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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome; ROSAURO LEANDRO BARETTA & CIA. LTDA - ME
CNPJ: 05.071.989/0001-48

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
nào constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional (PGFN)

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://wwv/ receita fazenda.90v.br> ou <http;//www.pgfn,fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB 3, de 02/05/2007.
Emitida às 21:10:59 do dia 02/01/2013 <hora e data de Brasitia>,

Válida até 01/07/2013.

Código de controle da certidão: D26A.FEA6.97F3.D97F

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Ti; fU I
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VOLTA

CAIKA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05071989/0001-48
Razão Social: rosauro leandro baretta e cia ltda

Nome Fantasia:RLINE

Endereço: av rio grande do sul 1129 / centro / planalto / pr /
85750-000

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 Serviço - 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.

Vaiidade: 28/02/2013 a 29/03/2013

Certificação Número: 2013022813144126332953

Informação obtida em 27/03/2013, às 08:43:56.

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

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp7VARPessoa... 27/03/2013



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

MINUTA DE CONVITE /2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°

do tipo MENOR PREÇO, na data de / / , às horas, na Sala
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná,
tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

horas da data de / / na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das : horas do dia

/  / Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes
em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação, proceder-se-á, na
mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos
licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste
Município de Planalto. Conforme abaixo segue:
lLQTE:1

item i Nome do produto ! Qüant. | Unidade Preço PreçoPreço Preço
máximo

unitário

máximo

total

Microcomputador, processador mínimo
de 1.8 GH2 1MB Cache 2 núcleos,
placa mãe mínimo com 2 slots de
memória DDR3, memória mínima
2GBDDR3, HD mínimo 320 GB. gabinete
mínimo 1 baia, monitor mínimo 17
polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

800,00 8.000,00
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TOTAL

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Planalto. Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: ^

Conta da despesa . Funcionalirográrnátic^, Déstinação de recurso
950 I 07.121.12.361.1201-2033 | 0.1.00.000107

4- DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° /2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° /2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e loca! especificados
neste Editai.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação
de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do produto ofertado conforme descrito no Anexo 1 do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.
7.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, certificado do
Inmetro de acordo com a ABNT 14006 para o objeto proposto.

8 - DO PROCEDIMENTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO
CNPJN" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maih planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

8.1- Após O horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Seráo abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICÍTANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do objeto)
deste edital.

9.2- Será desclassificado a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulados no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada total na
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias úteis
após o recebimento da solicitação de entrega.
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10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/05/2013.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
11.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art 81
da Lei n° 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto, e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo 111 - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos íicitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr. de de

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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Planalto-Pr., 11 de fevereiro de 2013

DE: Qeusa Maria Dessanti - Secretaria de Educação

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planai 0. Conforme abaixo seg^ue:
Item Nome do produto Quant. Unidade Preço

rmitário

Preço
total

1 Microcomputador, processador mínimo
de 1.8 GHZ 1MB Cache 2 núcleos,
placa mãe mínimo com 2 slots de
memória DDR3, memória mínima

2GBDDR3, HD mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 baia, monitor mínimo 17

polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

10 UN 800,0C 8.000,00

TOTAL 8.000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Prazo de Vigência do Contrato: 31/05/2013

Cordialmente,

CLEUSA MARIA DESSANTI

Secretária de Educação
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Planalto-Pr., 12 de fevereiro de 2013

DE; Marlon Fernando Knhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de empresa visando a aquisição de microcomputadores, destinados a
Secretaria de Educação deste Município de Planalto, encaminhamos:

PARA:

PARA:

Secretaria de Finanças;

à fins de indicação de recursos de ordem orçamentária
para fazer frente à despesa;

Departamento de Materiais e Compras;
à  fins de elaboração da minuta do instrumento
convocatório da licitação/contrato;

PARA: Departamento Jurídico;
à fins de análise e indicação da modalidade a ser adotada.

Cordialmente,

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal.
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Planalto-Pr., 13 de fevereiro de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de empresa visando a
aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste
Município de Planalto, expedido por Vossa Excelência na data de 12/02/2013,
informamos a existência de previsão de recursos orçamentários para assegurar o
pagamento das obrigações decorrentes da solicitação supra, sendo que o pagamento
será efetuado através da Dotação Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

950 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.000107

Si/

Cordialmente,

ENSON ELEVAR SCHABO
Secretário de Finanças
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PARECER:

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Planaito-Pr., 13 de fevereiro de 2013

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
11/02/2013, da Secretaria de Educação e pesquisa de preços feita pelo
Departamento de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 8.000,00 (oito
mil reais).

A Secretaria de Finanças informa a existência de previsão
de recursos de ordem orçamentária para fazer face às obrigações decorrentes da
contratação, esclarecendo que o pagamento será efetuado através da Dotação
Orçamentária:

DOTAÇAO

Conta da despesa Funcional programática Destinaçao de recurso

950 07.121.1Z361.1201-2033 0.1.00.000107

A Licitação dar-se-á sob a modalidade CONVITE, pelo
critério de julgamento de MENOR PREÇO, regida pela Lei Federal n.° 8.666/93 e

-mF,suas alterações, LC123/2006 de 14 de de disposições legais.
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 14 de fevereiro de 2013

DE:

PARA:

Marlon Fernando Kuhn

Comissão de Licitações

Considerando as informações e pareceres contidos no presente Processo,
Autorizo a Licitação sob a Modalidade CONVITE, pelo critério de julgamento de
MENOR PREÇO, que tem por objeto contratação de empresa visando a aquisição
de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto, nos termos da Lei Federal n.° 8.666/93 e suas alterações, LC 123/2006 de 14
de dezembro de 2006, e demais disposições legais.

A Comissão de Licitação nomeada pela Portaria 001/2013.

Encaminhe-se ao Departamento de Compras e Licitações para as
providências necessárias.

MARL™ FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ..../2013
CONVITE N° ...V2013

Contrato adniinistrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ rf
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: devidamente
inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n°
e  do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste
Município de Planalto, tudo conforme a seguir:
ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

UN Microcomputador,
processador mínimo de 1.8
GHZ 1MB Cache 2 núcleos,

placa mãe mínimo com 2
slots de memória DDR3,

memória mínima 2GBDDR3,

HD mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 baia, monitor

mínimo 17 polegadas, kit
gabinete (teclado, mouse).

TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
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condições expressas no edital CONVITE N° /2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( daqui a
diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente ao objeto acima

mencionado será efetuada total na Secretaria de Educação, desta Prefeitura
Municipal, e em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da solicitação de
entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através da
seguinte dotação orçamentária:

Conta da despesa Funcional prÒgfàSiática Delíinãçãò de recurso
950 I 07.121.12.361.1201-2033 " 0.1.00.000107
CLÁUSULA QUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber

o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, o objeto

do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
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f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma

pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - A CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/05/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
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mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planaito-Pr.... de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS;
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MINUTA DE CONVITE N® /2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n^ 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob

/  , do tipo MENOR PREÇO, na data de / / , às horas, na Sala
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça São
Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná,
tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às

horas da data de / / , na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das horas do dia

/  / Havendo a concordância formalmente expressa de todos os proponentes
em renunciar à interposiçâo de recurso da fóse de habilitação, proceder-se-á, na
mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos
licitantes habilitados.

2 - DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Microcomputador, processador mínimo
de 1.8 GHZ 1MB Cache 2 núcleos,
placa mãe mínimo com 2 slots de
memória DDR3, memória mínima
2GBDDR3, MD mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 bala, monitor mínimo 17
polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

10 UN 800,00 8.000,00
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TOTAL 8.000,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Planalto. Proveniente da seguinte

Conta da despesa Funcional programática Desti nação de recurso

950 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.000107

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "1" e "11" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° /2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N® /2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue á
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade, perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS;
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b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS);

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação
de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
i) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do produto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.
7.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, certificado do
Inmetro de acordo com a ABNT 14006 para o objeto proposto.

8 - DO PROCEDIMENTO
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8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licítantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados peia ordem inversa dos vaiores oferecidos, e
nesta oportunidade os LiCiTANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
iicitantes não beneficiários da mesma iei, para reformuiarem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser ciassificado em primeiro iugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no interveio
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legai. O empate do vaior da proposta já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRilÉRiO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do objeto)
deste edital.

9.2- Será desclassificado a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulados no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a ciassificação se fará por
sua situação jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no quai os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada total na
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias úteis
após o recebimento da solicitação de entrega.
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10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/05/2013.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n® 8.666/93.
11.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n® 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10®/o (dez por cento) sobre o valor totál do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1-0 pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto, e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7® da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba à empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.
16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Munícipal
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PARECER:

Planalto-Pr., 15 de fevereiro de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

As minutas do Edital de Licitação Convite e do Contrato Administrativo
anexos ao Processo Administrativo encontram-se em consonância com o regido pela
Lei n" 8.666, de 21 de junho de 1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e
demais legislação aplicável.

o Parecer,
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CONVITE 004/2013

1 - PREÂMBULO

1.1-0 município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n° 001/2013, de
03/01/2013, de conformidade com o disposto na Lei n° 8.666, de 21 de junho de
1993, LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, torna
público a realização de procedimento de licitação, na modalidade CONVITE, sob n°
004/2013, do tipo MENOR PREÇO, na data de 28/02/2013, às 09:00 horas, na Sala
de Reuniões da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça São
Francisco de Assis, n° 1583, Centro, na Cidade de Planalto, no Estado do Paraná,
tendo como objeto a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de
Planalto.

1.2-0 recebimento dos Envelopes 1, contendo a documentação de Habilitação, e
dos Envelopes II, contendo a Proposta de Preço dos interessados, dar-se-á até às
09:00 horas da data de 28/02/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente
de Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes I, contendo a documentação de Habilitação, dar-se-á
no endereço indicado no item 1.1. deste Edital, a partir das 09:00 horas do dia
28/02/2013. Havendo a concordância formalmente expressa de todos os
proponentes em renunciar à interposição de recurso da fase de habilitação,
proceder-se-á, na mesma ocasião, a abertura dos Envelopes II, contendo a Proposta
de Preço dos licitantes habilitados.

2-DO OBJETO

2.1 - A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa visando a
aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste

LOTE: 1

Item Nome do produto Quant. Unidade Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Microcomputador, processador mínimo
de 1.8 GHZ 1MB Cache 2 núcleos,

placa mãe mínimo com 2 slots de
memória DDR3, memória mínima
2GBDDR3, HO mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 baía, monitor mínimo 17
polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

10 UN 800,00 8.000,00
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TOTAL 8.000,00

3 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3.1- Para cobertura das despesas decorrentes desta licitação serão utilizados
recursos próprios da Prefeitura Municipal de Planalto. Proveniente da seguinte

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

950 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.000107

4 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1 - Poderão participar, além das empresas convidadas pelo Município de Planalto,
os demais interessados do ramo correspondente ao objeto do presente certame, que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 horas da apresentação das
propostas.
4.2 - Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam
cumprindo as sanções previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n° 8.666/93.
4.3 - As empresas beneficiadas da LC 123/2006 deverão apresentar declaração
de enquadramento em regime de tributação para fazer valer o direito de
prioridade, conforme modelo constante no anexo V.

5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES "I" e "II" E DA CARTA
DE CREDENCIAMENTO.

5.1 - Os Envelopes I e II, contendo respectivamente a documentação referente à
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces
os seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 004/2013
ENVELOPE i - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 004/2013
ENVELOPE II - PROPOSTA DE PREÇO
PROPONENTE:
5.2 - A Comissão Permanente de Licitação não acolherá documentação ou
propostas apresentadas em desacordo com o horário, data e local especificados
neste Edital.

5.3 - Caso o proponente encaminhe um representante para acompanhar o
procedimento de licitação, deverá formalizar uma Carta de Credenciamento,
conforme modelo constante no Anexo II deste Edital, que deverá ser entregue à
Comissão Permanente de Licitação no momento da abertura dos envelopes.

6 - DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE I, os seguintes documentos
originais ou cópia, e deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade, os
quais serão examinados pela Comissão Permanente de Licitação:

a) Prova de regularidade, perante o instituto Nacional de Seguro Social - INSS;



PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO

CNPJN° 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br

•  3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101planalto - PARANÁ

b) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS):

0) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação
de Certidão de Quitação de Tributos e Contribuições Federais, expedida pela
Secretaria de Estado da Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou
outra equivalente, na forma de lei;

d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Estado da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, mediante apresentação
de Certidão de Regularidade Fiscal, expedida pela Secretaria de Municipal da
Fazenda, do domicilio ou sede do proponente, ou outra equivalente, na forma
de lei;

f) Prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho, mediante apresentação
de Certidão de Negativa de Débitos Trabalhistas;

g) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
h) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
1) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,

assinada pelo representante legal da licitante;
j) Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal, conforme o modelo do Anexo IV deste Edital, assinada
pelo representante legal da licitante;

7-DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - envelope II, devidamente assinada pelo proponente ou
seu representante legal, deverá ser redigida em português, datilografada ou digitada,
de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que envolverem
valores, quantidades e prazos, com indicação do número deste Edital. Deverá ser
elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e seus anexos,
discriminando-se minuciosamente o objeto cotado, observando-se o quantitativo de
cotação de quantidade e o preço máximo unitário e total, constando ainda à marca
do produto ofertado conforme descrito no Anexo I do presente Edital, facilitando
assim o julgamento. Não deverão ser cotados objetos que não atendam às
especificações mínimas prevista no Anexo I, sob pena de desclassificação.

a) O preço deverá incluir todas as despesas necessárias para a entrega do
objeto da presente licitação.

b) O prazo de validade da proposta, que será contado a partir da data da
entrega da proposta. Na contagem do prazo excluir-se-á o dia de início e
incluir-se-á o dia do vencimento.

