trás meses a partir da data da entrega, 
de cobertura integral do equipamento. O fabricanta'contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o penado da garantia, substituindo as peças com defeito. 
Quantidade: 2 	 Valor Unit: 88,95 	 Total Item: 177,90 
LOTE 13 	Quant.: 1 	 Num: 080 	 Total: 124,16 
Item: iS 	Unidade: UN 	 Marca: AGRATTO 	 Modelo: 

CNRk.1&770.897./0001-06. 	 1nscriçãoE.stadual: 9064032-24 
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Descrição: Ferro elétrico a seco - ER (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO o Ferro elétrico a seco. DIMENSÕES o Altura 
mâxuna 130 iam o Largura rnãxaua 130 mm o Profundidade máxima: 250 mm CARACTERISTICAS o Controle de 
temperatura. o Cabo anatâmico, o Indicador de tecidos, o Poupa botôes. o Base em alumínio polido. o Corpo em 
plástico. o Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de 
operação o Voltagem 110V e 220V conforme demanda o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

Quantidade: 2 	 Valor Unit.: 62,08 	 Total Item: 124,16 

LOTE 19 	Quant: 1 	 Num: 097 	 Total: 5,189,20 

Item: 19 	Unidade: UN 	 Marca: CONSUL 	 Modelo: 

Descrição: Fogão 06 bocas de uso doméstico - P32 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO" Fogão comercial central de seis 
queimadores com um forno,, alimentado por GLP(gãs liquefeito de petróleo) ou gás naturalDIMENSOES BÁSICAS 
FOGÃO'Drmensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para ainstalaçâo 
do equipamento.Obs.: A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão é de 1 metro." Largura 
máxima": 1200 mm-" Profundidade máximat: 850 mm? Grelhas mínimo: 300 mm x 300 rnm.Obs.: O desgn das grelhas 
deve garantir a possibilidade de apoio adequado depanelas com diâmetro a partir de 300 mm? Diâmetro do queimador 
tipo cachimbo OOmm +/- lOmm" Diâmetro do queimador tipo coroa lBOmm +1- lo mm PRESSÃO DE TRABALHO 
PREVISTA" 2,0 KPa (quikpascal) no caso de gás natural? 2$ kPa (quiiopascal) no caso de GLP.CARACTERISTICAS" 
Fogão comercial central de seis queimadores (bocas)? Com um tomo e torneiras de controle no lado frontal, fixada em 
tubo de alimentaçân(ambiarra)? Alimentado por 619 (gás liquefeito de petróleo) ou gás natural (segundo demanda)? 
O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de fomiaindelevel em local visível junto a conexão 
cora a rede de gás, através de uma dassegumtes expressões "UTILIZAR GÁS NATURAL" ou "UTILIZAR OL?"" Com 
queimadores dotados de dispositivo "supervisor de chama'? Quatro pés era perfil "L" de aço inox, de abas iguais de 1 
112" ir 10 de espessura 129" Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de 
materialpotimérico, fixadas de modo que o equipamento tique a aproximadamente 50 iam dopiso." Quadro inferior 
composto por travessas em perfil "ti" de aço inox em chapa 1 6(1 Súram) com 60 mm de altura e dobras estruturais 
soldadas entre si formando uruquadro rígido lixado aos pés através de parafusos e porcas de aço anox Quadro 
superior composto por travessas em perfil "II' de aço inox em chapa 18(1 ,25mrn) tendo as travessas longitudinais 60 
mm de altura e as transversaislflømmpde altura, soldadas entre si, formando um quadro rígido fixado aos pés através 
deparafusos e porcas de aço inox. As travessas transversais constituem-se no painelde fechamento lateral do fogão? 
Tampo(tempre) constituído em chapa de aço inox, chapa 14 (1,90mm), obtidaatravés de corte a laser, em uma peça 
única, onde se encaixam as grelhas emntmero de seis," Reforços estruturais do tampo em aço inox, constituídos por 
perfil "L' 

Quantidade: 1 	 Valor Unit: 5.189,20 	 Total Item: 5.189,20 

LOTE 20 	Quant: 1 	 Num: 048 	 Total: 8.403,00 

Item: 20 	Unidade: UN 	 Marca: ITAJOBI 	 Modelo: 

f w 
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Descrição: Fogão industrial 06 bocas - FOI (PROINFÁNCIA)DESCRIÇÁCY Fogão comercial central de 6 queimadores 
com 2 fornos, alimentado por 011' (qásliquefeito de petróleo) ou gás naturaLDIMENSOES BÁSICAS 
FOGÂO'Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para ainstalaçâo 
do equipamento Obs A largura de vão livre da porta do ambiente para passagem deste fogão e de 1 metro Largura 
máximo*: 1850 mm" Profundidade máxima*: 1350 rara-" Grelhas runumo 400 rara  400 mm Obs O design das 
grelhas deve garantir a possibilidade de apoio adequado depanelas com diâmetro a partir de 300 mm," Diâmetro do 
queimador tipo cachimbo: 90mm +1- lOmm? Diâmetro do queimador tipo coroa: 18ümm +1-10 mntPRESSAO DE 
TRABALHO PREVISTA" 2,0 KPa (quilopascal) no caso de gás naturaU 2,8 1Pa (quilopascal) no caso de 
GIP CARACTERISTICAS" Fogão comercial central de seis queimadores (bocas) Com dois fomos e torneiras de 
controle no lado frontal fixada em tubo dealimentação (gambiarra)-" Alimentado por GLP (gás liquefeito de petróleo) ou 
gás natural (segundo demanda)." O fogão deve possuir identificação do tipo de alimentação, gravada de 
fomiaindelével, em local visível junto á conexão com a rede de gás, através de uma dasseguintes expressões 
"UTILIZAR GÂS.NATURAL" ou "UTILIZAR OLE'? Com queimadores dotados de dlpositivo "supervisor de chama"-" 
Quatro pés em perfil "1" de aço mor, de abas iguais de 1 1/2" x 1/8" de espessura." Sapatas reguláveis constituídas de 
base metálica e ponteira maciça de materralpolimenco fixadas de modo que o equipamento fique aproximadamente 50 
mm dopiso "Quadro inferior composto por travessas em perfil U" de aço mor em chapa 16(1,50mm) com 60 mm de 
altura e dobras estruturais, soldadas entre si, tornando umquadro rígido tirado aos pés através de parafusos e porcas 
de aço mcxi" Quadro superior composto por travessas em perfil ' 4V" de aço mcx em chapa 16(1 ,2Srnm), tendo as 
travessas longitudinais 60 mmdc altura e as transversaislliümmde altura, soldadas entre si, formando um quadro 
rígido fixado aos pés através deparaflisos e porcas de aço mor As travessas transversas constituem-se no pai nelde 
fechamento lateral do fogão Tampo (tempre) constriurdo em chapa de aço mnox, chapa 14 (11 ,OOmm) obbdaatraves de 
corte a laser, em uma peça única, onde se encaixam as grelhas ernnúmero de seis." Reforços estruturais do tampo em 
aço mor, constituídos por perfil "1" em chapa 

Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 5,403,00 	 Total Item: 5.403,00 

LOTE 25 	Quant.: 1 	 Num: dos 	 Total: 651,00 

fiam: 25 	Unidade: LIN 	 Marca: VITHORY 	 Modelo: 

Descrição, Liquidificador industrial 81- LQ1 (PROINFÂNCIA)Desciiçào:o Liquidificador industrial de 8 lItros, fabricado 
em conformidade com a Norma Regulamentadora do Ministério do Trabalho e Emprego NRI 2- Segurança rio Trabalho 
em Máquinas e Equipamentos. Capacidade: o Copo com capacidade útil de 8 litros. 62 Características construtivas: o 
Copo removível confeccionado em chapa de aço mcx em peça única, sem soldas com espessura de 1 mm o Range 
do copo em material plástico injetado, em cor clara o Alças em aço mor, espessura de chapa de 1 ,25mm, com bordas 
rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos. Fixação das 
alças ao copo com saldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de residuos. o Tampa do copo em 
aço mox, espessura mínima de chapa de O Smm, com dobras estruturais que permitam a limpeza interna o Gabinete 
do motor em aço mor, espessura mínima de chapa de O fimm flange superior e ao da base em material plástico 
injetado, em cor clara Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de líquidos no gabinete do motor. o 
Sapatas antrvibrat&ias em material aderente, o Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de 
tração da faca erri aço mor, o O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para 
limpeza sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Range de acoplamento do motor, pinos de tração e 
elementos de fixação em aço inca o Interruptor liga/desliga. o Interruptor para pulsar. o Motor monofásico de )4 HP. o 
Dimensionamento e robustez da fiação, pIngue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, o 
Voltagem do aparelho: comutável 110 VI 220V por meio chave comutadora. o Indicação da voltagem na chave 
comutadora, o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento. 63 Matérias-primas, tratamentos e 
acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender às normas técnicas 
especificas para cada material o Copo, tampa alças e gabinete em aço inox AIS] 304 com acabamento 68 N-7 do 
lado externo e 28 do lado interno, conforme padrões ASTM. o Range do copo, base e flange do gabinete em 
polipropileno injetado virgem, em cor clara, o Facas em aço mor *181420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora 
do eixo da faca era aço mor AIS1 304. o Pino elástico de tração da faca em aço inor AISI 304.0 Flange d 

