
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU
Rua José Bueno, 20 - Centro I Fone (35) 3267-1495

CEP371200-000 I Paraguaçu - Minas Gerais
www.camaradeparaguacu.mg.gov.br I e-mail camarapcu@yahoo.com.br

CNPJ 07.480.748/0001-99

AUTORIZAÇÃO DE COMPRA N° \ ~ /2019

ESCOLA DO LEGISLATIVO

A autorização de compra, no valor de R$ 1.240,00 (Mil duzentos e quarenta reais) da despesa a que se refere a
presente solicitação destina-se para compra de 100 (cem) cartilhas sobre o funcionamento do Poder Legislativo,
de 16 páginas, impressas em papel colorido tamanho A5, com interior em papel couchê fosco 1909 e capa em
papel couchê fosco 220g, encadernadas com grampo, para serem utilizadas nos projetos de educação cidadã
da Escola do Legislativo. Seguem anexos os orçamentos comprovando o menor preço e Certidão Negativa de
Débitos.

~EderAlves
Solicitante

CONTABILIDADE

Em face à despesa solicitada pela Secretaria da Câmara e para efeito da execução orçamentária, solicitamos
que seja empenhada a despesa acima discriminada, neste exercício.

COMUNICADO em, J2L I .J2!i I ~

COMPRA AUTORIZADA: SIM ~ NÃO O
EMPENHO PRÉVIO N° ~ I 2019

PRAZO DE PAGAMENTO: __ AUTORIZADO POR: ':;;;f9-t C/l.AA-?

(J
PRESIDÊNCIA

Em face da liquidação mencionada, autorizo o pagamento desta importância ao favorecido, EDITORA E
GRÁFICA PAPIRO LTDA , inscrito no CNPJ 20.406.203/0001-90 ,conforme orçamento anexo que
comprova ter o preço mais baixo.

Paraguaçu, ~ de .A.b;u{! de 2019

v1~a1/Y/l,
André Romão Nasser

Presidente da Câmara Municipal
Ordenador da Despesa



MINISTÉRIO DA FAZENDA
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: EDITORA E GRAFICA PAPIRO LTDA
CNPJ: 20.406.203/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas 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 Dívida Ativa da União (DAU) 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 nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n? 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:01:48 do dia 11/12/2018 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2019.
Código de controle da certidão: 2060.3F65.22B8.83CO
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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9 Gmail - Impressão de Cartilha

I'iGmail Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>

Impressão de Cartilha
5 mensagens

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Para: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

28 de fevereiro de 201915:13

Boa tarde!

Solicito a impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.conp
Para: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

7 de março de 2019 13:54

Boa tarde!

Devido ao feriado prolongado creio que não puderam nos responder, encaminho novamente o e-mail solicitando
orçamento de cartilhas conforme a descrição abaixo:

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Date: qui, 28 de fev de 2019 às 15:13
Subject: Impressão de Cartilha
To: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Solicito a impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

https://mail.goog le .com/mail/u/O?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=a lI&permthid=thread-a%3Ar692430 1691362959123&d sqt= 1&simpl=msg-a%3 .. 1/6



í Gmail - Impressão de Cartilha

ui, 28 de fev de 2019 às 15:13
ct: Impressão de Cartilha

. Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Solicito a impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>
Para: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>

11 de março de 201917:29

Pedido de Orçamento:

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Valor Total: R$ 1240,00
Valor Unitário: R$ 12,40

Em seg, 11 de mar de 2019 às 14:18, Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Na quinta conversamos por telefone, mas vocês, naquele momento, não poderiam nos passar o orçamento.

Reenvio o e-mail solicitando o orçamento de impressão das cartilhas com as seguintes medidas.

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

https:/Imai I.google .com/m'lil/u/O?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=all &permlhid=thread-a%3Ar692430 1691362959123&dsqt= 1&simpl=msg-a%3 .. . 3/6



14/03/2019 Gmail - Impressão de Cartilha

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Para: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

11 de março de 201!

Boa tarde!

Na quinta conversamos por telefone, mas vocês, naquele momento, não poderiam nos passar o orçamento.

Reenvio o e-mail solicitando o orçamento de impressão das cartilhas com as seguintes medidas.

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já.
Obrigada.
Cíntia.