7.2 - O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo
fixado no item 2 (do objeto) deste Edital.
7.3 - O preço válido na data da abertura da licitação, deverá ser cotado em real.
7.4 - Deverá ainda fazer parte integrante da proposta de preços, certificado do
Inmetro de acordo com a ABNT 14006 para o objeto proposto.

8-DO PROCEDIMENTO
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8.1- Após o horário fixado para a entrega dos envelopes, nenhum outro, sob nenhum
pretexto, será recebido.
8.2- Serão abertos os envelopes I, contendo a documentação relativa à habilitação
dos proponentes e procedida a sua apreciação.
8.3- Serão considerados inabilitados os proponentes que não apresentarem os
documentos exigidos no item 6 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
8.5- Será verificada a conformidade de cada proposta com os requisitos exigidos no
item 7 (da proposta) deste edital, promovendo-se a desclassificação das propostas
desconformes ou incompatíveis.
8.6- Julgamento e classificação das propostas de acordo com o estabelecido no item
9 (do critério de julgamento) deste edital.
8.7 - Os licitantes logo após a abertura dos Envelopes "2" contendo a proposta
de preço, serão classificados pela ordem Inversa dos valores oferecidos, e
nesta oportunidade os LICITANTES que se apresentaram como beneficiários
da LC 123/2006, tem a oportunidade de cotejar seus preços com os demais
licitantes não beneficiários da mesma lei, para reformularem suas ofertas para
a situação de menor preço, e, assim, ser classificado em primeiro lugar.
8.8 - Os beneficiários da Lei 123/2006, caso sua proposta se situe no intervalo
até 10% (dez por cento) de menor preço de licitante não beneficiário da mesma
LC 123/2006, podem reformular no ato a sua proposta de preço para outro de
menor valor caracterizando desempate legal. O empate do valor da proposta Já
decide a classificação a favor da empresa beneficiária da LC 123/2006.

9- DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO
9.1- Dentre as propostas dos proponentes considerados habilitados, serão
classificadas as propostas pela ordem crescente dos preços apresentados,
considerando-se vencedor o proponente que apresentar o MENOR PREÇO,
respeitando o critério de aceitabilidade dos preços, fixados no item 2 (do objeto)
deste edital.

9.2- Será desclassificado a proposta de preços que ultrapassar os valores máximos
estipulados no item 2 (do objeto) deste edital.
9.3- Não serão consideradas vantagens não previstas neste ato convocatório ou
qualquer oferta sobre propostas de outros concorrentes.
9.4 - Havendo empate entre duas ou mais propostas, a classificação se fará por
sua situação Jurídica de empresa beneficiária da LC 123/2006, diversa das
demais e por sorteio, caso forem da mesma categoria Jurídica e fiscal, no
mesmo ato público de abertura das propostas no qual os proponentes devem
estar presentes.
9.5 - Os classificados com o menor preço, ou o classificado que se enquadre
na condição de beneficiário da LC 123/2006.

10- DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO
10.1- A entrega correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada total na
Secretaria de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias úteis
após o recebimento da solicitação de entrega.
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10.2- O prazo de vigência do Contrato será até 31/05/2013.

11 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
11.1 - Homologado e adjudicado os objetos da presente licitação, o Município de
Planalto convocará o adjudicatário para assinar o termo de contrato em até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas no art. 81, da Lei n° 8.666/93.
11.2 - O Município de Planalto, quando o convocado não assinar o contrato no
prazo e condições estabelecidos neste Edital, poderá convocar os proponentes
remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas
mesmas condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos
preços, ou revogar a licitação, independentemente da cominação prevista no art. 81,
da Lei n° 8.666/93.

12- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1- Pela inexecução total ou parcial a proponente ficará suspensa
temporariamente de participar em licitação e de contratar com a administração pelo
prazo de até 02 (dois) anos.
12.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do
contrato.

13- DOS TERMOS ADITIVOS

13.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nos prazos e nas especificações
quantitativas e qualitativas.

14- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
14.1- O pagamento será efetuado de acordo com a entrega do objeto, e em até 15
(quinze) dias após o recebimento da(s) respectiva(s) nota(s) fiscal(is).

15- DOS ANEXOS DO EDITAL

15.1- Compõem esta Convocação Geral, além das condições especificas,
constantes do corpo do instrumento, os seguintes documentos:

a) Anexo I - Modelo de Proposta;
b) Anexo II - Modelo de Carta de Credenciamento;
c) Anexo III - Modelo de Declaração de Idoneidade;
d) Anexo IV - Modelo de Declaração de Observância ao Disposto do Inciso

XXXIII do Artigo 7° da Constituição Federal;
e) Anexo V - Modelo de declaração de enquadramento de ME ou EPP;
f) Anexo VI - Modelo de Termo de Renúncia;
g) Minuta de Contrato.

16- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: RLINE TELECOM LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 13.500.755/0001-05

Certidão n°: 23224433/2013

Expedição: 27/02/2013, às 16:11:06
Validade: 25/08/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que RLINE TELECOM LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS),

inscrito(a) no CNPJ sob o n° 13.500.755/0001-05, 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: cndt®tst.jus.br
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houver prova de qualquer fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento
da licitação que desabone a sua idoneidade, capacidade técnica, administrativa e
financeira, sem que caiba á empresa vencedora nenhuma indenização ou
ressarcimento.

16.2 - Reserva-se ao Prefeito Municipal o direito de revogar ou anular a presente
licitação em seu todo ou parcialmente, sem que assista aos licitantes o direito de
reembolso desde que haja razões de conveniência administrativa ou interesse
público.
16.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 18 de fevereiro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE 004/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

Credenciamos o(a) Sr. (a).

portador(a) da cédula de identidade sob n'

e CPF sob n°

A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: EST.

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidòneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data / /

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXUI DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 004/2013, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n°

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere á observância do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ W

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

.FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 004/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos os fins de direito
que estou(amos) sob o regime de microempresa ou empresa de pequeno
porte, para efeito do disposto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro
de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 004/2013,
instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas
impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, obrigando a
empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão
de Licitação, que julgou os documentos de habilitação, renunciando, assim,
expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao prazo
respectivo, e concordando, em conseqüência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos
proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO



município de planalto
CNPJN" 76A60.52^0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EMPRESA:.

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 004/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 004/2013 e anexos

IJI,III,rV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:_

RGN®

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° ....^2013
CONVITE N° ...../2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°

76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasüeiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n" 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n'' 643.844.469-34.

CONTRATADA: , devidamente

inscrita no CNPJ sob n.° com sede à

,  N° , na Cidade de

neste ato representado pelo Administrador(a) o Sr(a).
brasileiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e do CPF sob n.° , residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 10 UN Microcomputador,
processador mínimo de 1.8
GHZ 1MB Cache 2 núcleos,

placa mãe mínimo com 2
slots de memória DDR3,

memória mínima 2GBDDR3,

HD mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 baia, monitor

mínimo 17 polegadas, kit
gabinete (teclado, mouse).

TOTAL

Parágrafo Ünico - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
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condições expressas no edital CONVITE N° /2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ ( ), daqui a
diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente ao objeto acima

mencionado será efetuada total na Secretaria de Educação, desta Prefeitura
Municipal, e em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da solicitação de
entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através da

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

950 07.121.12.361.1201-2033 0.1.00.000107

CLÁUSULA!aUINTA

DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, o objeto

do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo rnínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

2
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f) Apresentar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor
quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei if 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA

DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/05/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
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mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr.... de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:



Diário Oficial dos Municípios
=; do Sudoeste do Paraná - DIOEMS =

Quarta-feira. 20 de Fevereiro de 2013 InsUtuido p^a Resolução 001 de 04 de Outubro de

PORTARIA N° 06 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

MARLON FERNANDO KUHN, PREFEITO MUNICIPAL DE Planalto, Estado do Paraná.
no uso de suas atribuiçdes legais
RESOLVE

Designar EDEMIR PERICO, Secretário de Saúde, portador da cédula de identidade RG n°
5.491.746-5 SSPPR. e ENSON ELEMAR SCHABO. Secretário de Finanças, portador da
cédula de identidade RG n® 4.650.117-9 SSPPR, para gerir as movimentações financeiras
do Fundo Municipal de Saúde.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e treze.

MARLON FERNANDO KUHN

PREFEITO MUNICIPAL

AVISO DE LICITAÇÃO

■CONVITE* N® 004/2013
O MUNICÍPIO DE PLANALTO, faz saber aos interessados que com base na Lei n®
8.666/93. LC 123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislaçâo aplicável em sua
sede sito a Praça São Francisco de Assis. 1583. fará realizar Licitação na Modalidade
CONVITE sob n® 004/2013. conforme descrito abaixo:
OBJETO: Aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste
Município de Planalto.
DATA DA ABERTURA: 28 de fevereiro de 2013-ás 09:00 horas.
Maiores informações junto ao Departamento de Licitações em horário de expediente.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

«^TAL N® 01 DE 18 DE FEVEREIRO DE 2013.

CONVOCAÇÃO para audiência pública
MARLON FERNANDO KUHN. PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO. Estado do
Paraná, no uso de suas atribuições legais e em atendimento a Lei Complementar n®
141/2012.
CONVOCA
A população em gerai para audiência pública a realizar-se no dia 25 de fevereiro de
2013, com início as 17:00 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Planalto, com a
finalidade de demonstrar e avaliar o cumprimento das metas físcais do fundo muniapal
de saúde e do plano munidpal de saúde do quadrimestre relativo aos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2012.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PLANALTO, aos dezoito dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e treze.
MARLON FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL

2011 Ano II - Edição N® 0286

PORTARIA N° 4.235/13
18/02/2013
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REALEZA

Prefeitura

PORTARIA N° 4.237/13
18/02/2.013

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA. Estado do Paraná, no
de suas atribuições legais, RESOLVE:
1°-N0MEAR a partir de 18/02/2.013. de acordo com do resultado do Concurso

Público divulgado através do Edital n® 01/2012, publicado no dia 02 de agosto de 2012
e Homologado através do Edital n® 06.01/2012 de 10 de dezembro de 2012. o servidor
a seguir relacionado para exercer o cargo Efetivo de AUXILIAR DE SECRETARIA,
conforme segue.