Quantidade: 1 	 Valor Unir. -. 661,00 	 Total Item: 651,00 

LOTE 26 	Quant,: 1 	 Num: 001 	 Total: 1370,00 

Item: 28 	Unidade: UN 	 Marca: VITHORY 	 Modelo: 

CNPJ: 18J70.S97j0001-06.. 	 Inscrição,Estadual 90640632-24. 
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Descrição: Liquidificador semi-industrial 2 litros - LQ (PRC4NFÂNCIA)Descrição: o Uquidiflcador com 2 Velocidades 
com Função Pulsar o Capacidade para Triturar Gelo Capacida& o Copo com capacidade Útil de 2 litros. 
Características construtivas: o Copo removível, confeccionado em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com 
espessura de 1 mm o Range do copo em material plástico injetado em cor clara o Alças em aço mor espessura de 
chapa de 1 ,25mrn, com bordas rebatidas para o lado interno e soldadas em toda extensão de modo a não haver 
retenção de resíduos, Fixação das alças ao copo com soldas Usas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo 
de restduos 84° Tampa do copo em aço mor, espessura mínima de chapa de 0,6mm cora dobras estruturais que 
permitam a limpeza interna, o Gabinete rio motor em aço mc; espessura mínima de chapa de 0,13mm, flange superior e 
ao da base em material plástico injetado, em cor clara, Dreno da flange posicionado de modo a não haver entrada de 
líquidos no gabinete do motor o Sapatas antivibratonas em material aderente o Facas eixo buchas porca fixadora do 
eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço mor. 00 conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de 
fixação deve ser removível para limpeza, sem a necessidade de utilização de ferramentas. o Flange de acoplamento do 
motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço nior o Interruptor liga/desliga o Interruptor para piisar. o Motor 
monofásico de 14 HP- o Dimensionamento e robustez da fiação, pingue e conectores elétricos compatíveis com a 
corrente de operação. o Voltagem do aparelho: comutável 110V! 220 V por meio chave comutadora. o Indicação da 
voltagem na chave comutadora o Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento Materias-pnnias 
tratamentos e acabamentos: o As matérias primas utilizadas na fabricação do equipamento devem atender ás normas 
técnicas especificas para cada material o Copo, tampa, alças e gabinete em aço inox AIS! 304, com acabamento 88 
N.7 do lado externo e 28 do fado interno, conforme padrões ASTM. o Flange do copo, base e flange do gabinete em 
poflpropileno injetado virgem, em cor clara, o Facas era aço inox AISI 420 temperado. o Eixo, buchas e porca fixadora 
do eixo da faca em aço mor AISI 304 oPino elástico de tração da faca em aço mor AISI 304 o Range de 
acoplamento, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox Ais! 304.65 o  equipamento 

Quantidade: 3 	 Valor Unit: 590,00 	 Total Item: 1.770,00 

LOTE 27 	Quant.: 1 	 Num: 007 	 Total: 660,00 

item: 27 	Unidade: IJN 	 Marta: TRITEC 	 Modelo: 

Descrição: Lixeira 50 litros com pedal - LX2 (PROINFÂNC1A)DESCRIÇÂOo Lixeira 50 litros com pedal. DIMENSÕES 
E CAPACIDADE o Altura maxima 720 mm o Largura máxima 450 mm o Profundidade inaxirna 450 mm o 
Capacidade: SOL CARACTERÍSTICAS o Corpo e tampa em pclietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. o Aditivação extra com aniloxidante e anti UV para os 
níveis de proteção classe 8 Liv -8,0 que evita o produto desbotar, ressacar ou rachar. o Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamentoda tampa, fabricado plástico ou aço cora tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. o 
Superfícies internas polidas e cantos arredondadas, o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. 
GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação 

Quantidade: 8 	 Valor Unit: 82,50 	 Total Item: 660,00 

LOTE 31 	Quant: 1 	 Num: 064 	 Total: 600,00 

Item: 31 	Unidade: Ur'l 	 Marca: WAUTTA 	 Modelo: 

Descrição: Processador de alimentostcentrlfuga (doméstico).- MT (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃOo Multiprocessador de 
alimentos, com laminas multifuncionais, modela doméstico DIMENSÕES E CAPACIDADE o Diâmetro/ largura máxima 
400 mm. oAltura máxima -. 420 mm. o Profundidade máxima: 420 mm. o Volume mínimo: 1,5 litros. 
CARACTERISTICASO Lâminas muttiTunSnajs fabricadas em aço inoxidável. o Tigela extragrande aço inox ou acriico, 
cora capacidade mínima para 151 litros de ingredientes líquidas. o Tampa da tigela com bocal largo para absorver 
trutas, legumes e verduras inteiras- o Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da 
duração e frequência do processamento. o Trava de segurança. o Cabo com armazenamento integrado. o Base firme 
com pes antidestizantes (ventosa) o Motor com potência rmnima de 700W o Dimensionamento e robustez da fiação, 
pingue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. o Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. 
o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem ACESSÓRIOS o Batedor 
para mistura de massas leves e pesadas. o Uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. o 
Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios 148 o Liqurddlcador (jarra) com tampa com 
capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados, o Um disco emutsiflcador para preparar 
alimentos como clara em neve e maionese. GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura 
integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito 

Quantidade: 1 	 Valor Linit: 500,00 	 ( Total trem: 600,00 

CNRP. 1&7708977000106. 	 inscrição..  Estadual: j40640632-24. 
Av. JoãcFer.r.eira.r4e,ves, ri," 303.7-..  Sala .03- Centro.- Campina .dc.Simâo/R.- CEP85448-000/ 

E'-m,ail:...vaot.tonj..maiLcom, Telefone. (42)334J267 

Dados Bancários-- Banco .do. Brasil ..—AG -  029.9-2.- C/C: 967i5.7.. 
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LOTE 32 	Quant.: 1 	 Num: 071 	 Total: 2205,00 

item: 32 	Unidade: UN 	 Marca: LIBELL 	 Modelo: 

Descrição: Purificador de água PR (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÂOo Purificador! bebedouro de água refrigerado. 
DIMENSÕES E CAPACIDADE o Altura máxima: 410 mm o Largura maiana 315 mm o Profundidade máxima: 370 
mm o Fornecimento mínimo de água gelada: 1,2 Vh. CARACTERISTICAS o Sistema de tratamento através de 
elementos filtrantes que removem os particiilados da água e o cloro livre, o Compressor interno com gás refrigerante 
conformeiegislaçâo vigente. o Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes 
níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada) ou torneira o Bica telescópica ou ajustável para recipientes de 
diversos tamanhos. o Câmara vertical de filtragem e purificação. o Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento 
anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó o Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com 
proteção 0V. o Vazão aproz.: 40 a 80 Litros de á~ hora, o Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgfftm 2  à 4 
kgf!cm9. o Temperatura de trabalho: 03 à 40°C. o Componentes para fixação einstalaçâo: - canopla conexões 
cromadas buchas de fixação 86 parafusos redutor de vazão adaptadores para registro flexível e mangueira o 
Produto de certificação compulsória, o equipamento deve possuir selos 1NMETRC) comprobatonos de conformidade 
com a legislação vigente, inclusive, com eficiência bacteriolôgica "APROVADO", o Gás refrigerante R800a ou R134a. 
163 o Dimensionarnento e robustez da fiação plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação o 
Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda, o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 
indicação da voltagem. GARANTIA o Mhuima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do 
equipamento. O fabricante/contratado é obrigado adar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de 
assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. 