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Date: qui, 7 de mar de 2019 às 13:54
Subject: Fwd: Impressão de Cartilha
To: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Devido ao feriado prolongado creio que não puderam nos responder, encaminho novamente o e-mail solicitando
orçamento de cartilhas conforme a descrição abaixo:

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cintia.
Câmara Municipal.

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>

https://mail.google .com/mail/u/0?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar6924301691362959123&rl<:nl= 1Jl.cirnnl-~~- _01"



14/03/2019

Desde já.
Obrigada.
Cíntia.

Gmail - Impressão de Cartilha

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Date: qui, 7 de mar de 2019 às 13:54
Subject: Fwd: Impressão de Cartilha
To: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Devido ao feriado prolongado creio que não puderam nos responder, encaminho novamente o e-mail solicitando
orçamento de cartilhas conforme a descrição abaixo:

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Date: qui, 28 de fev de 2019 às 15:13
Subject: Impressão de Cartilha
To: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Solicito a impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Para: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

12 de março de 2019 12:39

Boa tarde!

Orçamento recebido.
Obrigada.

Em seg, 11 de mar de 2019 às 17:31, Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com> escreveu:

https://mail.google.com/rnail/u/0?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=allR.nprrnth'rI- ••..-- -., ". - .



Gmail - Impressão de Cartilha

.Jido de Orçamento:~
Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Valor Total: R$ 1240,00
Valor Unitário: R$ 12,40

'.[";,l;.J

.._ .•..••.... _ .•.•.•........... _._ ..•...._ _........ .........•.• ~ .•_ ...••..•.........................••.......••.......•.......•.•.••..•...••.... .!

Em seg, 11 de mar de 2019 às 14:18, Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com> escreveu:

Boa tarde!

Na quinta conversamos por telefone, mas vocês, naquele momento, não poderiam nos passar o orçamento.

Reenvio o e-mail solicitando o orçamento de impressão das cartilhas com as seguintes medidas.

Impressão de 100 cartilhas com 'as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já.
Obrigada.
Cíntia.

---------- Forwarded message ---------
From: Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Date: qui, 7 de mar de 2019 às 13:54
Subject: Fwd: Impressão de Cartilha
To: Papiro Grafica e Editora <papiro.gerencia@gmail.com>

Boa tarde!

Devido ao feriado prolongado creio que não puderam nos responder, encaminho novamente o e-mail
solicitando
orçamento de cartilhas conforme a descrição abaixo:

Impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• A5
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 páginas internas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

https:/lmail.goog le .com/m~il/u/O?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=a lI&permthid=th read-a%3Ar692430 1691362959123&dsqt= 1&sim pl=msg-a%3. . . 5/6



Empresarial Blue Tovver
End.: Av. Domingos Ferreira, 4060 Loja 11
Boa Viagem - Recife - Pe Cep 51.021-040
Fones: (81 )3325-5759/3033-5669/3038-2669
E-ITlail: orcament:o@onlinegrafica.com
vvvvvv.onlinegrafica.com

A

CAMARA PARAGUAÇU

CNPJ:

Att.: CAMARA

CPF:

Fone: 8133255759 Fax:

Atendendo a solicitação de V.Sa., para impressão dos seguintes materiais abaixo relacionados,
informamos preços e prazos:

ITEM ESPECIFICAÇÃO DO SERViÇO E/OU MATERIAL UNID. QUANT. R$ UNIT. R$ TOTAL

( ) Orço 015085. CARTILHA. Sendo: CAPA a 4 x O cores, UNO. 100 17,700 1.770,00
no formato 150 x 210 (mm) fechado, 300 x 210 (mm)
aberto, no papel: COUCHE LISO L-2 250G
. Acabamento: CORTE FINAL, GRAMPEADEIRA
ELETRICA; MIOLO com 14 páginas a 4 x 4 cores, no
formato 150 x 210 (mm) fechado, 300 x 210 (mm)
aberto, no papel: COUCHE LISO L-2 115G
. Acabamento: CORTE FINAL, ALCEAMENTO MANUAL
DE FOLHAS, DOBRA MANUAL, CORTE VINCO
VALOR NÃO INCLUI FRETE

.. Todos impostos inclusos . Pagamento: 1.00% A vista

-- Prazo de entrega:

. Representante: ROSEL Y ALMEIDA vendas@onlinegrafica.com

. Validade 12/04/2019

1.770,00

On Line Gráfica
Recife (PE) 15 de Março de 2019

** Reservamo-nos o direito de entregar 5% (cinco por cento) a mais ou a menos da quantidade autorizada
por motivos técnicos de produção. Prevalecendo o valor unitário para faturamento da tiragem a ser entregue.