NOME RG NIVEL/GRUPO

DIANA BAMBERQ 10.Z23.072.Í S5Pff>R 10/G0 02

Art. 2°-Esta portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, Estado do Paraná, aos dezoito dias do mês
de fevereiro do ano de dois mil e treze.
MILTON ANDREOLLI
Prefeito

PORTARIA N® 4.239/13
18/02/2013

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA. Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais. RESOLVE:
ART. 1®-Conceder à servidora ALINE DALLA COSTA MEZOMO MAFEI, ocupante do
cargo Efetivo de Auxiliar de Creche do nivei 01 do GO 06. LICENÇA MATERNIDADE,
pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, a partir do dia 18/02/2013.
ART. 2®- Esta Portaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e treze.
MILTON ANDREOLLI
Prefeito

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA. Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais. RESOLVE:
ART, 1®-EX0NERAR. a pedido, a servidora SÔNIA LOBLEIN MACHADO do cargo de
Assistente Geral do Nível C-0 do GO 01. a partir do dia 18/02/2013.
ART 2®-Esta Porlaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e treze.
MILTON ANDREOLLI
Prefeito

PORTARIA N® 4.236/13
18/02/2013

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA, Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, RESOLVE;
ART. 1®-Nomear ARI DA ROSA. portador do RG n° 2.249.937 SSP/PR, para exercer o
cargo em Comissão de Encarregado de Limpeza, do Nível C-00 do GO 01, a partir de
18/02/13.
ART. 2®-Esta Porlaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano
de dois mil e treze.
MILTON ANDREOLLI
Prefeito

PORTARIA N® 4.238/13
18/02/2013

MILTON ANDREOLLI. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE REALEZA. Estado do Paraná, no
uso de suas atribuições legais, RESOLVE:
ART. 1®-Nomear CAROLINE CICERI DE MORAES, portadora do RG n® 12 Cl 3.233.801
SSP/P=RS. para exercer o cargo em Comissão de Odontóloga, do Nível C-2 do GO 01,
a partir de 18/02/13.
ART. 2®-Esta Porlaria vigora a partir de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Realeza, aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano
de dois mií e treze.
MILTON ANDREOLLI
Prefeito

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ellete Ap Cortes Pimenta, brasileira, residente e domiciliada nesta cidade de Realeza-
Pr, portadora do RG n® 5.091.650-2 e CPF n® 769.974.309-10, Presidente da APMI
- Associação de Proteção á Matemidade e á Infância de Realeza-PR, no uso das
atribuições estatutárias e de acordo com os Artigos 10,11,12 (i, VII), 16,26 (I, VI), 27,28,
30, 32. 33, 34, 35, e 36 do Estatuto Social da referida Entidade, vem por meio deste Edital
CONVOCAR
Todas as presidentes dos Clubes de Mães e associados da APMI - Associação de
Proteção á Maternidade e á Infância de Realeza, para ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA,
à realizar-se no dia 05 de Março de 2013, ás 14:00 horas, em primeira convocação com a
presença de 50% mais 01 (um) dos associados, e em segunda convocação com qualquer
número de associados após mela hora, com base no Ariigo 35 do Estatuto Social, nas
dependências do Auditório da Prefeitura Municipal de Realeza, sito a Rua Barão do Rio
Branco 3507, com a seguinte ORDEM DO DIA;
Prestação de Contas da atual Diretoria;
Eleição da nova Diretoria e Conselho Fiscal para o biênio 2013/2014.0 registro de chapas
(com todos os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal, conforme Estatuto) deverá ser feito
até 28 de Fevereiro ás 17:00 horas, na Secretaria da APMI. junto á Secretaria Municipal
de Assistência Social na Prefeitura de Realeza:
Fixar a data da posse da Diretoria eleita;
Realeza, 18de Fevereiro de 2013.
ELIETEAP CORTES PIMENTA
Presidente da APMI de Realeza

AVISO DE LICITAÇÃO

A PREFEITURA DE REALEZA. Estado do Paraná, torna público e para conhecimento
dos interessados que fará realizar Licitação, na seguinte modalidade e características:
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N®. 035/2013-PROCESSO LICITATÓRIO:
051/2013-TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.
OBJETO: Aquisição de Leite em Pó e Fraldas Descartáveis.
ABERTURA DAS PROPOSTAS/ SESSÃO DE DISPUTA: Dia 04 de março de 2013, ás
OShOOmin.
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS: Pregão Presencial n° 035/2013
e-mail: prefrealeza@wln.com.br
REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Bras(lia-OF
Realeza. 16 de fevereiro de 2013.
FERNANDES PA SILVA BORGES
CAR Pregoeiro

Dl6rfo Oíidaf AuJnado Eletranicarnents com Certi&ado
Padiio ICP-Sncl AAM&OP-Auocl»(Sodo«Muni^iat
do SudaesU do Paranft da garanda da autenllcidade deata

Carttdcaçdo OfícUI da Tempo do Olxarvalódo
r NêCtúnBl • Ulnist4iio dt OéneJa e Ttcnologl*

documento, desde que vtaualizado etravds do alia.
Para consultara autantlcidada do

carimbo do tempo, Informe o
código ao lado na site. 1707769359

http://amsop.dioems.com.br Pagina»
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO

EDITAL CONVITE N® 004/2013

RAZAO S0CIAL:BERGAM085CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ N" 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-

PR FONE: 041-3045-2282

MUNICÍPIO CURITIBA EST. 904.969.4781

Declara o recebimento do edital CONVITE N" 004/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa visando a aquisição de
microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

NOME:MICHELLE CAROMNE DE LIMA CAVALCANTE

/

RG/CPF 8.049.418-1/028.685.729-44

CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 004/2013

EMPRESA: CELINTON RODRIGO SCHMANOSKI

CNPJ W: 09546422/0001 -31

INSCRIÇÃO ESTADUAL N'': 90.43955010

ENDEREÇO: AV RIO GRANDE DO SUL, 483

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 004/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Planalto.

Planalto- Pr. 19 de Fevereiro de 2013

NOME: CELINTON RODRIGO SCHIMANOSKI

CPFN°: 038.315.439-17

ASSINATURA:
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Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 004/2013

EMPRESA: SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA-ME

CNPJN": 13.033.668/0001-87

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 90.54445064

ENDEREÇO: RUA RODOLFO ULRICH, 1235

CIDADE: PLANALTO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 004/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. 19 de Fevereiro de 2013

NOME: MARCELO MILANI OBALSKI

CPF N°: 049.123.929-79

ASSINATURA:



município de planalto

CNPJN'' 76A60.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 004/2013

EMPRESA: REINE TELECOM LTDA-ME

CNPJN": 13.500.755/0001-05

INSCRIÇÃO ESTADUAL N°: 90.55486031

ENDEREÇO: RUA PIO Xll, 617

CIDADE: PÉROLA D'OESTE ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 004/2013 e anexos

1,11,111,IV,V,VI, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de empresa
visando a aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de
Educação deste Município de Planalto.

Planalto-Pr. 19 de Fevereiro de 2013

NOME: DANIELA ROGERI BARETTA

RGN°: 8.555.414-0

ASSINATURA: { '



município de planalto
CNPJ N" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-maÜi planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - mRANÁ__

CONVITE N® 004/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

RAZÃO SOCIAL: RLINE TELECOM LTDA

CNPJN° 13.500.755/0001-05

ENDEREÇORUA PIO XII, 617

MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE

FONE: (46) 35561050

EST: PARANÁ

Credenciamos o(a) Sr.(a) Rosauro Leandro Baretta,

portador(a) da cédula de identidade sob n° 3.966.636-7 e CPF sob n°
030.462.089-01,

A participar do procedimento Hcitatório, sob a modalidade de CONVITE N°
004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de
representante legal da empresa, com poderes para representar a empresa,

elaborar a proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e

praticar todos os demais atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Planalto 28 de Fevereiro de 2013

NOME: Daniela Rogeri Baretta

RG / CPF055920189-32

CARGO: Sócia administradora



GMInfo

CONVITE N° 004/2013

ANEXO II - CARTA DE CREDENCIAMENTO

razAo socialibergamo&cavalcante informática ltda

CNPJ N° 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-

PR FONE: 041-3045-2282

MUNICÍPIO CURITIBA EST. 904.969.4781

Credenciamos o(a) Sr.(a) MICHELLE CAROLINE DE LIMA

CAVALCANTE, port:ador(a) da cédula de identidade sob n° 8.049.418-1 e CPF sob n°

028.685.729-44, A participar do procedimento licitatório, sob a modalidade de

CONVITE N® 004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, na qualidade de

representante l^al da empresa, com poderes para representar a empresa, elaborar a

proposta, oferecer lances, assinar atas, interpor de recurso e praticar todos os demais

atos que se fizerem necessários.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

IOME:MICHELLE C/\ROLINE DE LIMA CAVALCANTE

RG/CPF 8.049.418-1/028.685.729-44

CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA

^  . ».

-.í



município de planalto

CNPJN° 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 004/2013

ANEXO V - Declaração de enquadramento em regime de
tributação de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte
(na hipótese do licitante ser uma ME ou EPP)

RAZÃO SOCIAL: RLINE TELECOM LTDA ME

CNPJ N° 13.500.755/0001-05

ENDEREÇO: RUA PIO XII FONE:46 3556-1050

MUNICÍPIO: PÉROLA DO OESTE EST. PARANÁ

O representante legal da empresa, Daniela Rogeri Baretta,

na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de

CONVITE N° 004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para

todos os fins de direito que estou(amos) sob o regime de microempresa ou

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar

123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto, 28 de fevereiro de 2013

NOME: DANIELA ROGERI BARETTA

RG/CPF: 8.555.414.0/ 055.920.189-32

CARGO: GERENTE
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO V - Declaração de enquadramento em
regime de tributação de Micro Empresa ou
Empresa de Pequeno Porte (na hipótese do
licitante ser uma ME ou EPP)

RA2AO SOCIAL:BERGAMO&CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ N° 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-

PR FONE: 041-3045-2282

município CURITIBA EST. 904.969.4781

O  representante legal da empresa

BERGAMO&CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE

N° 004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara para todos

os fins de direito que estou{amos) sob o regime de microempresa ou

empresa de pequeno porte, para efeito do disposto na Lei Complementar

123, de 14 de dezembro de 2006.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

rOME:MICHELLE CAROmE DE LIMA CAVALCANTE

RG/CPF8.049.418-1/028.685.729-44 |
CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA f ^

'.'««•jiwiriA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 004/2013

DATA: 28/02/2013

EMPRESA= RLINE TELECOM LTDA-ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 24/08/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 20/04/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 25/08/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 25/06/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais — até: 26/04/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 25/08/2013;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Prova de registro da empresa no CREA;

- Prova de registro do profissional da empresa no CREA;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



Pedido CND Via Internet

( MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBrrOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÂRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N" 000152013-14021755

Nome: RLINE TELECOM LTDA - ME

CNPJ: 13.500.755/0001-05

Ressal\edo o direilo de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que werem a ser apuradas, é certificado que não
constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a Inscrições em Divida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente âs contribuições previdenciárias e ás contribuições devidas, por lei, a terceiros,
Inclusive ás inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212 de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbaçâo de obra de construção ciVI no Registro de Imóveis;
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade empresária simples;
• baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei n" 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código CmI, extinção de entidade ou sociedade empresária ou
simples.

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi emitida e â verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.receita.fazenda.gov.bt>.

Certidão emitida com base na Portaria (Conjunta PGFN/RFB n" 01, de 20 de janeiro de 2010.

F  ••'a em 25/02/2013.

V^ialé 24/08/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

wwA010.dataprev,gov.br/CWSfCONTEXTafPCND1/PCND1.HTML



22/03/13 httpsJAwMv.si^e.cai)Q.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSlrTí3rirrirP^í.asp?VARPessoaMatriz=18310919&VARPessoa=18310919&VARUf=PR&VA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13500755/0001-05
Razão Social; iappe e frizzo ltda

Nome Fantasia:ACESSO INFORMÁTICA

Endereço: AV BRASIL 1108 ANEXO TERREO / CENTRO / PÉROLA
D'OESTE / PR / 85740-000

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 Serviço - 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: 22/03/2013 a 20/04/2013

Certificação Número: 2013032216362002998507

Informação obtida em 22/03/2013, às 16:36:20.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.calxa.gov.br



27/02/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

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

Nome: RLINE TELECOM LTDA - ME

CNPJ: 13.500.755/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passiw acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam
pendências em seu nome, relati\«s a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) e a inscrições em Divida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se exclusivamente à
situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuições
prevdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as Inscritas em Divida Ative do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especifica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 10:40:21 do dia 26/02/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/08/2013.

Código de controle da certidão: A623.9C74.2271.4BC1

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual Page 1 of1

MRANÃ
GiOVCRNOÓÒ estado

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N®10109721-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 13.500.755/0001-05

Nome: RLINE TELECOM LTDA - ME

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 requerente, 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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet
vvww.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 25/06/2013 - Fornecimento Gratuito

W

paranA

Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10109721-00

Emitida Eletronicamente via Intemet
25/02/2013-08:58:52

Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR

https://www.arintemet.pr.gov.br/outros/_d_negativa2.asp?eUser=16091964&eCPF=... 25/02/2013



ESTADO DO PARANÁ

ÍRmI MUNICIPAL DE PÉROLA D OESTE
SECRETARIA DE FINANÇAS

Data: 25/02/2013 09h03min

Número ■ Validade —^
71 26/04/20131

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nome / Razão Social

lAPPE E FRIZZO LTDA. CNPJ: 13.500.755/0001 -05

Sem débitos pendentes até a presente data.

Comprovação Junto á Finalidade

_ Mensagem

Certificamos que até a presente data não constam débitos tributários relativos às Inscrições
abaixo caracterizadas.

A Fazenda Municipal se reserva o direito de cobrar débitos que venham a ser constatados,
mesmo se referentes a periodos compreendidos nesta certidão.

— Inscrições

Contribuinte: 3676 - lAPPE E FRIZZO LTDA.

Endereço: Avenida Brasil, 1108 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 01 - CEP 85.740-000

Econômico: 686 - SOM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E MULTIMÍDIA.
Endereço: Avenida Brasil. 1108 - Bairro CENTRO - Compl. SALA 01 - CEP 85.740-000

_ Código de Controle

DCA0ZI12H5YB5071

A validade do documento pode ser consultada no site da prefeitura por meio do código de controle informado.