Quantidade: 3 	 Valor Unit.: 735,00 	 Total Itent 2,205,00 

lOTE38 	Quant: 1 	 Num: 072 	 Total: 2201,98 

11cm: 36 	Unidade: 0W 	 Marca: MOVAG 	 Modelo: 

Descrição: ARMARIO ALTO EM AÇO COM DUAS PORTAS DE ABRIR - AM4 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÂO" Armário 
de aço alto dividido verticalmente em dois compartimentos por meio dedivisonas com portas independentes dotado de 
quatro prateleiras removíveis eajustá veia em cada compartimento.DIMENSÕES E TOLERÂ€NCIAS" Largura: 900 mm 
+1 10 mm Profundidade 400 mm ti 10 mm Altura 1980 mio +1- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta mínimo 
40 micrometros imáxinio 100 micrometros CARACTERÍSTICAS" Corpo, dnosenas e portas em chapa de aço laminado 
a frio - chapa 22(0,75 mm)? Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20(0,90mm)." 
Base em chapa de aço lammadoa frio- chapa 18(1,25 mm)" Barras detravamento das portas 0 = 114 
(minimo).00bradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de açulaminado a frio - chapa 14(1,9 
mm) cora no mínimo 75 mm de altura - três unidadespor porta? Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com 
travamento sistema cremona" Fechadura de tambor cilindrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos" 
Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes." Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este 
último exclusivamente de ligametática não jeitosa cromado? Pintura em tinta em pó híbrida epó,ti/ poliéster, 
eletrostática brilhante, pollmenzadaem estufa espessura mínima de 40 micromefros na cor cinza GARANTIA" Minima 
de três anos a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação eoxidaçiio. 

Quantidade: 4 	 Valor UnIt.: 559 	 Total fiem: 2.201,86 

LOTE 39 	Quant,: 1 	 Num: 090 	 Total: 4.839,96 

Item: 39 	Unidade: 0W 	 Mama: MOVAG 	 Modelo: 

Descrição: ARMARIO ROUPEIRO EM AÇO COM 18 PORTAS - AM1 (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃO" Armário roupeiro 
de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilaçâo,compartirnentos de tamanhos médios independentes 
sem divisórias internas fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado D1MENSOES E 
TOLERÂNCIAS" Largura: 1230 mm +1-30 rara," Profundidade: 400 mm l- 30 mm." Altura: 1980 mm +/-30 mm? 
Tolerâncias para camada de finta: mínimo 40 micrornetros /máximo 100 m}crometrosCARACTERISTICAS" Corpo, 
divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm)? Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mrn)? Pés em chapa 16 
(1 SOrrira)" Dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do movei rio minimo75rnm de altura 14 
(1 9mm) duas unidades por poda." Porta-etiquetas estampado ou sobreposto sendo este ultimo exclusivamente de 
ligametálica não ferrosa cromado" Pintura em tinta em pó hitinda epóxr/ poliéster, eletrostática brilhante,  
polimerizadaem estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinzaGARANTIA" Mínima de três anos a partir da 
data de entrega, contra defeitos de fabricação eoxidaçào 	 /1 
Quantidade: 4 	 Valor Unit,: 1.159,99 	 Total Item: 4.63996 

CNRJ:i&-770&97/0001-Oí 	 Inscrição Estadu :90640632-24 
Av. .João ,  Ferreira- Neves, n 3037- Saia 03.- Centro..- CarnpinadoSirnã/PR ,- CEP€S.148-000. 

Emai1ni,mcom. Telefone. (42)334i267 
Dados Bancários -.Banco.doBrasij-.AG: 02992- C/C: 96715-7 
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LOTE 49 	Quant: 1 
	

Num: 014 
	

Total: 1899,00 

Item: 49 	Unidade: UN 	 Marca: FRESO 	 Modela: 

Descrição: CASINHA DE BONECA MULT1COLORIDA EM POLIEI1LENO - CS (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÀO' Casinha 
de boneca para crianças a partir de três anosDIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 1310 mm? Alturarninima: 
1207 mm? Comprimento: 1610 mm? Tolerância: ±10% (dez por ento).CARACTERÍSTICAS" Selo do INMETRO? 
Peças multicolondas Não toxico Casinha mulhcolonda devera acompanhar, no rninirno 5 (cinco) dos itens a 
seguir.janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro,teletone, pia, fogão, chaminé, 
balcão de cozinha e campainha? Balcão externo na janela (apoio para os braços)? O produto deverá ser fabricado em 
polietileno pelo processo de rotomoldagem,cornposto com aditivo antrestatico e aditivo antMJV que protejam contra 
raios selares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor eresistência do produto? Os 
produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.' Os parafusos utilizados no produto devem ser 
fixados para que não se solternfacilmente, visando a segurança do usuário Os materiais utilizados no processo de 
fabricação dos produtos deverão possibilitar areciclagem após o término da vida ÚtiLGARANTJA" Mínima de uru ano a 
partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação epigmentação/coloração de peças. 

Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 1.399,00 	 Total Item: 1,899,00 

LOTE SI 	Quant: 1 	 Num: OIS 	 Total: 5.609,76 

Item: 51 	Unidade: UN 	 Marca: VITTFLEX 	 Modelo: 

Descrição: CONJUNTO. DE COLCHONETE PARA REPOUSO - CO3 (PROINFÀNCIA)Descriçâo? Colchonete de 
lâmina de espuma flexível de poliuretano para uso infantd,certdicado pelo INMETRO e em conformidade com a norma 
ABNT NOR 13579-1 Dimensôes? Comprimento: lBScnt" Largura: 65cm? Espessura: OScm.Caracterlsticas:" 
Revestimento em material têxtil plastificado, "atóxico", rei. 'CORINO", na corAZIJL REAL, impermeável, com 
acabamento em costura simples e acabamentoem cadarço impermeável." Espuma com densidade nominal Kg!ma 
20. Norma ABNT NBR 8537RECOMENDAÇÕES: Para fabricação é indispensável atender As especificações 
Iêcnicasespecíflcas para cada materiaL 

Quantidade: 12 	 Valor Unit.: 467,48 	 Total Item: 5.609,78 

LOTE 52 	Quant.: 1 	 Num: 050 	 Total: 420,00 

Item: 52 	Unidade: UN 	 Marca: VI11'AFLEX 	 Modelo: 

Descrição: CONJUNTO DE COLCHONETE PARA TROCADOR CO2 (PROINFANCIA)DESCRIÇÃO" Coichonete de 
espuma flexivel de poburetano DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Comprimento 1000 rum +14 mm" Largura 800 mm 
+15 mm 'Altura 40 mm +110 mm CARACTERÍSTICAS" Espuma de pohuretano temível com densidade D20, integral 
(sem colagemborízontal), revestido em material têxtil plastificado (corino), atôxico, na cor azul real,impermeável, com 
costura simples e acabamento em cadarço impermeãvelGARANTIA" Minirna de um ano a partir da data da entrega, 
contra defeitos de fabricação, 

Quantidade: 2 	 Valor Unit.: 210,00 	 Total Item: 420,00 

LOTE 57 	QuanL: 1 	 Num: 010 	 Total: 519,04 

Item: 57 	Unidade: UN 	 Marca: LIG LIG 	 Modelo: 

Descrição: GANGORRA COM ,MANOPLAS DUPLAS EM POUETILENO - GA (PRO1NFÀNCIA)DESCRIÇÂO" Gangorra 
dupla para crianças de um a quatro anos.DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 400 mm," Altura: 470 mm? 
Comprimento: 1110 mm? Tolerância: ±10% (dez por cento).CARACTERESTICAS" Selo do INMETRO? Peças 
multicolondas Não toxico " (3angorra em mnonobloco para duas crianças Manoplas duplas e lixas que ofereçam 
segurança para as crianças, evitandoacidentes." Base antiderrapante para apoio dos pés? Assento anatômico e 
antiderrapante com ressaltos nas extremidades para reduzir apossibilidade de a criança cair para ttás.100" Produto 
devera ser fabricado em olietileno pelo processo de rotomoldagem composto com admvo anhestático e aditivo anti-UV 
que protejam contra ralos solarese desbotarnento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e 
aresistência do produto? Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento? Os materiais 
utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar areciclagem após o termino da vida 
ÚtiI.GARANTIA" Mínima de um ano a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação epigruentação/coloração 
de peças. 

9 

Quantidade: 1 	 Valor Unit.: 519,04 

LOTE 63 	Quant.: 1 
	

EflffTZil* 

CNPJ: 1&770,&7/Q001-06 

AvJcão$erreiraN1evss, n?3037- SalaMB-- Centro- CarnpinadcSi 

E-rnail:vaottonjmaiLcorn Telefone: Ç42»3534-1 

Dados ,  Bancários— .Banco4 Brasil- AG: 02992,- C/C: 9 

Total Item: 519,04 

Total: 3180,00 

L 90640632-24 

'PR CEP 85148—000 
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Item: 63 	Unidade: UN 	 Marca: PERFLEX 	 Modelo: 

Descrição: MESA RETANGULAR MONOBLOCO - Ml (PROINFANCIA)Desciição:Mesa retangular monobloco, com 
bordas arredondadas, medindo 1.80 x OJD,com estruturas retangulares em aço 50x30rnm parede 1,2. O tampo 
confeccionado emMDF de 15mrn com te-engrosso de 30mm, revestido em sua face superior erniaminado rnelamínico 
pós formável de 0,Smm de espessura na cor salmão (referêndaL148), acabamento de superfície texturizado e 
encabeçamento de fita de bordo emPVC branco. Acabamento da face interior em laminado metamínico branco 
brilhanteA fixação do tampo será por meto de parafusos auto-atarrachantes de 2 W x 311&A estrutura em açode 
pintura eletrostática com tinta epoxi em pó na cor brancafosca, polimenzada em estufa Ponteiras de acabamento em 
poliproplleno na cor branca, fixado á estruturaatravês de encaixe. 