** O prazo de entrega começa a vigorar a partir da assinatura/entrega da prova de conferência por parte do cliente.
** Esta proposta devidamente assinada, caracteriza a aceitação e a transforma em PEDIDO DE VENDA, não podendo ser cancelad
** a On Line Grafica se reserva o direito de cancelamento do pedido, caso as informações cadastrais não estejam
de acordo com sua política de crédito.

Termo de autorização· assinalar com' X ' o(s) item(ns) aprovado(s).
Autorizo a confecção do(s) item(ns) acima selecionado(s), no qual estou de acordo com seu conteúdo.

CAMARA PARAGUAÇU AUTORIZADO EM: __ ,__ , _



.1 QUANT. DESCRiÇÃO DOS PRODUTOS

--- •.------··--------''-----;=~==:::::::;:il
TOTAL R$ ( ).~=~._~~~~~~==~

CNPJ: 19.733.590/0001-90
Gráfica INSC. EST: 002.310.569.00-77

'T\araguaçu Tel.: (35) 3267-2127
~t:,PIIESSDSEl~~S ~ 9.9979.7004

;:'L..~ e-mail: graficaparaguassu@gmail.com

Rua Presidente Vargas, 392 - B - Centro - 37.120-000 - Paraguaçu - MG

Data:_~/~/2019

Cliente: CÂMAI~ os !=tA AG AÇU

ORÇAMENTO

I

UNIT. TOTAL
I

1100 UND. Cartilhas 14,90 1.490,00

------r------------------------r-----~------~

I

------~----------------------~------+-------~

~I



Gmail - Impressão de Cartilha

, Gmail Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>

Impressão de
4 mensagens

artilha

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Para: Isabela Ferreira <graficaparaguassu@gmail.com>

28 de fevereiro de 201915:13

Boa tarde!

Solicito a impressão de 100 cartilhas com as seguintes diagramações:

• AS
• Encadernamento com grampo
• 16 páginas
• 14 cé'l{Jin?s i~ler'1 r coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contra capa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já, obrigada.
Cíntia.
Câmara Municipal.

Câmara de Para~1l'ar;'J<r'3marapcu@gmail.com>
Para: Isabela Ferreira <gratlcaparaguassu@grnail.com>

7 de março de 2019 13:55

Boa tarde!

Devido ao feria:!o orolongado creio que não puderam nos responder, encaminho novamente o e-mail solicitando
orçamento de cartilhas conforme a descrição abaixo:

lmpresaão ti" I!lO •.L\r1H!",z.s com as seguintes diagramações:

• AS
• ErV:3rlernamento cor-i grampo
• 16 páqinas
• 14 páginas iruemas coloridas papel couchê fosco 120g
• Capa e contracapa colorida papel couchê brilho -250g

Desde já. obng2da.
Cíntia.
Câmara Municipal.
[Textc.das mensagens anteriores oculto]

Isabela Ferreira <graf'caparaguassu@gmail.com>
Para: Câmara de Paraquaçu <camarapcu@gmail.com>

7 de março de 201915:35

Boa tarde!

Anexo o orçarner-to solicitado.

Att.

lsac.Ja

https:/Imail.goor:!p. .W"l/m3il/u/1 ?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-46303945161571611 0&simpl=msg-a%3Ar-80578... 1/2



Gmail - Impressão de Cartilha

ORÇAMENTO E MAIL.pdf
416K

Câmara de Paraguaçu <camarapcu@gmail.com>
Para: Isabela Ferreira <graficaparaguassu@gmail.com>

7 de março de 2019 15:39

Boa tarde!

Orçarner.to recebico,

Obrigada.
Cíntia.
[Texto oas .nensaqens enreriores oculto]

https:/Imail.google.com/ma il/u/1 ?ik=c8f5ea50dc&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar -46303945161571611 0&simpl=msg-a%3Ar-80578. . . 2/2 ...•