PÉROLA D' OESTE (PR). 25 de Fevereiro de 2013

Rua PRES.COSTAE SILVA. 290-CENTRO
PÉROLA D- OESTE (PR) - CEP; 85.740-000 - Fone: (45) 3556-1223

Página 1 de 1



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
lAPPEEFRIZZOLTDA

LUCAS DE SOUZA lAPPE, brasileiro, natural de São Miguel do
Oeste - Sc. solteiro, nascido em 28/06/1988, comerciante, portador do
CPF n° 056.778,889-07, RG n° 5,153.206, expedido pelo Instituto
Identificação do SC. Emitida em 13/06/2005, residente e domiciliado a
Rua Euclides da Cunha, s/n® Centro, térreo. Pérola D' Oeste - PR e
ALLAN NARESSI FRIZZOj brasileiro, solteiro, natural de Realeza -
PR., nascido em 08/08/1991, comerciante, portador do CPF n®
080.501.879-42 RG n® 9.393.119-0, expedida pelo Instituto
Identificação do PR. Emitida em 24/09/2001, residente e domiciliado
na Av. Biasil, 1.174 centro, térreo, Térola D' Oeste - PR constituem

uma sociedade limitada, mediante as seguintes cláusulas:
CLAÚSULA PRIMEIRA; A sociedade girárá sob o nome empresarial de lAPPE E
FRIZZO LTDA, e terá sede e domicilio na Av. Brasil, 1.108 centro, térreo. Pérola D' Oeste
-Pr. CEP 85.740-000.

CLAUSULA SEGUNDA: Ò capital social seráR$ 30.000,00 (Trintamil reais) dividido em
30.000 inil quotas dexvalòrnoinmal R$ 30.000,00 (Trinta mil reais), integraHzadas, neste
ato ern inOédá corferite do nosso país, pelos sócios:
LUCAS DE SOUZA lAPPE l^.OQO 15.000,00
ALLAN NARESSI FRIZZO... .....15.000 15.000 00
TOTAL GERAL 30.000. 30.000,00
CLAUSULA TERCEIRA: O objeto será de COMÉRCIO VAREJISTA DE
EQUIPM1ENT0S E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DÉ COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS DE ÇOMUNICAÇÃÔi ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROVEDOR DE
INTERNET, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS, VENDAS DE SOFTWARE
COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS, JORNAIS, REVISTAS E PAPELARIA.
CLAUSULA QUARTA: À sociedade iniciará suas atividades em 15/04/2011 e seu prazo
de duração é indeterminado.
CLÁUSULA QUIOTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
fransferidas a terceiros sem o consentimento do outro sòcÍq, a quem fica assegurado, em
iguáldade de condições e preço direito de preíferência para a sua aquisição se postas à
venda, fòrmalízando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.
CLÁUSULA SEXTA: A rê nsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas,
mas todos respondem splidaiianíente pe|^ integralização do capitai social.
CLAUSULA SÉTIMA: Á administração da sociedade caberá a LUCAS DE SOUZA
lAPPE e ALLAN NARESSI FRIZZO com podeies e atribuições de administrar, autorizado
o uso do nome empresaria, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social
ou assumir obrigações seja em favor de qualquerdos quotistas ou de terceiros, bem como
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLÁUSULA OITAVA: Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o
admimstrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração'
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CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO
lAPPE E FRIZZO LTDA

â  autenticação

I ceniflcó que a prcscme fotocópia é reprinluiíão fiel da onptial que
I apresciíiada neítíeCartório. c.t, daia de lioje. do que dou fe.

nos f

PÉROLA D'OESTE(PR).
Em Test".

□ Pedro Egomar
NU I Ab

E0S72925

Mallmanrf^iífEiili^^Oficial

oi

2 5 FÈVyZ
da verdade

PnmonBJulio

do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos
sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.
CLAUSULA NONA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios
deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando foro caso.
CLAUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar fi lial ou
outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: 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 do(s) sócío(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será
apurado e liquidado com base na situação da sociedade, a data da resolução, verificada em
balanço especialmente levantado.
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em
virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimeiUar, de
prevaricação, peita ou suborno, concussào, peculato, ou contra a economia popular, contra
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro de Capanema- PR para o exercício e
o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em três vias.

Pérola D' Oeste, 29 de Março 2011.

Esse instrumento foi elaborado por MARLI KROHN SEITZ, inscrita no CRC n° PR-
040335/0-2.

LUCAS DE SOUZA lAPPE ALLAN NARESSIF

TESTEMUNHAS:

DAIANE D. SERAFINI
RG: 9.755.565-6 PR

DAIANE JOSE ANTONIO
^70.41Ó^PR

JUNTA COMERCIAL DO RARANA
AGENCIA REGIONAL DE FRANCISCO DELTRAO
CERTIFICO O REGISTRO EM: 01 /Ü4/20T1
SOQ NUMERO: 41207Ü27254 ./?Protocolo; 11/2443494. DE 30/03/2afL-,^

'/pi'
E rRIczü LTDA

SEBASTIÃO MO
-SECRETARIO GER 1 -
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ALTERAÇAO EMPRESARIAL N° 01 Fls 01
IAPPE E FRIZZO LTDA - ME -

CNPJ: 13.500.755/0001-05

LUCAS DE SOUZA lAPPE, brasileiro, natural de São Miguel do
Oeste- Sc. Solteiro, nascido em 28/06/1988 maior, comerciante,
residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, s/n° térreo,
Centro, Pérola D' Oeste - Pr. CEP: 85740-000 Portador do CPF n°
056.778.889-07 e do RG n° 5.153.206 expedido pelo Instituto
Identificação dó SC. E ALLAN NARESSI FRIZZO, brasileiro,
solteiro, natural de Realeza - Pr.-maior, nascido em 08/08/1991,
comerciante, residente e domiciliado na Av. Brasil, 1.174 centro,
térreo. Pérola D' Oeste - PR. CEP 85740-000, portador do CPF n°
080.501.879-42 e do RG n® 9.393.119-0 expedido pelo Instituto
Identificação do PR. Sócios componentes da firma lAPPE E
FRIZZO LTDA - ME, inscrito no CNPJ n® 13.500.755/0001-05
com sede e foro na Av. Brasil, 1.108 -Pr. - Centro - Pr. CEP:
85740-000 com o contrato Social arquivada na Junta Comercial do
Paraná sob. n® 41207027254 por despacho em sessão de
01/04/2011. Resolvem alterar e consolidar o Contrato Social de

acordo com as clausülas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: O objeto social que era Comércio varejista de
equipamentos e suprimentos de informática, e equipamentos eletrônicos,
reparação e manutenção de computadores e equipamentos de comunicação,
assistência técnica. Provedor de intemet, recarga de cartuchos de tintas, vendas de
software. Comércio varejista de livros, jornais, revistas e papelaria.
Passa a ser COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E
SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS,
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, REPARAÇÃO E
MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS DE
COMUNICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROVEDOR DE INTERNET,
RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS, VENDAS DE SOFTWARE.
comerÇío varersta de livros, jornais, revistas E
PAPELARIA.

CLÁUSULA SEGUNDA: Fica suprimida a clausula 11® do Contrato social: a
gerencia da sociedade Ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, podendo
praticar todos os atos necessários para a consecução do fim social, ficando-lhes,
porem expressamente proibido o uso da firma para fins estranhos a sociedade,
bem prestar fianças ou avais.
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CLAUSULA TERCEIRA: Em virtude das modificações a redação do Contrato
Social, passa a ter a seguinte redação: os administradores declaram sob as penas
da lei de que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude da condenação criminal ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente o acesso a cargos públicos:
ou por crime falimentar de prevaricação, peita 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 pública ou a
propriedade.
CLAUSULA QUARTA: Fica alterada a clausula 6° do contrato social, onde
constava a responsabilidade de sócio está na formada legislação em vigor,
limitada a importância total do capital social.
Parágrafo único: Em virtude das modificações a clausula 6® do contrato social
passa a ter a seguinte redação: a responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
Capital social.
CLAUSULA QUINTA: Fica alterada a clausula 8° do Contrato Social, onde
constava: o ano social coincidira com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro de
cada ano. Ser levantado o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições
técnicas e legais, pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos
proporcionalmente entre os sócios, conforme as suas quotas de capital, podendo
os lucros, a critério dos sócios, serem distribuídos ou ficarem em reserva da
sociedade.

Parágrafo único: Em virtude das modificações a clausula 8® do Contrato Social,
passa a ter a seguinte redação: ao termino de cada e exercício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração,
procedendo a elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de
resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros
ou perdas apuradas.
CLAUSULA SEXTA: Fica alterada a clausula 12® do Contrato Social onde

constava: o falecimento de um dos sócios dissolvera necessariamente. Ocorrendo

o evento entrara a sociedade em liquidação podendo ser o liquidante o sócio
sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros e
aquele. Após a liquidação, solvida o ativo e passivo, serão Supérstite e os
herdeiros de cujus quitados de seus haveres se existirem, este na conformidade de
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formal de partilha, devidamente homologado pela autoridade judiciária
competente. Fica também o encargo de ultimar definitivamente, a extinção da
sociedade, inclusive, apresentar para o arquivamento o respectivo distraio social
no registro social.
Parágrafo único: Em virtude das modificações da clausula 12 ® do contrato social,
passa a ter a seguinte redação: Falecendo ou interditado qualquer sócio,
a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o
valor de seus haveres serão apurados com base na situação patrimonial da
sociedade, a data resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O
mesmo procedimento será adotado em outro caso em que a sociedade resolva em
relação a seu sócio.
CLAUSULA SÉTIMA; Fica alterada a clausula 11° do contrato social, onde
constava: pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os sócios, a titulo
de remuneração "pro - labore ", quantia mensal fixada em comum ate os Limites
estipulados pela legislação do imposto de renda, a qual será levada a conta de
despesas gerais.
Parágrafo único: Em virtude das modificações da clausula 11° do contrato social,
passa a ter a seguinte redação: os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pro - labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA OITAVA: Fica incluída a clausula de deliberação com a seguinte
redação: nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios •
deliberarão sobre as contas e designarão administradores (es) quando for o caso.
CLAUSULA NONA: Fica incluída a clausula de abertura ou fechamento de
filial ou outra dependência com a seguinte redação: a.sociedade poderá a qualquer
tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração contratual
assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉClMA:Permanecem em vigor a demais cláusulas e condições
que não foram expressamente alteradas por este instrumento particular.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO:
A vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.
2.031 da lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento,
atualizar e consolidar o contrato social, tomando assim sem efeito, a partir desta
data, as cláusulas e condições contidas no contrato Primitivo que, adequado as
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disposições da referida lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passa
a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
lAPPE E FRIZZO LTDA- ME

CNPJ: 13.500.755/0001-05

LUCAS DE SOUZA lAPPE, brasileiro, natural de São Miguel do Oeste- Sc.
Solteiro, nascido em 28/06/1988 maior, comerciante, residente e domiciliado na
Rua Euclides da Cunha, s/n° térreo. Centro, Pérola D' Oeste - Pr. CEP: 85740-000
Portador do CPF n° 056.778.889-07 e do RG n° 5.153.206 expedido pelo Instituto
Identificação do SC. E ALLAN NARESSI FRIZZO, brasileiro, solteiro, natural
de Realeza - Pr. maior, nascido em 08/08/1991, comerciante, residente e
domiciliado na Av. Brasil, 1.174 centro, térreo. Pérola D* Oeste - PR. CEP
85740-000, portador do CPF n° 080.501.879-42 e do RG n° 9.393.119-0 expedido
pelo Instituto Identificação do PR. Sócios componentes da firma lAPPE E
FRIZZO LTDA - ME, inscrito no CNPJ n® 13.500.755/0001-05 com sede e foro
na Av. Brasil, 1.108 -Pr. - Centro - Pr. CEP: 85740-000 com o contrato Social
arquivada na Junta Comercial do Paraná sob. n® 41207027254 por despacho em
sessão de 01/04/2011. Resolvem alterar e consolidar o Contrato Social de acordo

com as cláusulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de LAPPE E
FRIZZO LTDA-ME.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Brasil, 1.108 centro,
na cidade de Pérola D' Oeste - Pr. CEP 85760-000.

CLAUSULA TERCEIRA: O Objeto social e de COMERCIO VAREHSTA DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
PROVEDOR DE INTERNET, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS,
VENDAS DE SOFTWARE. COMERCIO VAREfiSTA DE LIVROS, JORNAIS,
REVISTAS E PAPELARIA.

CLAUSULA OUARTA; O Capital social e de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
divicüdo em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real).
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neste ato integralizados em moeda correntes do País, assim subscritas:
LUCAS DE SOUZA lAPPE, 15.000 (Quinze mil) quotas perfazendo R$
15.000,00 (Quinze mil reais);
ALLAN NARESSI FRIZZO 15.000 (Quinze mil), quotas perfazendo R$
15.000,00 (Quinze mil reais);
CLAUSULA OUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 01 de Abril de

2011 e seu prazo e indeterminado;
CLAUSULA SEXTA; As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica
assegurado, em igualdade de condição e preço direto de preferência para a sua
aquisição se postas a venda, formalizando-se realizadas a cessão delas, a alteração
contratual pertinente.
CLAUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital
social.