Quantidade: 6 	 Valor Unit.: 530,00 	 Total Item: 1180,00 

LOTEM 	Quant: 1 	 Num: 083 	 Total: 940,20 

Item: 64 	Unidade: UN 	 Marca: BOTO 	 Modelo: 

Descrição: PLACA DE TATAME EM EVA. DM  1000MM X 1000 MM, ESP 20MM - TAl (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÀO" 
Tatame em placas intertravadas de EVA (etileno-acetato de vinil) com bordas deacabamentoLOCAL" Creches 1, 11 e 
III, Sala MuWusoDIMENSOES E TOLERÂNCIAS" Tamanho das placas: 1000 mmx 1000 mm +1-10 mm? Espessura: 
20 mm +1-10 mm CARACTERÍSTICAS Placas de tatame intertravadas e bordas de acabamento, confeccionadas em 
EV.A4100%), atóxicas, com superfície textuiizada siliconizada, antiderrapante e lavável? Densidade entre 150 e 180 
gramas por centímetro cubico Cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento Os 
encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças.' As arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com 
corte preciso a 900  ernrelação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e faihas.GARANTW Mínima de três meses a 
partir da data da entrega, contra defeitos de fabricação. 

Quantidade: 20 	 Valor Unit.: 47,01 	 Total Item: 940,20 

LOTE 70 	Quant: 1 	 Num: 077 	 Total: 454,72 

Item: 70 	Unidade: UN 	 Marca: QUALYFLEX 	 Modelo: 

Descrição: SOFA EM MATERIAL LAVAVEL - SF1 (PROiNFÂNCIA)OESCRIÇÀO' Sota de dois lugares em material 
lavável e pés em aturninto DIMENSÕES E TOLERANCIAS' Largura 1250 mm +1-50 mm. "  Profundidade 750 mm +-
50 mm.' Altura: 130 mm 1-30 mm,CARACTERISTICAS' Revestimento superior em laminado de PVC com reforço em 
manta (Konno) CV 20' Acabamento inferior em Tela de Ráfia .1  Estrutura-- Madeira de pinus e eucalipto proveniente de 
reflorestamento com ununizaçãocontra mofo,cupsm e microorganismos- -  Sustentação do assento e encosto com cintas 
elásticas de alta resistência- Travamento da estrutura com grampos fixados com grampeadores pneumáticos-" 
Espumas de poliuretano:- Assento: Densidade 0-2330- Braço: Densidade D-20- Encostos: Densidade D-200ARANTIA" 
Mínima de doze meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricaçâo,degradação do tecido e desgaste ou 
desprendimento de componentes- 

Quantidade: 1 	 Valor Unít.: 454,72 	 Total liem: 454,72 

LOTE 71 	 Quant: 1 	 Num: 030 	 Total: 1,243,17 

Item: 71 	Unidade: UN 	 Marca: LIS LIS 	 Modelo: 

Descrição: TIJNEL UJUICO EM POLIETILENO - TL (PROINFÁNCIA)DESCRIÇÃ(y' Túnel lúdico para crianças a partir 
de três anosi)IMENSÕES E TOLERÂNCIAS" Largura: 810 mm? Altura mínima -  870 mm? Comprimento: 2140 mm? 
Tolerância: ±10% (dez por centO).CARACTERISTICAS" Selo de INMETRO? Peças multicoloridas? Não tóxico." Túnel 
em estrutura curva? Mínimo de três modules auto encaixáveis vazados para visualização interna e compossibilidades 
de expansão? Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saida.108" Polietileno pelo processo de 
rotornoldagem, composto com aditivo antiestático eaditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamerito 
Provocado pelotempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto." O túnel deverá apresentar diversos 
formatos? Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento.' Os parafusos utilizados para 
encaixe dos módulos devem ser fixos para que não sesoltem facilmente, visando segurança dos usuários? Os 
materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar areciclagem após o término da vida 
ubI GARANTIA Mínima de um ano a partir da data de entrega contra defeitos de fabricação epigmentação/coloração 
de peças. 

Quantidade: 1 	 Valor UniL; 1.243,17 	 Total Item: 1243,17 

CMPJ: 19,770897/0001-06 	 Lrscrição.Estad l 90540632-24 
Av. .João Ferreira.Meves, n3037- Sala 03- Centro- Campínado.Simã /PR- CEP 85d45-000 

E-mail:vaoop.jegrnajJ,com, Telefone: (42)3534-1267 
Dados Bancários -.  Banco do-Brasil ..AG; 0299-2.- C/C: 96J15-7 



H\%PTT:ÇNI 000486 

QWWAM.-NTP rv 
PROPOSTA-. R$- 45.556;24' (Quarenta e- cinco- mil quinhentos e- cinquenta e- seis- reais- e- vinte e ,  

quatro. centavos-)-- 

CONDIÇÕES-- GERAIS-- 

A- proponente- declara conhecer- os termos do- instrumento- convocatória que- rege- a presente-

llcitaçãa 

PRAZO-DE- GARANTIA,  

-'--a - 	A,  garanti-a- deverá- ser- da seguinte- torrna. Para- todos- os- Lotes de- no- mínimo; a- contar do- 

recebimento-definitivo-do- objete-pela-Contratante 

D-EC€ARAMO&-que- estão-inclusas--no--valor- contrato--todas-as- despesas- com--mão-de-- obra e- todos-

os--tributos e- encargos-fiscais, sociais, trabalhistas, píevidenci-ários e- comerciais- do- produto- a ser 

entregue ,, conforme- Edital-de- Pregão ,  Eletrônico------ 034-í2020 - 

Prazo- de- validade-da--proposta! - 60--(sessenta-»dias- contados-- da sua- abertura-. 

Condições de pagamentos! Conforme- Edital.- 

Campina' do- Simão ;  2-2 -de junho- de- 2020' 

V A OTTONI 	 Assinado deforma digital por VA 

EQUIPAMENTOS:1 877Jj M ENTos , l877ofi97000loõ  
897000106 	 Dadbs;2o20oó.22 19:14:33-0300 

ri' 
Inscrição-Estaduat:--90640632-24- 

 

AV. JOÃO EERRE4MNEWS 307-- &QA 03 
CENTRO - CEP 514840C 
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LCÃD. ICMS: 90640632-2jJ 
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NOM DO EMPRESAMOROMOS101 sem abretislutasl lL 

VIV)ANEAPPRECIOA OTTONI 
NACIONALIDADE ESTADO CML 	 REGIME DE OENSIasraaadoI 

BRASILEIRA SOLTEIRO(A) 	 XXX 
SEXO IGMANCIPADO POR «osni, da efflST 	pSo - sonisel no cato de mànof) 

eminíno jXXX 
FILHO DE (paI) 	 (mãe) 

VALDIR OTTONI 	 ISTELJNA MOREIRA OTrONI 
NASCIDO EM (dstad4 	otorenoo) DOCUMENTO DE IDENT8I AÇAO (nmer ) &an.qnIs,& 	 1W CPF(I*umeto) 

26/0111963 75298226 SESP 	 PR 042385J89-61 
DOMICILIADO NA (LOGRADOURO rua 8v, ato) MORENO 

RUA SANTOS VICENTIM 23$ 
VQMPLEMENTO BAJRROÍCISTRtIt 

CASA jÇENTRO 85148-000 
NUNIDIPIO Is 

CanipinaØo Simo FR 	
* 

declara, sobas penas da 141 não estat impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registre de empresário e 
requer: 
AJUNTA COMERCIAL DO ESTADO 00 PAtNA 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO ATO 

002- ALTERAÇÃO XXX 
cõciGo E DESCRIÇÃO 00 EVENTO 	 CÓDIGO E DESCRIÇÃO DO EVENTO 

307' REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA 	XXX 
DE PEQUENO PORTE 021 - ALTERAOAO DE DADOS (EXCETO NOME 
EMPRESAftAL), 307 REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 
COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
NOME EMPRESAR(Ai. 	 ENQUADRAMENTO 

V A OTTONI EQUIPAMENTOS 	 EPP (Empresa de 
Perueno Porte) 

LOGRADOURO (rusv ato) NUMERO 

AVENIDA JOAO FERREIRA NEVES 3037 
COMPLEMENTO 	 SAJMO/DISTRLTO 	 OCR 
SALA 03 	 CENTRO 	 85148-OOQ 
MUNICIPIO 	 1W 	 PAIS 	 CORREIO ELETRÔNICO (E4&NL) 