CLAUSULA OITAVA; A administração da sociedade caberá ao sócio LUCAS
DE SOUZA lAPPE e ALLAN NARESSI FRIZZO, com os poderes a atribuições
de administrar, autorizada o uso do nóme empresarial, vedado, no entanto, em
virtudes estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens da
sociedade, sem autorização do outro sócio.
CLAUSULA NONA; Ao término de cada exercício social, 31 de Dezembro, o
administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a
elaboração do inventario, do balanço patrimonial e do balanço de resultado
econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas
apuradas.
CLAUSULA DÉCIMA ; Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do
exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administrador(es) quando for o caso.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA;Qs sócios poderão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pro - labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e oincapaz.
Não sendo possível ou inexistindo in^^^^<^^8te^^ do(s) sócio(s)
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remanescente(s), 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 a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA:0 administrador declara, sob as penas da lei,
de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude condenação criminal, ou por se encontrar sob. os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: DECLARAM, que a presente empresa se
enquadra no disposto do artigo 2° inciso I da Lei de 05/10/99 e que o volume da
sua receita bruta não excederá o limite fixado no artigo 2° inciso I da Lei n°
9.841 não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o
artigo 3° da referida lei.
CLAUSULA DÉCIMA OLfINTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema-
Pr. Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
contrato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, ■
obrigando-se pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pérola D' Oeste, 26 de Julho de 2011.

LUCAS DE SOUZA lAPPE

TESTEMUNHAS:

ALLAN NARES IZZO

DAYANE DALABONA SÊRAFINI
RG: 9.755.565-6 PR

DAIANE

r9?0:
TONIO

-2 PR

JUNTA COMERCIAL DO PARANA
AGENCIA REGIONAL DE CAPANEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM: 17/08/2011
SOB NÚMERO; 20117029467
Protocolo: 11/702946-7. DE 04/08/2011

|MH^mpresa:41 2 0702725 4P'®1|ÍaPPE E FRIZZO LTDA-HE
4®! SECRETARIO GERAL

SEBASTlAO MOTTA

DO PARANÁ
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LUCAS DE SOUZA lAPPE, brasileiro, natui*al de São Miguel do
Oeste- Sc. Solteiro, nascido em 28/06/1988 maior, comerciante,
residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, s/n° térreo,
Centro, Pérola D' Oeste - Pr. CEP: 85740-000 Portador do CPF n°
056.778.889-07 e do RG n° 5.153.206 expedido pelo Instituto
Identificação do SC. E ALLAN NARESSI FRIZZO, brasileiro,
solteiro, natural de Realeza - Pr. maior, nascido em 08/08/1991,
comerciante, residente e domiciliado na Av. Brasil, 1.174 centro,
térreo, Pérola D' Oeste - PR. CEP 85740-000, portador do CPF n®
080.501.879-42 e do RG n° 9.393.119-0 expedido pelo Instituto
Identificação do PR. Sócios componentes da finna lAPPE E
FRIZZO LTDA - ME, inscrito no CNPJ n® 13.500.755/0001-05
com sede e foro na Av. Brasil, 1.108 —Pr. — Centro — Pr. CEP:
85740-000 com o contrato Social arquivada na Junta Comercial dó
Paraná sob. n® 41207027254 por despacho em sessão de
01/04/2011 e primeira alteração n® 20117029467 por despacho e
sessão em 17/08/2011. Resolvem alterar e consolidar o Contrato
Social e posterior alteração de acordo com as cláusulas seguintes:

CT.AUSULA PRIMEIRA: LUCAS DE SOUZA WPE, RETIRA-SE da
sociedade, cede e transfere para á sócia ingressante DANIELA ROGERI
BARETTA, brasileira, casada com Comunhão Parcial de Bens, nascida em
24/02/1986 na cidade de Realeza- Pr. Portadora do CPF n® 055.920.189-32 e do
RG n® 8.555.414-0 expedido pelo Instituto de Identificação do Pr. emitida em
04/11/1998 cito a Rua TR Albano Drey, 61 centro térreo, CEP 85750-000
Planalto- Pr. 15.000 (quinze mil) quotas, perfazendo R$ 15.00,00 (quinze mil
reais), dando plena e rasa quitação das mesmas, servindo como recibo o pressente
contrato integralizados em moeda corrente do pais, no ato.
E ALLAN NARESSI FRIZZO, RETIRA-SE da sociedade, cede e transfere para á
sócia ingressante DANIELA ROGERI BARETTA, 14.100 (quatorze mil e cem)
quotas, perfazendo R$ 14.100,00 (quatorze mil e cem reais), d^do plena e rasa
quitação das mesmas, servindo como recibo o presente contrato integralizados em
moeda corrente do pais.
E ALLAN NARESSI FRIZZO, cede e transfere para á sócia ingressante LAURA
ROGERI BARETTA, brasileira, menor, portadora do CPF n® 105.042.939-74,
nascida em 26/10/2003 na cidade de Realeza- Pr. Na Rua TR Albano Drey, 61
centi-o, térreo, CEP 85750-000 Planalto- Pr. Representada pelo Pai ROSAURO
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LEANDRO BARETTA, brasileiro, casado, empresário, residente e domicUiado na Rua TR
Albano Drey, 61 centro, térreo. Planalto- Pr. Portador do CPF n» 05°-J®2.089-01 e do RO n
3 966 636-7 PR expedido pelo Instituto de Identificação do Pr. Em 02/01/200 , ̂
(novecentos) quotas, perfazendo R$ 900,00 (novecentos rtóis), dando plena e rasa quitado das
mesmas servindo Como recibo o presente contrato integralizados em moeda corrente do pais.
ri.ÁllsilLA RRniJNDA: Em virtude de modificaçSo Capital Social passa a ter a seguinte

O^Capital Social é de R$ 30.000,00 (trinta raU reais) divida em 30.000 (trinta mil)
quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, integralizada neste ato
em moeda corrente do país, pelo sócios.
DANIELA ROGERI BARETTA 29.100 29.100,00
LAURA ROGERI BARETTA ■■■ 900
TDTAT GERAL ^0.000 30.000,00
ri.AnSULA TERCEIRA: Os sócios ingressantes DANIELA ROOERl BARETTA e LAURA

, ROGERI BARETTA, declara conhecer a situação econômica e financeira da sociedade
assumindo o Ativo e Passivo da mesma forma ficando dessa forma sub-rogada a todos os
direitos e obrigações decorrentes do ptesente instrumento. r»amífi a roopRI
CLAUSULA QUARTA: A administração da sociedade será exercida por DANIELA R G
BARETTA, com os podetes a atribuições de administrar, autorizada a uso do nome
empresarial, vedado, no entanto, em condutas, estranhas ao interesse social ou assumir
obrigações seja em fhvor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar
bens da sociedade, sem autorização do oütrò sócio.
GT.AIJSULA QUINTA: A razão social que era lAPPE E FRIZZO LTDA- ME passa a ser
RLINETELECOMLTDA-ME. j ^ «Sr. ascta
rT .ÁTTRllLA SEXTA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que nâo esta
impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaimação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé públi^, ou a propriedade,
n AiüslíLA SÉTIMA: Fica suprimida a clausiila II® do Contrato social; a prencia daSfftàUSsivamuute, em juízo ou fora dele, podendo praticw todos os atos
necessários para a consecução do fim social, ficando-lhes, porem expressamente pioibido o uso
da firma para fins estranhos á sociedade, bem prestar fianças ou avai^ ^ o t^r
n.AT íSl ILA QITAVA: Em virtude das modificações a redação do Contrato Social, passa a t
a seguinte redação: os administradores declaram sob as penas da lei de que não estão impedidos
de exercer a administração da sociedade, por lei
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especial, ou em virtude da condenação criminal ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda temporariamente o acesso a cargos públicos:
ou por crime falimeíitar de prevaricação, peita ou suborno, conçussão, peculato,
ou contra a economia popular contra o sistema financeiro nacional, contra normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a
propriedade.
CLAUSULANQNA: Fica alterada a clausula 6° do contrato social, onde constava
a responsabilidade de sócio está na formada legislação em vigor, limitada a
importância total do capital social.
Parágrafo único; Em virtude das modificações a clausula 6° do contrato social
passa a ter a seguinte redação: a responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do
Capital social.
CLAUSULA DÉCIMA: Fica alterada a clausula 8° do Contrato Social, onde
constava: o ano social coincidira com o ano civil, devendo a 31 de Dezembro de
cada ano. Ser levantado o balanço geral da sociedade, obedecidas as prescrições
técnicas e legais, pertinentes a matéria. Os resultados serão divididos
proporcionalmente entre os sócios, conforme as suas quotas de capital, podendo
os lucros, a critério dos sócios, serem distiúbuídos ou ficarem em reserva da
sociedade.

Parágrafo único: Em virtude das modificações a clausula 8° do Contrato Spcial,
passa a ter a seguinte redação: ao termino de cada e exercício social, em 31 de
dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua administração,

W  procedendo a elaboração de inventario, do balanço patrimonial e do balanço de
resultados econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros
ou perdas apuradas.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Fica alterada a clausula 12° do Conü-ato
Social onde constava: o falecimento de um dos sócios dissolvera necessariamente.
Ocorrendo o evento entrara a sociedade em liquidação podendo ser o liquidante o
sócio sobrevivente ou outra pessoa escolhida de comum acordo entre os herdeiros
e aquele. Após a liquidação, solvida o ativo e passivo, serão Supérstite e os
herdeiros de cujus quitados de seus haveres se existirem, este na conformidade de
formal de partilha, devidamente homologado pela autoridade judiciária
competente. Fica também o encargo de ultimar definitivamente, a extinção da
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sociedade, inclusive, apresentar para o arquivamento o respectivo distrato s(
no registro social.
Parágrafo único: Em virtude das modificações da clausula 12 ° do contrato social,
passa a ter a seguinte redação: Falecendo ou interditado qualquer sócio,
a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios remanescentes o
valor de seus haveres sèrao apurados com base na situação patrimonial da
sociedade, a data resolução, verificada em balanço especialmente levantado. O
mesmo procedimento será adotado em outro caso cm que a sociedade resolva em
relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Fica alterada a clausula ll'' do contrato
social, onde constava: pelos serviços que prestarem a sociedade, perceberão os
sócios, a titulo de remuneração "pro - labore ", quantia mensal fixada em comum
ate os Limites estipulados pela legislação do imposto de renda, a qual será levada
á conta de despesas gerais.
Parágrafo único: Em virtude das modificações da clausula 11° do contrato social,
passa a ter a seguinte redação: os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma
retirada mensal, a titulo de pro - labore, observadas as disposições regulamentares
pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Fica incluída a clausula de deliberação com
a seguinte redação: nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores (es) quando for o
caso.

CT.AUSULA DÉCIMA QUARTA; Fica incluída a clausula de abeilura ou
fechamento de filial ou outra dependência com a seguinte redação: ̂ sociedade
poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou dependência, mediante alteração
contratual assinada por todos os sócios.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: Permanecem em vigor a demais cláusulas e
condições que não foram expressamente alteradas por este instrumento particular.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA; DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: A
vista da modificação ora ajustada e em consonância com o que determina o art.
2.031 da lei n° 10.406/2002, os sócios RESOLVEM, por este instrumento,
atualizar e consolidar o contiuto social, tornando assim sem efeito, a partir desta
data, as cláusulas e condições contidas no contrato Primitivo que, adequado as

6  ̂
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disposições da referida lei n° 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, p
a ter a seguinte redação:

CONSOLIDAÇÃO
RLINE TELECOM LTDA- ME

CNPJ: 13.500.755/0001-05

DO P&RANA

DANIELA ROGERI BARETTA, brasileira, casada com Comunhão Parcial de
Bens, nascida em 24/02/1986 na cidade de Realeza- Pr. Portadora do CPF
055.920.189-32 e do RG n° 8.555.414-0 expedido pelo Instituto Identificação do
Paraná emitida em 04/11/1998 cito a Rua TR Albano Drey, 61 centro térreo,
CEP 85750-000 Planalto- Pr. E LAURA ROGERI BARETTA, brasileira, menor,
portadora do CPF n° 105.042.939-74, nascida em 26/10/2003 na cidade de
Realeza - Pr. Na Rua TR Albano Drey, 61 centro, térreo, CEP 85750-000
Planalto- Pr. Representada pelo Pai ROSAURO LEANDRO BARETTA,
brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua TR Albano Drey,
61 centro, térreo. Planalto- Pr. Portador do CPF n° 030.462.089-01 e do RG n°
3.966.636-7 PR expedido pelo Instituto de Identificação do Pr. Em 02/01/2003,
Sócios componentes da firma RLINE TELECOM LTDA - ME, inscrito no CNPJ
n° 13.500.755/0001-05 com sede e foro na Av. Brasil, 1.108 -Pr. - Centro - Pr.
CEP: 85740-000 com o contrato Social arquivada na Junta Comercial dó Paraná
sob. n° 41207027254 por despacho em sessão de 01/04/2011 e primeira alteçação
n° 20117029467 por despacho e sessão em 17/08/2011. Resolvem alterar e
consolidar o Contrato Social de acordo com as cláusulas seguintes:
CLAUSULA PRIMEIRA; A sociedade gira sob o nome empresarial RLINE
TELECOM LTDA-ME.