Campina do Simâa 	 Pa 	 aRASÍL 	kaottonl©umall com 
VALOR DO CAPITAL EIS 	VALOR DO CAPITAL - (por osleopo) 
130 000,00 	 cento e Idnta mil reais 
CÓDIGO O 	MDE ATOA 	ECONOMICA OssonØo do Ob{eta 

(CNAE Fiscal) COMERCIO VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE AUDIO 	VIOLO Nt IdN PrIooPel COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOSE SUPRIMENTOS DE INFOËMATICA MOVEIS 
4753900 ARTIGOS DE PAPELARIA ARTIGOS ESPORTIVOS BRINQUEDOS E ARTIGOS RECREATIVOS 
AbvModC Secundada PRODUTOS ALIMENTICIOS ARTIGOS DE COLCHOARIA ARTIGOS- DE ARMARINHO TECI DOS 
4881300 4584800, 466999$ UTILIDADES OOMETJCAS MATERIAL ELETRICO FERRAGENS E FERRAMENTAS MATERIAIS DE 
4321500,4322302,4649408 CONSTRUCAO ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO COMERCIO ATACADISTA DE MAQU1NAS 
4729699, 4742300 4744001 QUIPAMENTOS PARA USO AGROPECUAPIO PLACAS SOLARES FOTO OLTAIGAS MAQUINA$ 
4744099 475470t 4154702, EQUIPAMENTOS 
4755501 4755502, 475550$, 
478 t003, 473801 • 4763602 
DATADR INICIODASATIVIDAOES 	NÚMER tE INSCRIÇÃO NOCNPJ 	IRAMOFERENCIA DE EAOE OU DE FILIAL DE IS 

18 ç orBio6  oyw'Y °8 IPR - 

aia 

• DEFERIDO, PUBLIQUE-SE EARQUIVE-SE 	AUTENTICAÇÃO 

-j-j____ 	 I#IHI41I$JIIIUDUFIIIII 
PR2 1 9O003O2 

CERTIFICO O REGISTRO EM 0711012019 10:01 SOB N 23196030811 
PROTOCOLO 196030811 DE 0311012019 CODXGO DE VERIFICAÇÃO 
11904659503 NIRE 41107488951 

________ 	V . A OTTONI EQUIPAMENTOS 
JUUA COMERCIAL 

DO PARARA 	 LEANDRO BARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA 07/10/2019 
www empresafacal pr gov br 

A validade deste documento, as impresso fica Suleito A comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais 
Informando seus respectivos oodtgoa da verificação 



000488 

Q 

v 
JUNTA COMEROM 

00 PARAN 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10,01 SOB N' 20196030811. 
PROTOCOLO; 196030811 DE 03110/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÀO; 
11904659503. MIRE; 41107488951. 
V. A. OTTONI EQUIPANENTOS 

LEANDRO MARCOS RAYSEL RISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA. 07/10/2019 
www. empresafacil .pr  . gov.br 

1431 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação da sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos da verificação 



000489 
REQUERIMENTO DE EMPRESÁRIO 

Folhas 212  

-ALTERAÇÃO 

kQ1TONI EQUIPAMENTOS 
	

de 

PR2190003020396 

	1 
PARA USØ EXCLU$IVO DA JUNTA COMERCIAL 	 Osto (looLonecle (ci 9o,adCanO portal EropralcktO R -Jrarta 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2019 10,01 SOB N*  20196030811. 
PROTOCOLO, 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÀO: 
11904659503. NIRE: 41107498951. 

Y 	 V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS 
JUWTkCOMERC(AL 	

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETARIO-GERAL 

CURITIBA, 07/10/2019 
www. empresafacil .pr.gov.br  

A validade deste doCumento, se impresso, fica sujeito ã Comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 
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FUNARP.E.N 

II 
• 	$fl.flflGtAt 
• *)2o nFÕZ&anzvt- 

0CPP4,tXOfl 

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/1012019 10:01 SOB 1V 20196030811 

.Y. 	PROTOCOLO: 196030811 DE 03/10/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11904659503. MIRE: 41107488951. 
V. A OTTONI EQUIPAMENTOS 

flQ 4uj 

 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA. 0711012019 
www. enpresafacil - pr . gov. br 

II 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito a comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



a 	REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

W 	CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

INSCRIÇÃONUMERO DE COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CATA DE ABERTURA 

21108120 IS.T70.89710001-06 
CADASTRAL MATRIZ 

NOME EMPRESARIAL 

V. A. OT'rONI EQUIPAMENTOS 

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE 

V. A. OUONI EQUIPAMENTOS EPP 

CÓDIGO E DESORIÇAO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de ãudio e vídeo 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

43.21 -5-00 - Instalação o manutenção elétrica 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 
46.61-3-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; partes e peças 
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e 
peças 
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças 
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não 
especificados anteriormente 
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 
4744-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 
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 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.54-7-02 -Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.55-5-01 - Comércio varejista de tecidos 
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 
47.55-5-03 -Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
47.59-8-99 - Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 
47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
213-5-Empresário (Individual) 

LOGRADOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
AV JOAO FERREIRA NEVES 	 3037 	SALA 03 

CEP 	 EAIRRO/OISTRITO 	 MUNICÍPIO 	 UF 
85.148-000 	 CENTRO 	 CAMPINA DO SIMAO 	 PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 
VAOTTONIIGMAILCOM (42)3634-12671(42) 9940-3738 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EPR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 2110812013 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ** 

000491 

10/06/2020 

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

Emitido no dia 10/0612020 ás 13:46:46 (data e hora de Brasília). 	 Página: 111 

111 
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13/0412020 

S MINISTÉRIO DA FAZENDA 	 A A 93 Secretaria da Receita Federal do Brasil  

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS 
CNPJ: 18.770.89710001-06 

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 (DALI) 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 ãmbito 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 dejulho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Podaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de  2110/2014. 
Emitida às 14:38:03 do dia 1310412020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 1011012020. 
Código de controle da certidão: A44EF7OE.E353.A35A 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Li 
'101 XIME 

111 



Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 	

000494 
Certidão Negativa 

de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°022100481-85 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.770.89710001-06 
Nome: V A OTTONI EQUIPAMENTOS 

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 1511012020 - Fornecimento Gratuito 

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

Página 1 de 1 

Emitido via Internet Pública (17/06/2020 17:45:26) 
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Certidão 
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MUNICÍPIO DE CAMPINA DO SIMÃO 	 00 
ESTADO DO PARANÃ 

CERTIDÃO NEGATIVA 4312020 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 

IMPORTANTE: POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERIODO COMPREENDIDO NESTA 
CERTIDÃO. 

Certificamos que até a presente data não existe débito tributário vencido relativo a empresa com a Localização 
descrita abaixo. 

VALIDADE: 10113812020 cÔo. AUTENTICAÇÃO: TTTXEJX2QET424X83Q7R 

REQUERENTE: PROTOCOLO: 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/ LICITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: V A OTTONI EQUIPAMENTOS 

INSCRIÇÃO EMPRESA 	 CNPJICPF INSCRIÇÃO ESTADUAL ALVARÁ 

43 	 18.770.897/0001-06 9034408561 19 
ENDEREÇO 

AV DR JOÃO FERREIRA NEVES. 3037 - SALA 03- CENTRO CEP: 85149000 Campina do Simão - PR 
ATIVIDADES. 

Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio a vídeo 

observações: 

Campina dM.4ljGo,  12 de Maio de 2020 

Emitl&Ø7 RUIALVES FERREIRA 
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01/04/2020 
	

Consulta Regularidade do Empregador 

Voftar fi 	mpdrnfr 	 o 00496 

.cAlxA 
04)00 ECQNÕMCÁ FEDERAL 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 	18.770.89710001-06 

Razão Socialw A OTIONI EQUIPAMENTOS ME 

Endereço: 	RUA SANTO VICENTIM 236 / CENTRO / CAMPINA DO SIMAO / PR / 85148- 
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: 19/03/2020 a 16/07/2020 

Certificação Número: 2020031902391486018276 

Informação obtida em 01/04/2020 14:28:24 

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

https://consulta-crf.ca  ixa.gov.br/consultacrff  pages/consu ltaEnipregadorjsf 
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oO&97 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: V. A. OTTONI EQUIPAMENTOS 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 

Certidão n°: 8583832/2020 
Expedição; 13/04/2020, às 14:37:21 
Validade: 09J0/2020 - 180 (cento e oitenta) 
de sua expedição. 

18.770.897/0001-06 

dias, contados da data 

Certifica-se 	que 	V. 	A. 	OTTONI 	EQUIPAMENTOS 

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 
18.770.897/0001-06, 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. 