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede na Av. Brasil, 1.108 centi*o,

na cidade de Pérola D' Oeste - Pr. CEP 85760-000.

CLAUSULA TERCEIRA: O Objeto social e de COMERCIO VAREJISTA DE
EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, E
EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS, SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
MULTIMÍDIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E
EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
PROVEDOR DE INTERNET, RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTAS,

Gesto, ̂
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VENDAS DE SOFTWARE. COMERCIO VAREHSTA DE LIVROS, JORNAIS,
REVISTAS E PAPELARIA.

CLAUSULA OUARTA: O Capital social e de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
dividido em 30.000 (Trinta mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real),
neste ato integralizado em moeda corrente do País, assim subscritas:
DANIELA ROGERI BARETTA, 29.100 (vinte e nove mil e cem) quotas
perfazendo R$ 29.100,00 (Vinte e nove mil reáis);
LAURA ROGERI BARETTA 900 (Novecentas) quotas perfazendo R$ 900,00
(Novecentos reais);
CLAUSULA GUINTA: A sociedade iniciou suas atividades em 15 de Abril de

2011 e seu prazo e indeterminado;
CLÁUSULA SEXTA; Os administradores declaram, sob as penas da lei, de que não esta
iínpedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude condenação
criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato, ou contra economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.
CLAUSULA SETIMÁ: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a
terceiros sem o consentimento dò outro sócio, a quem fica assegurado, ern igualdade de
condição e preço direto de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando-se
realizadas a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLAUSULA OITAVA: A responsabilidade de cada sócio e restrito ao valor de
suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital
social.

CLAUSULA NONA: A administração da sociedade caberá ao sócio DANIELA
ROGERI BARETTA, com os poderes a atribuições de administrar, autorizada o
uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em virtudes estranhas ao interesse
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de
terceiros, bem como onerar ou alienar bens da sociedade, sem autorização do
outro sócio.

CLAUSULA DÉCIMA; Ao término de cada exercício social, 31 de Dezembro, o administrador
prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventario, do
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de
suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao
término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão
administrador(gg)^|.í^^g caso.

pérülaD'Osíte^'A
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CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA; Os sócios poderão de comum acordo, fixar
uma retirada mensal, a titulo de "pro - labore", observadas as disposições
regulamentares pertinentes.
CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a
sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz.
Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s)
remanescente(s), 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 a
sociedade se resolva em relação a seu sócio.
CLAUSULA DÉCIMA QUARTA: O administrador declara, sob as penas da lei,
de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em vii-tude condenação criminal, ou por se encontrar sob. os efeitos
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou
conti-a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de
defesa da concoiTência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a
propriedade.
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA: DECLARAM, que a presente empresa se
enquadra no disposto do artigo 2° inciso I da Lei de 05/10/99 e que o volumè da
sua receita bruta não excederá o limite fixado no artigo 2° inciso I da Lei n°
9.841 não se enquadrando igualmente em nenhuma das exclusões de que trata o
artigo 3° da referida lei.
CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro da Comarca de Capanema- Pr.
Para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste
conti*ato.

E, por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente
instrumento em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas,
obrigando-se pôr si e seus herdeiros a cumpri-lo em todos os seus termos.

Pérola D' Oeste, 09 de Outubro de 2012.

M
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atualização cadastral.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.500.755/0001-05
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATA DE ABERTURA
CADASTRAL 01/04/2011

NOME EMPRESARIAL -—

RLINE TELECOM LTDA • ME

título do estabelecimento (NOME DE FANTASIA)
ACESSO INFORMÁTICA

I CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-03 • Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-6-99 - Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV BRASIL

CEP

85.740-000

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

NUMERO

1108
COMPLEMENTO

ANEXO TERREO

município
PÉROLA D*OESTE

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
01/04/2011

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL
DATA DA SmjAÇÃO ESPECIAL
«****«*«

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 25/02/2013 às 08:45:14 fdata e hora de Brasilial.

Voltar
Páoina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, cli<
Atualize sua página

http://w\vw.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva Comprov... 25/02/2013
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto á
RFB a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO
13.500.755/0001-05

MATRIZ

NOME EMPRESARIAL

RLINE TELECOM LTDA - ME

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃOI
CADASTW^L

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO {NOME DE FANTASIA)
ACESSO INFORMÁTICA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
61.10-8-03 -Serviços de comunicação multimídia - SCM

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
61.90-8-99 - Outras atividades de teiecomunicações não especificadas anteriormente
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de Informática
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO

AV BRASIL
COMPLEMENTO

ANEXO TERREO

CEP

85.740-000

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO
MUNICIPIO

PÉROLA D'OESTE

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

01/04/2011

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 25/02/2013 às 08:45:14 /data e hora de Brasília).

Voltar

Páaina: 1/1

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, clique
Atualize sua nágina
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município de planalto
CNFIN"" 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N® 004/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: RLINE TELECOM LTDA - ME

CNPJN°: 13500755/0001-05

ENDEREÇO: RUA PIO XII, 617 FONE: (46) 3556 1050

MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE EST. PARANÁ

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE N°

004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos declarados

inidòneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de

suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 28 de Fevereiro de 2013

NOME: Rosauro Leandro Baretta

RG/CPF: 030.462.089-01

CARGO: Gerente
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município de planalto

CNPJN" 76,460,526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 004/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO
DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7° DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL

PROPONENTE: RLINE TELECOM LTDA

CNPJ N° 13.500.755/0001-05

ENDEREÇO: RUA PIO XII, 617

MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE

FONE: (46) 4635561050

EST: PARANÁ

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 004/2013, por seu representante, declara, na

forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993

e demais legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 27 da Lei n®

6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-se em situação regular perante

o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no

inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 28 de Fevereiro de 2013

NOMEÍ: RosauroT.eandro Baretta

RG/CPF : 030.462.089-01

CARGO: Gerente



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PLANALTO
CNPJ 76.460.526/0001-16

Praça são Francisco de Assis, 1583
Fones: (046) 555-1331 - Fax: 555-1272

85750-000 - PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N" 004/2013

DATA: 28/02/2013

EMPRESA= BERGAMO & CALVACANTE INFORMÁTICA

LTDA-ME

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 22/05/2013;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 11/04/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 29/06/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 29/05/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 28/05/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 27/07/2013;

-Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Prova de registro da empresa no CREA;

- Prova de registro do profissional da empresa no CREA;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

^ - Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 1° da
Constituição Federal (anexo IV).

^ - Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VII);
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS
DE TERCEIROS

N" 002492012-14001926

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 11.195.926/0001-04

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 contribuições administradas pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais,
refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às contribuições
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo
os demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU,
administradas pela Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto
de Certidão Conjunta PGFN/RFB.

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 8,212
de 24 de julho de 1991, exceto para:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis;
- redução de capitai social, transferência de controle de cotas de sociedade
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade
sociedade empresária simples;
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo art.931
da Lei n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Civil, extinção de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada á finalidade para a qual foi
emitida e à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço
<http://www.receita.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n® 01, de 20 de
janeiro de 2010.

Emitida em 23/11/2012.

Válida até 22/05/2013.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: iii95925/oooi-04
Razão Social: bergamo e Cavalcante informática ltda

Endereço: R CIDADE DE VARGEAO 80 / CIDADE industrial/
CURITIBA / PR / 81240-190

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o
Art. 1, 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 Serviço - 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: 13/03/2013 a 11/04/2013

Certificação Número: 2013031316333263215414

Informação obtida em 22/03/2013, às 16:28:54.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome; BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 11.195.926/0001-04

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
náo constam pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita

Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto á Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as

contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em

Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nf 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:07:26 do dia 31/12/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/06/2013.

Código de controle da certidão: 101D.7623.1A85.B6D5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



:niaao iNegaiiva ae ueoiios i nouianos e ae uiviaa Ativa bstaauai ntips://www.anniemeLpr.gov.Dr/outros/_a_negaiivaz.aspreuser=dcev.

RftRÁWÂ

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estaduai

N® 10025375-35

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 11.195.926/0001-04

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA 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 requerente, 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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet

www.fa2enda.pr.q0v.br

Esta Certidão tem validade até 29/05/2013 - Fornecimento Gratuito

W

f  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N° 10025375-35

Emitida Eletronicamente via Internet

29/01/2013-14dM:3S

Dados transmitidos de forma segura

Tecndogia GELEPAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRiBUINTEi BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ: 11.195.926/0001-04

INSCRiÇÃO MUNICIPAL: 574470-1

ENDEREÇO: AV. REPÚBLICA ARGENTINA, 452 CJ 301 03 ANDAR - ÁGUA VERDE,
CURITIBA, PR

FINAUDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É  expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS
MUNICIPAIS, em nome do sujeito passivo inscritos ou nâò em Dívida Átiva, até a presente
data.

A certidão expedida em nome de Pessoa Jurídica abrange todos os estabelecimentos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão expedida com base no Decreto n° 670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (imposto sobre Serviços - iSS), Imobiliários
(Imposto Predial Territorial Ürbano - IPTU, Irhposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis
Inter-vivos - itBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros
débitos municipais.

CERTIDÃO N": 26056/2013

EMITIDA EM: 29/01/2013

VÁLIDA ATÉ: 28/05/2013

CÓDIGO DE AUTÉNTÍCÍDADÍ DÁ CERTIDÃO: 1BE9^EAB4.F5DA4948^.BAFB.14CDJ^BD.F44E.8

A autenticidade desta certidão deverá ser confinnada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no
endereço http://www.curitiba.pr.gov.br- link: Secretarias/ Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívldas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela intemet gratuitamente.
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 11.195.926/0001-04

Certidão n°: 16520483/2013

Expedição: 29/01/2013, às 14:58:49

Validade: 27/07/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME (MATRIZ E

FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n° 11.195.926/0001-04, 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.



BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ il.195.926/000i-04 - NIRE n® 412065S5725

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

Os sócios abaixo assinados, BSICHELLB OàROLINB DE"
LIMA CAVALCANTE, brasileira, solteira, nascida em 22y07/1979j
empresária, portadora da Cédula de identidade n® 8.049.418-1 SSP/PR é
CPF n° 02S.685.729--44, residente e doraiciliada ã Rua José Veríssimo, 560,
Bairro Alto, Cep 82820-000; GÍANCARLO BERGÁMO CECILIO, brasileiro,
solteiro, nascido em 22/07/1978, empresário, portador da Cédula de
Identidade n® 6.675.797-8 SSP-PR e CPF n° 027.645.609-23, residente e
domiciliado á Monsenhor Manoel Vicente, 597, Apto 32, Água Verde, Cep
80620-230; únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada
que gira sob a denominação sodal de BEHGAMO & CAVALCANTE
INFORMÁTICA LT0Ã ME» com sede e foro ã Rua Cidade de Vargeão, 80,
Cidade Industrial, Cep 81240-190, Curitiba - Pr; com Contrato Social
arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n° 41206585725, por
despacho em sessão de 16/09/2009; RESOLVEM alterar o contrato social,
conforme cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PHlMiEXRÃ - Ingressa na sociedade FABIANO ERNESTO
BERGAMO SILVESTRE, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de
bens, nascido em 01/07/1977, empresário, portador da C.L 6.606.107-8
SSP/PR e CPF n® 028.399.019-86, residente e domiciliado à Rua
Desembargador Otávio do Amaral, 716, Ap 61, Bigorriiho, Cep 80730400.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os sócios MICHELLB CAROLINE DE LIMA
CAVALCANTE e GXANCARLO BERGAMO CECILIO, possuidores de 2.500 (duas
mil e quinhentas} quotas cada um, cedem e transferem 1.250 (um mil,
duzentas c cinqüenta} quotas cada, ao sócio ingressante FABlANO ERNESTO
BERGAMO SILVESTRE. Os sócios cedentes dão ao sócio adquirente, plena
geral e irrevogável quitação da cessão de cotas ora efetuada. Em função da
cessã.o de quotas o Capital Social fica assim distribuído entre os sócios:

SÓCIOS % QUOTAS CAPITAL R$

Michelle Caroline de L. Cavalcante 25,00 1.250 1.250,00
Giancaiio Bergamo Cecílio 25,00 1.250 1.250,00
Fabiano E. Bergamo Silvestre 50,00 2.500 2.500,00

TOTAL 100,00 5,000 5.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA: O Capital Social no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), fica, elevado para RíB 20.000,00 (vinte mil reais) sendo o aumento no
valor de R$ 15.000,00 (quinze mi! reais), subscrito e iníegralizado em moeda
corrente do país, neste ato, dividido em 20.000 (vinte de RS,
(um real) cada uma. Em furlção do aumento o Socià fica i
distribuído entre os sócios:

Certifico que o de
autenticidade atos

foi afi-xado r.c/última
folha deste do/umento.
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JUiaV;/. MARIA L^M.IOÍTA RliBLlRO
WARW EDUARDO KQLÜKoVSiíl - JURAMENTADO
VERÔNICA BiLlNOSKI • JURAMENTADA
PAULO ROBERTO KOLOKOVSKI - JURAMENTADO
NATASHA MOTTA RIBEIRO CARRARO - JURAMENTADA





BBRGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ a® 11.195.926/0001-04 - NÍRE 412065S5725

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIBAÇÃO CONTRATUAL

SÓCIOS % QUOTAS CAÍ'ITALR$

Michelle Caroline de L. Cavalcante 25,00 5.000 5.000,00
Giancario Bergamo CecUio 25,00 5.000 5.000,00

Fabiano E. Bergamo Silvestre 50,00 10.000 10.000,00
TOTAL 100,00 20.000 20.000,00

CLÁUSULA QUARTA: A partii" deste ato inclui no objeto social da sociedade
a atividade de vendas de equipamentos de segurança, permanecendo as
atividades de comércio varejista especializado de equipamentos e
suprimentos de informativa; comércio varejista de artigos de papelaria;
comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de
áudio e vídeo; suporte técnico, manutenção e outros serviços cm tecnologia
da informação; reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos.