Dúvidas e sugestões: cndtzst - jus - ar 



DEQkARAÂGDEINEXlSTÊNCIk DEPM4ENTES 

AB empresa- VA OFTON[ EQUIPAMENTOS EPP; inscrita no CNPJsob n° 18-.770.59710004-06 

sediada- na Avenida João Ferreira Neves ;  n9  3037; Sala ,  03; bairro Centro; na cidade de Campina 

do-Simão; estadodo  Paraná, neste-ato-representada pelo(a)Sr . aVivianeAparecidaOttoni, portador,  

da-Carteira-de IdentidaderW-7529*22-&edo-CPF no 042;785.589-6-1, DECLAI3Asob-aspenas 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 »2»74&í2010do-Tíibunal»de. Contas de 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- conteúdopodeimplicar- na imputação-de-sanções civis, administrativas ,,bem-como-

na-sanção penal-prevista no- art: 299-de- Código PenaI conforme—transcrição— abaixo. 

Ad: 299—Omitir, em-documentc-público-ou-particular, declaração-que nele-deveria constar, eu-nele-

inserir-ou- fazer inserir-declaração-falsa ou- diversa- da- que- devia ser escrita; com o- fim de-prejudicar 

direito; criar- obrigação- oualteraraverdade sobre o fato ,  juridicamente ,  relevante. Pena reclusão-de-

1- 	 e- multa; se-e- documento é público- e- reclusão- de 1- (um)-a ,  a-(trôs)anos, se 

o- documento-& particular.  

Campina-do-Simão, 22 -de-junhc-de 2020 

V A OTTONI 	 Assinado de forma digital por V A OTFONI 
EQUIPAMENTQS:1 8770897000t - EQUIPAMENTOS:18770897000106 

06 	 batos 20200622190148 0300 

MXPL 
	

1*i 
CMU:» 1&77027/0001-06- 	 inscrição 

Av. João Ferreira, 	no 3037 - Sala-03-- 	 CEP--85,148-000- 
E-maik-vaottoni©grnaiLcow Telefone ,  (42)3634-1267 

Dados Bancários— Banco-do-Brasil»--- AG, 0299-2--.C/C: 9&715-7- 
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DECIJRAÇÁC»»DE» EMPREGADOR »»PESSOA» JURIDICA 

A empresa VA OTTÜNL» EQUIPAMENTOS» EPP»; inscrita» no CNP»J» sob n 1  1»1177039710004-O8» 

sediada» na» Avenida João» Ferreira» Neves; n 30377 Sala» 03»; bairro»» Centro; na cidade de» Campina 

do Sim,  estado»do»P»aranã; neste ato representada» pelo(a)»»Sr.a»»Viviane»Aparecida»Ottoni;  portador 

da» Carteira»de» Identidade n» 7.529&2»24e de CPF n 9»»042:78&588-6»i» DECLARA-, sob» as penas» 

da» Lei; em»cumprimento» ao»di»sposto»»no» inciso-XXXII[, ,  do»art»: 70  »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»» (») 

Campina- do» Simão ;  22»  »de »junho»de»20»20»» 

V A OTTONI 	Assinado de forma digital por V A
OTTONI EQUIPAMENTOS:1 877 »»EQ, PAMENTOS:18770897000106 

0897000106 	Dados 20200622190207 0300 

r V.A. OTTONI 
EQUIPAMENTOS EPP 

AV. JOAO FERREIRÀNEWS» 3037-SALA 03 
CENTRO CEP»8St48400 
CM4PNA 0O»SIMÀO - PR 

CNPJ 18,770.897/0001-06 

L  CAD. ICMS: 90840632-2jJ 

CNP-1: 18»770897/000»1r06» 	 Inscrição »»Estad»Lal:»9b640632-24»» 
Av.»Joãc»Feçreira»Neves n?»3O7»- SaIa»0»3»»- Centro - Campina »»do»Sirnâo/P»R»- cE»P»8S»148-000»» 

E-mail»: »vaottonM»maiLcorn»» Telefone: » (42»»3634-1267»» 

Dados Bancários— Banco» do- Brasil »— AG 02g92»»- C/C: 9671»5»-7»» 

LI 
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DECLARAÇÃODElNEXISTÉN€lhDEFhTo4MPEDmVO 

A empresa VA OTEONI EQULPAMENT'C& EPP; inscrita no CNPJ sob t1&770897I0004-06 

sediada na Avenida- João Ferreira Neves ;  n9  3037, Sala 08; bairro Centro ;  na cidade- deQampina 

do»Sirnão estadodo»Paranâ; neste ato-representada pelo(asr.aVivieneAparecida  Ottoni podador 

da Carteira- de- Identidadea7:529S22-&-e do CPF n04Q78&589-6i DECLARA, sob- as- penas 

da-lei, que nãoincorr-eern- qualquer-das-condições- impeditivas ;  especificando ,:  

t-  -Que não fo -decIarada inidônea por,  ato do- Poder- Público;  

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

3r Que não • foi apenada- com- rescisão de- contrato- quer por deficiência dos materiais fornecidos 

quer por outro motivo- igualmente grave, no-transcorrer dos últimos- 5-(cinco)-anos; 

4--- Que-não-incorre -nas-demais condições impeditivas previstas-naartt 9daLei-Federai-n-&665193-

consolidada pela-Lei- Federaln°--88S8/94 

Campina-do Simão ;  22--dejunhc de-2020- 

Assinado deforma digital por V A OTFONI V A OTTONI 	
EQUIPAMENTOS ,.] 8770897000105 

EQUIPAMENTOS 18770897000106 tados 202006221901 29 0300 

r VA. OTTONI -i 
EQUIPAMENTOS EPP 

AV. JOÃO FERRSRA NEVES, 3037 $" 03 
CENTRO cEPasl4e-000 
~NADOO-SIMÃO -P-R 

CNPJ: 1 8.770.89710001-06 
L9AD, ICMS: 90640632-24 1 

CNPJ;- 1&770.897/0001-06,- 	 inscrição-Estadu 1:- 906406-32--24- 
Av. João-Ferreira-Neves, n9 3037 - Sala -O3- Gentro-- Campina4o-Simo/P-R-- cEP45J48-000-- 

E-rnail-vaoftoni.ma4Lc 	Telefonet (42)3634-1267 
Dados Bancários-- Banco -do&Q sil - AG: 0299-2— C/C: 9&715.r7- 
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000501 

DECLARAÇÃO-DE HABILITAÇÃO-E PLENO-CONHECIMENTO-- 

A empresa V;A; CTT-ONI- EQUIPAMENTOS- EPP inscrita no- CF4PiF sob- n 1&770-8971000106 

sediada na Avenida-João-Ferreira- Neves; n° 3037; Sala 03; bairro Centro 1  ria cidade- de Campina 

do-Simão,,estado-do-Paraná; neste ato- representada -pelo(a)-Sr°--VMane Aparecida Ottoni portador 

da-- Carteirade Identidade nP -7529822Se de CPF-n--0421S&589'&i- declara; sob-as- penas da ,  

Lei, que- preenche plenamente-os- requisites de habilitação--estabelecidos no-presente- Edital, assim-

como tem pleno- conhecimento-- do-objeto- licitado e- anuência-das exigências- constantes- do Edtal-e-

seus- anexos. 

Campina do-Simâo 22-dejunho-de-2020 

V A OTTONI 	 Assinado deforma digital por VA 

EQUIPAM ENTOS:1 	 OTTONI 
	8770897000106 

7000106 	 Dados 20200622190227 0300 

r V.A. OTTONI 1 
	 II 

EQUIPAMENTOS EPP 
AV. JOOFERRERANEVES 3037 LAOS 

CENTRO- CEPS5148-000 
GAMPIt4AOOS3MÂO-PR 

CNPJ: 18.770.89710001-06 
[9AD. ICMS: 90840632-241 

c-NP1--18i770.897/0001-06, 	 Inscrição Estadual: 90640532-24. 
Av. Joo-Ferrei-ra Neves, n? 3037 - Sala 03--- Centro-- Campina-do Simão/P-R---. CEP- -&-5448-000- 

E-mail:---vaottcnjmajkom- Telefone; 42)--3634-i257- 
Dados Bancários.— I-ancodoara&fl-- AG-; c299'-2 - C/C: %7-i-5-7-- 
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000502 
DECLARAÇÂC'DE RESPONSABILIDADE 

A empresa-V.A OFFONFEQUtPAMENFFOS EPP inscrita flG CF4PJ sob n9 i&770:89710001-06, 

sediada na Avenida João Ferreira Neves, n 9  3037; Sala-03—, bairro Centro na cidade de Campina 

doSimão; estadedo•Paranã nesteatotepresentada peIo(a)»SrVivianeAparecidaOttoni, portador 

da Carteira de Identidade n7;529t822-& edo CPFn042:785589Si Declara sob as penas da 

Lei; quetomou conhecimento ,  do Editaleda todas as condições de participação na Licitação-e ,  se 

compromete-a cumprir todos os termos do Editei, e afornecermateríaldequalidade, sob as penas 

da Lei 

Campina deSirnão ;  22tjunhode2020 

V A OTTONI 	 Assinado de forma digital por V A 

EQUI PAMENTOS:1 877089700 	
MENTOS 18770897000106 

0106 	 Dados: 2020.06,22 19:02:51 -0300 

r V.A. OTTONI -i 
EQUIPAMENTOS EI'? 

AV. J&O FERREIRA NEVES 3Ø37 SAMOS 
CENTRO - 0W 851 44OO 
cAMPiNA DO s*M.o - PR 

CNPJ: 18,770,897/0001-06 
CAD. :ICMS: 90640632-241 

CMPJ 18r770:897j0001-06 	 inscriçãoEstaduak90640632-24 
4v João-Parreira Neves, n? 3037- SaIa03.- Centro..- Carnpina- doSimão/PR - CEP-&&148-000. 

E-rnaiI:-yenirnajLcQm Telefone: (42)3634-]2t7 
Dados Bancários— Banco doBrasit- AG: ;oz99-2-c/c 96715-7 
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DECLARAÇÃO-DE IDONEIDADE 

A empresa V.A. OFTeNI-- EQUIPAMENTOS EPP; inscrita no- CNPJ sob n 1&77a89710001-06 

sediada- na Avenida-João Ferreira- Neves, n 5'3037,,  Sala 03 bairro- Centro, na-cidade de Campina 

do-Simão-, estado-de Paraná-, neste-ate representada peIo(a)Sr.a Viviane AparecidaOttoni portador 

da Carteira,  de,  Identidade- no 7:529:8224 e- do- QPF- ri 9  042:785.569-61- Declara sob-- as penas da 

Leiç que- na- qualidade de- proponente- do procedimento Iicitatório que- não- fornos declarados 

inidôneos-par-alicitar ou-contratar como-Poder Público; em qualquer de-suas- esferas. 

Campina do-Simão; 22-de-junho-de-2020 

AV jcO FERREIRA NEVES, 3037- $ALAOS 
CENTRO - ÇEEflI*5-000 
CAMP*4ADOSiMAD-PR 

CNPJ: 1-8,770.8971000106 
LCAD, ICMS-: 90640632-2±J 

CNS-Rk- 18-1770&g7/0001-06- 

VÃ OTTONI 	 Assinado deforma digitai por VA 
OTTONI EQU IPÃMENTOS:1 8770897 MENTOS1 8770897000106 

000106 	 <7 Dados: 2020.0622 19.01:07-03'00' 

Inscrição, EstaduaI-90640&32--24 
AvioãoFerr&raNeves, n'3037 - Sala,03— Centro-- Campina- do-Sinião/P-R-- CEP BSJ4S-000-

E-mail.:- vaaoni@-Qmákorn Telefone: 42)-36344267-  
Dados. Bancários— &anco-dc -Brasil - AG 0299-2  -- C/C: 967-1-SJ- 



João Pauto Zolet 

CPF n° 042.785389-61 

jpc.iIIawÀI7sVÃ1aItiL1mJ 

DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATORIOS E DE ENQUADRAMENTO 

COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

000504 
O abaixo assinado, senhora Viviane Aparecida Ottoni, R.G. n° 7.529.822-6, representante legal da 

empresa VA O1TONI EQUIPAMENTOS ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o r$8.770.897/0001-06, 

com sua sede na Rua Santos Vicentim n°234 bairro centro na cidade de Campina do Simão estado 

do Paraná em conformidade comas dispostos no Artigo 4° inciso VII da Lei n°10.5201Q2, ÊCLARA 

que a empresa supracitada cumpre plenamente os requisitos habâ*t6riôsexigidts no Edital que 

rege o certame acima indicado. 

DECLARA ainda para fins deste Edital sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da 

(ei, que esta empresa, é considerada EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II do artigo 3 0  

da Lei Complementar n°123 de 14112/2006 e Deçreto n°6204 de 05 de setembro de 2007 

Declara ainda que a empresa não se encontra atcanÇda por qualquer das hipóteses descritas no § 

4*, do art. 3°, da Lei Complementar n°12Mu14  de dezembro de 2006. 

SERVIÇO DISTRITAL DE CAMPINA DO SIMÃO, Avenkb.Joào 
Ferrara Neves r° 2533 cato CEP 65148-000 Campna tk 
Simao, Comama de Guarapi*ava-PR fone (42) 36341010. 	 < 	rft 	- 
RecoNseço por SEMELHANÇA a($) assinatura(s) de JOÃO 	 do Simão, 09 de janeiro de 2020 

\t 	"' 

897/0001-06 

N1 EQUIPAMENTOS-ME 

Voentiin N°236 Centro 	 - \ 	 RG o  7.529.822-6 
060 Camnado Svao ¶ffj 
'J:18.770,897/0001-06 	 Inscrição Estadual 906413632-24 
ia Ferreira Neves, n°3037 - Sala 03- Centro - Campina do Simão/PR - CEP 85.148-000 

E-mail- vaottonj@gmjLç 	Telefone: (42) 3634-1267 
Dados Bancários - Banco do Brasil - AO: 0299-2 - C/C: 96.715-7 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
ESTADO DO PARANÁ 

COMARCA DE GUARAPUAVA 
OFICIO DISTRIBUIDOR JUDICIAL 

	
TITULAR 

AVENIDA MANOEL RIBAS N°600- FORUM ESTADUAL- VILA 
	

NERY REGIAM DE MACEDO 
SANTANA 
	

JURAMENTADO 
GUARAPUAVA/PR - 85.070-18 

	
RAQUEL REGEANI DE MACEDO LUSTOZA 

000506 

Certidão Negativa 
Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 

de distribuição Ações de EXECUÇÃO PATRIMONIAL, FALÊNCIA, CONCORDATA, 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL e EXTRAJUDICIAL sob minha guarda neste cartório, ve-
rifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento contra: 

VA OTTONI EQUIPAMENTOS ME 

CNPJ 18,770.89710001-06, no período compreendido desde 02/0111 991, até a pre-
sente data. 

liii 1111111 II II !I II liii 01111111!! IÍ1! 00 11iJll!EI III 111U!MI 01110! 011101111111 II! 
GUARAPUAVA/PR, 10 de Junho de 2020 

Nery Regiani de Macedo 
DISTRI8UIDOR, CONTADOR, RRrlDoR, 

DEPOSITÁRiO PÚBLICO E AVAIIAOORJUDIOAL 
DECRETO JUDICIÁRIO N 1  111192 

MATRICULA TJ/PR 1107 

\\ cNPJ: 
 77.781 .278/o00189, 

Custas = R$ 37,47 

Página 0001/0001 

Qualquer rasura ou entrelinha, tomará nula esta Certidão, 

7,1 

J OS JOCMtL?t r9óS74 4ôVs2$ãa$4 a b 	 cri 
$4r AS Á*, 	 7S 7 aj kETRWød R°PssoB-9 	 fiflÇ / 	-, 
S i te JpoNa t *có1-cFa 	 Ia9s2s_Js.tM 	 Lv 
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ANEXO-IV  

PROPOSTA 

Edital de- Pregão- Eletrônico N°- 034112020- 	 . 	 1 
Processoi'i9  07812020- 	 . 	... 	 .. 	 1 
Tipo,  MENOR-PREÇC-POFUT-EM- 	 1 

RA2AO-SOCIAE: VA Ottoni Equipamentos- EPP- 

CNPJ1&7flB97/000i"0& 	INSCRIÇÃO-ESTADUAL: 90640632-24- 

REPRESENTANTE LEGAL: Viviane-A. Ottoni- CPFn-° 

EMAlE: vaottoni©gni-aWcom- 

ENDEREÇO- Avenida João- Ferreira ,  Neves; n...3037; Sala 03-, bairro Centro- - Campina- do 

Sirnão/Pft T-EL: (42)36344267. 

Banco Banco-do- Brasil-- Agência-: 0299-2 . CIO: 9€-715-7 

IDENTIFICAÇÃO-DOS-ITENS: 	 .. 

CNPJ:- i&770,897/0001-06 	 1nscriç-c.-Estadua1:.-90640&32-24- 
A.v. ioão-Fe.rreira-Neves )  n?.30.37_ Sala 03— Centro-- Carnpina4a-Simão/PR- CEP 35-i4&-000•-

E--rnaik-vaotto.n@çr-aUcom. 	Telefones (42)36-34126....... .. 	. 
- Dados-Bancários- Banco -do-Brasil --AGO2992-- C/C: 96,713-7. 