CLÁUSULA QUINTA: A sede da sociedade fica transferida para à Av.
República Argentina, 452, 3® Andar, Cj 301, Água Verde, Cep 80240-210,
Curitiba-Pr.

CLÁUSULA SEXTA: â partir deste ato a sociedade é administrada pelos
sócios MICHELLE CAROLIIÍE DE LIMA CAVALCANTE e FABIANO ERNESTO

BERGAMO SILVESTRE, O qual compete, individualmente, o uso da firma e a

representação ativa e passiva, judiciai e extrajudicial dã sociedade, sendo-
Ihe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer pretexto ou modalidade,
em operações ou negócios estranlios ao objeto social, especialmente a
prestação de avais, endossós, fianças ou caução de favor.

CLÁUSULA SÉTIMA: O sócio ingressante declara, sob as penas da lei, de
que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos; ou por crime falimentar, de prevaric-ação, peita óü suborno,
concussão, peculato, oü contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA OITAVA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas que não
colidirem com as disposições do presente instrumento.

Certifico que o^o de
autenticidade At atos

foi afixado /a úitlma
folha deste i/ocumento.
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BEHGAMO ès CAVÂLCANTB 3®fFORMÁTICA LTDA UB
CNPJ 11® 11.195.926/0001-04 - NIRE n® 412065S5725

PRIMEIRA Al^TERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

BERGAMO 86 CAVALCANTE INFORMÁTICA LT0A ME
CNPJ n® 11.195.926/0001-04 - NIRE a® 41206585725

Os sócios abaixo assinados, MICHELLE CAROUKE DE LIMA
CAVALCANTE, brasileira, solteira, nascida em 22/07/1979, empresária,
portadora da Cédula de Identidade n® 8.049.418-1 SSP/PR e CPF n®
028.585.729-44, residente e domiciliada ã Rua José Veríssimo, 560, Bairro
Alto, Cep 82820-000; GIAHCARLO BEI^AMO CECILIO, brasileiro, soitciro,
nascido em 22/07/1978, empresário, portador da Cédula de identidade n®
6.675.797-8 SSP-PR e CPF n® 027.545.609-23, residente e domiciliado ã
Monsenhor Manoel Vicente, 597, Apto 32, Água Verde, Cep 80620-230; e
FAEIANO ERNESTO BERGAMO SILVESTRE, brasileiro, casado em regirne de
comunhão parcial de bens, nascido em 01/07/1977, empresário, portador
da C.L n® 6.606.107-8 SSP/PR e CPF n® 028.399.019-86, residente e
domiciliado à Rua Desembargador Otávio do Amaral, 716, Ap 61, Blgorrüho,
Cep 80730400; únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada que gira sob a denominação social de BERGAMO & CAVALCANTE
INFORMÁTICA LTDA B5E, com sede e foro ã Av. República Argentina, 452, 3®
Andar, Cj 301, Água Verde, Cep 80240-210, Curitiba - Pr; com Contrato
Social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob n® 41206585725, por
despacho em sessão de 16/09/2009; RESOLVEM consolidar seu contrato
social, conforme cláusulas e condições seguintes:

CAPÍTULO I
NOME - SEDE - OBJETO -DURAÇÃO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade é constituída sob a forma de sociedade
empresária limitada, com a denominação social de BERGAMO Bb
CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME, nome de fantasia G.M. INFORMÁTICA;
é regida por este contrato social, pela Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de
2002.

Parágrafo Único; A sociedade poderá abrir, encerrar, transferir e manter
filiais, escritórios, agências de representações ou sucursais em qualquer
localidade do país, por deliberação do administrador.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sede e foro da sociedade é em Curítiba-Pr; à Av.
República Argentina, 452, 3® Andar, Cj 301, Água Verde, Cep 80240-210.

CLÁUSULA TERCEIRA: .A sociedade tem por objeto social a atividade de
comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de
iniorrnath^a; comércio varejista de artigos de papelaria: comércio vareli
especializado de eletrodomésticos e equipamentos de ̂
técnico, manutenção e outros serviços em teci
reparação e manutenção de computadores e de^
vendas de equipamentos de segurança.

Certifico Que o selo
autenticidade de
foi afixado r.syClUma
folha deste docwmento.

MARIO EOU.-iROO KOlÓKOVS.''! • JURAMCNTAnO
VERÔNICA BILINOSKI • JüRAME:JTADA

KOLOKOVSíO • JURAMENTADO
NAT..SHA V.OTTA RiBEiRO CARRARO - JURAMENTADA





BERGÃMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CnPJ 1I.Í95.926/0001-04 ~ NIRE a" 41206585725

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CLÁUSULA QUARTA: O prazo de duração da sociedade é por tempo
indeterminado, com início de atividades em 14/09/2009.

CAPÍTULO II
DO CAPITAL E DAS QUOTAS

CLÁUSULA QUINTA: O valor do Capital Social é de R$ 20.000,00 [vinte mü
reais), dividido em quotas com valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada,
totalmente subscrito c integralizado pelos sócios, distribuído entre os sócios
da seguinte íbrma:

socsos % QUOTAS CAPITAL R$

IVlicheile Caroline de L. Cavalcante | 25,00 5.000 5.000,00
Giancarlo Bergamo Cecíiio 25,00 i 5.000 5.000,00
Fabiano E. Bergamo Silvestre 50,00! 10.000 10.000,00

TOTAL 100,00 20,000 20.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao v£j.or de
suas respectivas quotas, mas todos respondem soUdariamente pela
integrali^ação do capital social.

CAPÍTULO III
ADMINISTRAÇÃO

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade é administrada pelo sócio administrador, o
qual tem os seguintes poderes e atribuições:

a) O uso da íirma;
b) Contratar gerentes administrativos, delegar poderes a estes gerentes;
c) Representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e

extrajudiciaimente;
d) Outorgar procurações judiciais e extrajudiciais;
e) Estabelecer normas e diretrizes empresariais, ditando os rumos

administrativos, financeiros, comerciais e fiscais da sociedade;
f) Assinar documentos de natureza administrativa e financeira.

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade é administrada pelos sócios MICHELLB
CAROLINE DE UMA CAVALCANTE e FABIANO ERHBSSO BERGAMO

SILVESTRE, O qual compete, individualmente, o uso da firma e a
representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial sendo-,
lhe entretanto vedado o seu emprego, sob qualquer prptt^to ou mpdalidadí
em operações ou negócios estranhos ao objeto j^d^/^pecililniente/
prestação de avais, endossos, fianças ou caução I
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BERGAMO as CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ n" 11,195.926/0001-04 - NIRE n** 4120658572S

PRIMEIRA ALTERAÇÃO B CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

CAPÍTULO ÍV
DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS

CLÁUSULA NONA; Nas deliberações dos sócios, o Adminisüador dará
preferência á forma estabelecida no art. 1072, § 3" do Código Civil, ou
convocará o sócio consoante o disposto § 2^ do mesmo artigo.

Parágrafo Único: A deliberação e aprovação das seguintes matérias, deverão
ser feitas através da apresentação de ata de reunião convocada pelo
administrador, devidamente registrada na Junta ComerciaL

a) Incorporação, fusão, cisão e transformação da forma societária;
bj Liquidação da sociedade;
c) Constituição cie subsidiária integral;
d) Adquirir empréstimos ou ãnanciameníos coin garantia de bens do ativo

permanente ou alienação fiduciária;
e) Participação da sociedade, como quotista ou acionista, em outras

sociedades ou companhias, que tenham ou não idêntico objeto social;
í) Compra, venda ou alienação de bens integrantes do ativo permanente;
g) Deliberar e decidir sobres às propostas de natureza estratégica, que

afetem as diretrizes e atividades atuais ou futuras da sociedade;
h) Deliberar sob a possibilidade de admissão de novos sócios.

CLÂUSUIA DÉCIMA; As quotas da sociedade são indivisíveis, impeiihoráveis
e incomunicáveis e não poderão ser transferidas ou alienadas a qualquer
título a terceiros, sem o consentimento unânime dos sócios, cabendo a estes
o direito de preferência de aquisição, em igualdade de condições, mesmo que
decorrente de execução judicial, integralização de capital e sucessão.

Parágrafo Úsiico: O sócio que desejar transferir suas quotas sociais deverá
notificar a outro por escrito, declinando o preço e condições pretendidas,
para que estes e.xerçam ou renunciem ao direito de preferência, dentro do
prazo de 60 dias, contados do recebimento da notificação.

CLÂUSÜLA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sódos pelos seiviços que prestarem à
sociedade, peireberão a título de remuneração "^Pro-Labore", a quantia
mensal lixada em comum acordo, a qual será levada a conta de despesas
gerais.

CAPÍTULO V
ES3JRCÍCIO SOCIAL

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: O exercício social compreenderá o período
de 1° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, coincidindo com o ano civil,
devendo, nesta última data ser levantado balanço e suas demonstrações
contábeis, com observância das prescrições legais e técnípa?Sr^ resi
serão atribuídos aos sócios proporcionalmente às sjáds quotasAde
podendo os lucros, a critério dos sócios, serem didlribuídos oti hcíri
resenha na sociedade.

Csrcifico que o selo de
autenticidade dc
fcl afixado na úi
folha deste docu
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BERGAMO & CÂVAI^CAKTE INFORMÁTICA LTDA ME

CHPJ B*" 11.195.926/000104 ~ HIRE a** 41206585725

PRIMEIRA AETERAÇÃO E COKSOEIDAÇAO COWTRATÜAIr

Parágrafo Único; Os prejuízos que forem apurados nos balanços ariuais
permanecerão em conta especial, a íim de serem amortizados nos anos
seguintes, aos lucros^ na forma estabelecida na legislação. Não havendo a
amortização integral dos prejuízos, o remanescente será suportado pelos
sócios, na proporção da sua participação.

CAPÍTULO VI
CONTmUAÇÃO DA SOCIEDADE-RETIRABA, MORTE OU EXCLUSÃO DE SÓCIO

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: A retirada de qualquer dos sócios não
dissolverá a sociedade. Em acordo para retirada de algum dos sócios, o
cálculo do valor de. suas quotas será feita conforme Balanço Patrimonial
Especial, com data base no último dia do mês da formalização da intenção
da retirada, num prazo máximo de 60 (sessenta) dias.

Parágrafo Primeiro; O pagamento dós direitos ao sócio retirante, será
efetuado cm 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sem Juros,
vencendo-se a primeira parcela 60 (sessenta) dias após o eventual acordo
mencionado no caput desta cláusula.

Parágrafo Segimdo: Por acordo entx^e os sócios, parte ou todo o pagamento,
poderá ser realizado de outra forma, a exemplo, com bens ou direitos de
propriedade da sociedade ou dos sócios remanescentes, visando sempre não
afetar a situação econôraico-íínanccíra da sociedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: A falência, insolvência ou liquidação de
qualquer das sócias não dissolverá necessariamente a sociedade que
permanecera com as demais sócias. No caso de permanecer apenas um
sòcio, a sociedade terá o praso de 3S0 (cento e oitenta] dias para o ingresso
de novo(s] sócio(s).