 



TOTAL DO PROCESSO: 3,880,16 

VA OTTONI. EQUIPAMENTOS ME 	 18fl029710001 -06. 	 3.880,18 

LOTE 14 	Quant 1 	 Num 079 	 445,00 	 Total 890,00 

11cm 14 	Unidade UN 	 Marca LAR 	 Modelo 

Descnção Conjunto de lixeira composto por 5 coletores- Lxi (PROlNFANCtADESCRlÇÂOo xit composto por cinco 
coletores de 501 para coleta de resíduos orgânicos e seletivos para área externa sendo -. um coletor amarelo para 

com capacidade de 5U litros. - um coletor au 
)Istico, com capacidade de.50 litros. - um a 
SÕESDO CONJUNTO E CAPACIDADE :00 

proteção classe $ 
arredondados o ( 
em aço com tratar 
Mínima de um an( 

= 
em 

 

VIA e adesiyados  conforme o. ti 
mecanicamente ao fim de sua 
fabricação. 

níveis de 
. e cantos 
o Suporte 
ARAIA o 

1. Item: 890,00 j Quantidade: 2 

 

Valor Untt.: 445,00 

 

LOTE 16 	Quant:• 1 	 Num: 067 	 199,00 

Item: 15 	Unidade:UN 	 Marti: VITHORY 	 Modelo: 

Descrição Espremedor de trutas cítricas - EP (PROINFÂNCIA)DESCRIÇÃOo Espremedor 
cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro corri tampa, um coadori peneira e dois cones 
carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão DIMENSOES E CAPACIDADE o 
Diâmetro! largura máxima 300 mm o Capacidade volumétnca mínima: 1 litro CARACTERI 
fabricado em aço inox o Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica o 
e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico- o Jogo de cones de extração (caran 
poíiestweno o Motor de no mínimo 1/4 HP o Base antíderrapante o Dimensionamento da 

Total: 199,00 

frutas 
astanha! 
:330 mm. ci 
nele (corpo) 

Farra), tampa 

rdão de alimentação cem i,5 :.m de 
tt. 
	 itrega, de cobertura integral  do 

na sua rede credenciada de 
substituindo as peças 

Quantidade: 1 	 Valor unit.. 199,00 

,. LOTE IS 	Quant 1 	 Num: 078 

lIam: 16 	Unidade: UN 	 Marca: ÓOIJBLE 0. 

Descrição: Esterilizador de mamadeiras para microondas - ES 
mamadeira a vapor, para uso em micro-ondas Acompanha pli 9 

mtêtico o 
partés 

quentes (bordas, superfícies), que passam expor o usuano a risco de queimaduras durante a operação o O 
esterilizador não deve apresentar elementos perfurantes arestas cortantes ou irregulares que possam vir a causar 
nacos aos usuários, em utilização normal ou durante a higienização o O produto não deve oferecer risco toxicologico 
ou eliminar resíduos quirnicos durante sua utilização. GARANTIA o Mínima de três meses a partir da data da entrega, 
de cobertura integral do equipamento O fabricante/contratado e obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede 
credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito 

Quantidade: 2 	 Valor Unit.: 65,00 	 Total (tem: 130,00 

LOTE. 9. 	Quant: 1. 	 Num: 068 	 62,08 	 Total: 124,16 

CNPJ:' 15,770..897/0001-05 	 InscriçãoEstadualz.90640632-24 

Awioâo.Ferre4ra.Neves, ri? 3037— - Sala?03- Centro- Carnpina4oSimâo/PR:..CEP..8&i4&O00.. 

E-.rnaikvaptto.ni ©maihconv Telefone: 42)3634-1257. 

em plástico cru polipropileno copolímero, transparente, corri clipes Sou 
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OTTONI} 	1QU1VAMINTOS EPP 

Item: IS 	Unidade: uM 
	

Marca: AGRAITO 	 Modelo: 

Descrição: Ferro elétrico a seco - ER (PROINFÂNCtA)DESCRIÇÃO. o Ferro elétrico .aseco. DIMENSÕES oAltura 
inaxima 130 mm o Largura máxima: 130 mm e Profundidade máxima 250 mm CARACTERISTICAS o Controle de 
temperatura o Cabo anatõmico- o Indicador de tecidos o Poupa botões. o Base em aluminto polido o Corpo em - 

plástica- o Dimensionamento e robustez da fiação plugue e conectores eletncos compatíveis com acorrente de 
operação o Voltagem 110V e 220V conforme demanda. o Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo 
IMMETRO com indicação da voltagem GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega de cobertura 
integral do equipamento O fabricantefcontratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada 
de assistência durante o período da garantia substituindo as peças com defeito 

Quantidade: 2 	 Valor Unit.: 62,08 	 Total Item: 124,18 

LOTE 27 	 Quant.: 1 	 P4.ai: 069 	 82,00 	 Total: 656,00 

lIam: 27 	Unidade: UN 	 Marca: TRITEC 	 Modelo: 

Descrição: Lixeira 50 litros com :pedal 1X2.(PROINFÂNCJA) ESCRIÇÃO .0 Lixeira 50 litros com pedal.. DIMENSÕES 
E CAPACIDADE o Altura máxima: 720 mm. o Largura maxima 450 mm o Profundidade maxima 450 mm o 
Capacidade SOl CARACTERSTICASO Corpo e tampa em poiletileno de afta densidade 100% virgem e tecnicamente 
aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração o Mitwação extra com antioxidante e ardi 1.1V para os 
níveis de proteção classe 8 UV- 80 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar o Com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosâci ou pintura eletrostática o 
Superfícies internas polidas e cantos arredondados o Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil 
GARANTIA o Mínima de um ano a partir da data da entrega contra defeitos de fabricação 

Quantidade a 	 Valor Unit. 82,00 	 Total Item 85600 

LOT52 	 Quapt: 1 	 Num: 031 	 11000 	 Totai:flO.00 

Item: 52 	Ijnidade: UN 	 Marca:•VITTAFLEX 	 Modelo: 

Qutiade 2 Valor UniL: 110,00 Total item: 220,00 

LOTE 10 	 Quant.: 1 Num: 027 418,00 Total-418.00 

Item 70 	Unidade UN Marca QUALYFLEX Modelo 

Quantidade: 1 	 Valor Unir.: 418.00 	 TotálItõm: 41800 

LOTE 71 	 Quaht.: 1 	 Num: 016 	 1,243,00 	 Total: 1.Z43,00 

Rem-. 71 	Unidade . UN 	 Marca: LIS LIG 	 Modelo- 

Quantidadez 	

Modelo- 

1 	 WIõr Ünit: 1.243,00 	 Total Item: I:243.00 

CNPJ:48...7G897./000.1-06.. 	 Inscriçâo..EstaduaL9ü.640&32-24. 
Av. )oão.. Ferrei .ra.Ns.esn 3037.- SaIa03-.Centro..-. Carnpina.doSimão/PR.- CEP 85:148-000., 

E-mail:vaotton.iagrnaihcon, Telefone:. 42)3&344267-  
Dados, Bancários— . Banco-do .Brasil —AG: 0299-2ç- C/C 96J25-7 

Quantidade 



PROPOSTA,. R$, 1880,1-13; (Três mft oitocentos ,  e oitenta reaise'dõzesseiscentavo$ 

CONDÇÔESGERAl& 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatôrio' que rege a presente 

licitação..  

PRAZO-DE  GARANTIA,  

A garantia deverá' ser da seguinte' forma: Para todos os Lotes de no mInimo a contar do 

' 9 recebimento- definitivo'do'objeto'peia'Contratante: 

DECLARAMOS que estão- inclusas novalor contratotodas•as•despesascommão-de-obra'e todos 

os tributos e encargos fiscais; sociais trabalhista% previdenciários e comerciais- do ,  produto ,  a ser 

entregue conforme Editade Pregão- Eletrônico- NO,  031-12020 

Prazo de validadedaproposta• 60(sessenta),dias-contados  da-sua abertura 

Condições de pagamentos: Conforme Edital. ,  

Campina- do' &imâo; 2&de junho de20O- 

VÃ OTTONI 	 V Assinado de forma digital por  À OTTONI 
EQUIPÃMENTOS:1 877OB970OO1&QUIPAMENtOS:1S71O897OOO1O6 

06 	 .J1%dàs:2020.06.23 15;57:16 -03'00' 

F VA OTTON1 1 
EQUIPAMENTOS EPP 

AV JOÃO FERREM NEVES 3037- SM.A03 
CENTRO CE? 85I4bO0O 
CAMP*4ADO SIMÃO - PR 

CNPJ: 18,770.897/000:1.-06.. 
ÇAO ICMS $0640632-2,jj 

CMPJ:-1M7O87/OOOi-O6- 	 InscrçãaEstacuak90640632-24 
Av. JoãoFerreira-Neves, n?3O37- SaIa-03- Centro--. Campina-do-Simãc/PR- CEP K.148-000 

E-ma4h-vaot1oniOmaihcom- Telefone -, (42)-3634-1 ,26-7-  
Dados- Bancários— Banco-do Brasil.- AG: 0299-Z- C/C: 96115-7- 

o 