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA; Em caso de dissolução da sociedade por
deliberação dos sócios, estes designarão um liquidante, indicaiido-lhe a
forma de liquidação. Realizado o ativo e solvido o passivo, o saído verificado
será repartido entre os sócios proporcionalmente ao valor das respectivas
quotas de capital.

Parágrafo Único; Fica reservado, preferencialmente, ao sócio que manifestar
Interesse, o direito de adjudicação do negócio, assumindo o ativo e passivo e
pagando, conforme os critérios e prazos estabelecidos naQãusuia Décima
Segunda, do presente Contraio Social, os haveres eveiy^r^ímenl^devidos
demais sócios.
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BEROAMO fis CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ te li.195.926/0001 04 - HIRE n" 4120658572S

PRIMEIRA ALTERAÇÃO E CONSÓLÍDAÇÃO CONTRATUAL

DISPOSIÇÕES LEGAIS

<■ *

'*» »r 'i

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA; Os sócios declaram, sob as peíias da lei, de
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei
especial, ou era virtude de condenação criminai, ou por se encontrarem sob
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a
cargos públicos; ou por crime faiimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
conciissão, peculato, óu contra a economia popular, contra o sistema
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA; Os casos omissos no prevSente Contrato
Social serão resolvidos pela legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA; Fica eleito o Foro desta Comarca da cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, para nele serem dirimidas quaisquer dúvidas
oriundas do presente Contrato Social.

E, por estarem justos e contratados, os sócios datam,
lavram e assinam o presente instrumento, em 03 (três
^das) de igual teor e fonna, obrigando-se por si seus
herdeiros e sucessores.

Curitíba-Pr, 29 de setembro de 2010.

/

l/ MICHELLE CAÉOLINE DE LIMA CAVALCANTE

■/) . c .
BERGAMO CEdlLlO

'7—

FABIANO ERNESTO BESG.AMO SILVESTRE

i
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PERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ n® 11.195.926/0001-04 - NIRE n° 41206585725

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL '
« « » > «

Os sócios FABIANO ERNESTO BERGAMO SILVESTRE, brasileiro ."r
casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em Ol/flyAlQyy'»
empresário, portador da C.I. n° 6.606.107-8 SSP/PR e CPF n° 028*399 OlQ-í""*
86, residente e domiciliado em Curitiba-Pr, na Rua Desembargador. Otávio " '
do Amaral, n° 716, apto 61, Bigorrilho, Cep n° 80.730-400; MICHELLe"

brasileira, solteira, naácidi). em';--.
22/0//1979, empresaria, portadora da C.I. n" 8.049.418-1 SSP/PR e CPF
028.685.729-44, residente e domiciliada em Curitiba-Pr, na Ruá'Josí'
Veríssimo, n" 560, Bairro Alto, Cep n° 82.820-000; e GIANCARLO BERGAMO
CECILIO, brasileiro solteiro, nascido em 22/07/1978, empresário, portador
da C.I n 6.675.797-8 SSP-PR e CPF n° 027.645.609-23, residente e
domiciliado em Curitiba-Pr, na Rua Monsenhor Manoel Vicente n° 597 Apto
32. Agua Verde, Cep n° 80.620-230; únicos sócios componentes da
sociedade empresaria limitada que gira sob a denominação social de
BERG^O--&'GAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME, com sede e foro em'

—t^urrtiba-Piv-Ha—Avenida-RepãbKca-Argentixraq-Tri-^^S^.-Bo ̂Andarricrsoi
Agua Verde, Cep n° 80.240-210; com Contrato Social arquivado na Junta

41205585725, por despacho em sessão de
16/09/2009; RESOLVEM alterar o contrata social, conforme cláusulas e
condições seguintes;

CLÁUSULA PRIMEIRA: Retira-se da sociedade o sócio FABIANO ERNESTO
BERGAMO SILVESTRE, possuidor de 10.000 (dez mil) quotas totalmente
subscritas e integralizadas, as quais, neste ato, cede e transfere 5.000 (cinco
mil) quotas, para a sócia MICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE, e
5.000 (cinco mil) quotas para o sócio GIANCARLO BERGAMO CECILIO.' O
sócio cedente da aos sócios adquirentes, piena geral e irrevogável quitação
da cessão de quotas ora efetuadas.

CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil
-■■rears},-dividrdó em 20;0001vihte mil) quotas de R$ l.ÕÒ "(iim'real) cada uma,

totalmeme mtegralizadas e subscritas pelos sócios, em moeda corrente país,
em função das cessões de quotas ora efetuadas, passam a ser distribuídas
da seguinte forma;

SOCIOS%QUOTASCAPITAL R$

Michelle Caroline de L. Cavalcante50,0010.00010.000,00
Gíancarlo Bergamo Cecílio50,0010.00010.000,00

TOTAL100,0020.00020.000,00

V*' «L-y o. c ctuiiaiiiSLTaua pcios
SÓCIOS GIANCARLO BERGAMO iC^ÍLIJO/e MICHELLE CAROLINE DE LIMA
CAVALCANTE/aos qpais^cpmpfetèM,-individualmente, "
representação.,ativa/i^^ ' P-<, judiéíe extrajudicji
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BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA ME
CNPJ n° 11.195.926/0001-04 - NIRE n° 41206585725

a

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

»  1 >

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusula^ não
colidirem com as disposições do presente instrumento. •

* •»>»

** s » a

• * > > ..<

« a k a

X-':

V* t t *

>  > <

E, por estarem justos e contratados, lis.:sócios'; ■ %
datam, lavram e assinam o presente instruipento, ern""
03 (trés vias) de igual teor e forma, obrigandõ-sè*|)or
seus herdeiros e sucessores.

Curitiba-Pr, 01 de dezembro de 2011.

FAB^O ERNESTO BERGAMO SILVESTRE

é  )usío-u, J-
MICHELLE CARfflLINE DE LIMA (ZAVALCANTE

t

GIAÍÍÍCARLO BERGAMO CECILIO

1?«E ' V /

SELO

O JUNTA COMÊRCiAL DO PARANA ^ ^
CERTIFICO O REGISTRO EM. 22/12/2011
SOB NÚMERO: 20114352-917

.  Protocolo: 11M35291-7Í DE 16/12/20l.t
iÍíSn^esas41 2 £• — —— -
n  ' .._g fíEA SEBASTIÃO MOTTA

SECRETARIO GERAL
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Receita Federal

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
RFB a sua atuaiização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BFtASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚ^ERO DE INSCRIÇÃO

11.195.926/0001-04

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO datadeabertura
*  16/09/2009

CADASTRAL

NOWE ENífl^RESARWL

BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME

TiTULO DO ESTABELEClAi^TO (NOME DE F/VÍTASIA)

G.M. INFORMÁTICA

CÓDIGO E descrição DAATIVIDADE ECONÔMCA PRINCIPAL
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprintentos de Informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS AHVIDAOES ECONdWICAS SECUNDARIAS

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

47.59-8-99 • Comércio varejista de outros artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente
62.09-14)0 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DANAfUREZA JURIDCA

206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA UMITADA

LOGRADOURO

AV REPUBLICA ARGENTINA

CEP

80.240-210

srruAçAo cadastral

ATIVA

BAiRROClSTRUO

AGÜA VERDE

NüncRO

452

MUNICIPIO

CURITIBA

COMPLEhCNTO

CONJ 301 ANDAR 3

I
DATADASÍTUAÇAO cadastral

16/09/2009

MOTIVO DE snUAÇAO CADASTRAL

srrUAÇAo ESPECIAL

I
DATA DA ̂TUAÇAO ESPECIAL

Aprovado peia Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 29/01/2013 ás 15:19:34 (data e hora de Brasília).

Voltar

Página: 1/1

© Copyright Receita Federal do Brasil - 29/01/2013
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JgWir MINISTÉRIO DA FAZENDA
Procuradoría-Geral da Fazenda Nacional

Secretaria da Receita Federal do Brasil

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

Nome: BERGAMO & CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA - ME

CNPJ: 11.195.926/0001-04

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 tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União Junto á Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certídão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se
exclusivamente á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://www.receita.fazenda.gov.br> ou <http://www.pgfn.fa2enda.g0v.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 3, de 02/05/2007.
Emitida às 08:07:26 do dia 31/12/2012 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/06/2013.

Código de controle da certídão: 1D1D.7623.1A85.B6D5

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

COMARCA DE CURITIBA
1! ofício DO DISTRIBUIDOR, PARI. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA
RUA MAUÁ, 920 • 14" ANDAR • FONE/FAX: (41) 3027-5253
EDIF. ESSENFELDER • ALTO DA GLORIA • CEP 80030-200

www.1distribuidorcurltiba.com.br

PEDIDO DE CERTIDÕES
CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41) 3223-8915 JQSE BORGES DA CRUZ FILHO
RUA XV OE NOVEMBRO, 362 •28 AND. *03 202 «CEP; 80020-923 ^
EDIFÍCIO DO FÓRUM CÍVEL • FONE: (41) 3252-5741 TITULAR
AV. CÂNDIDO DE ABREU. 535 • TÉRREO • CEP 80530-906

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CÍVEL
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • "miBUNAL DO JURI

TABELIONATOS • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

ESTADO DO PARANÁ
EMPREGADOS JURAMENTADOS

MAURIT020

SANDRA LÚCIA PELIKf

LUIZ CARLOS KOFANOVSKI

MAOEMARE SANTANA

ISABEL ANGELA WYPYCH

ADRIANI DE OLIVEIRA MATTAR

f iB.

C E Ft T O A O

CERTIFICO, a pedido de parte inte
ressada, que revendo os livros de distribuições

j FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERACAD JUDICIAL, E EXTRAJUDICIAL,.,,,,
I existentes neste Cartorio, dos mesmos nao consta qualquer acao contras

GNPJ »11.195.926/0001-04, -

no periodo de 18 de marco de 1963 (data da instalacao deste Cartorio)
(Lei. No,4,677, de 29/12/62), ate a presente data,

O REFERIDO E' VERDADE E DCHJ FE" -

Curitiba, 23 de janeiro de 2013.

tiado

CÜSTftS: R$ 21.85

EMITIDA POR: HARCELLE

BEL.íON®<T< í
í'"'

f."

•  -yi -1 1 .y iSO - n^.bF.Ll^JURAMENTADO
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CONVITE N° 004/2013

ANEXO m - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZÃO SOCIAL: BERGAMO&CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ N" 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-

PR FONE: 041-3045-2282

MUNICÍPIO CURITIBA EST. 904.969.4781

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade de CONVITE

N° 004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, que não fomos

declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em

qualquer de suas esferas.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

NOMEiMICHELLE CAROLINE DE LIMA CAVALCANTE

RG/CPF 8.049.418-1/028.685.729-44

CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA

\
\.r^
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CONVITE 004/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO INCISO XXXID
DO ARTIGO 7® DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

RAZÃO SOCIALiBERGAMO&CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ N° 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-

PR FONE: 041-3045-2282

MUNICÍPIO CURITIBA EST. 904.969.4781

A proponente abaixo assinada, participante da

licitação modalidade de CONVITE N® 004/2013, por seu representante,

declara, na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de 21

de junho de 1993 e demais legislação pertinente, que, nos termos do §

6® do artigo 27 da Lei n° 6.544, de 22 de novembro de 1989, encontra-

se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se

refere á observância do disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da

Constituição Federal.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

NOME:MICHELLE OAROLINE DE LIMA CAVALCANTE

RG/CPF 8.049.418-1/028.685.729-44

CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA



município de planalto
CNPJN'' 76.460.526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 004/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIAL: RLINE TELECOM LTDA - ME

CNPJN°: 13500755/0001-05

ENDEREÇO: RUA PIO XII, 617 FONE: (46) 3556 1050

MUNICÍPIO: PÉROLA D'OESTE EST. PARANÁ

O representante legal da empresa Rosauro Leandro

Baretta, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório sob a

modalidade de CONVITE N° 004/2013, instaurado pelo Município de

Planalto, declara na forma e sob as penas impostas pela Lei n° 8.666/93, de

21 de junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende

recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os documentos de

habilitação, renunciando, assim, expressamente, ao direito de recurso da

fase habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando, em conseqüência,

com o curso do procedimento licitatório, passando-se à abertura dos

envelopes de proposta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Planalto 28 de Fevereiro de 2013

NOME: Rosauro Leandro Baretta

RG/CPF: 030.462.089-01

CARGO: Gerente



GMInfo
CONVITE N» 004/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

RAZÃO SOCIALBERGAMO&CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA

CNPJ N» 11.195.926/0001-04

ENDEREÇO AV REPUBLICA ARGENTINA N 452 SALA 301 AGUA VERDE CURITIBA-PR
FONE: 041-3045-2282

MUNICÍPIO CURITIBA EST. 904.969.4781

O representante legal da empresa BERGAMO&CAVALCANTE

INFORMÁTICA LTDA. na qualidade de Proponente do procedimento llcítatórío sob a

modalidade de CONVITE N® 004/2013, instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma

e sob as penas impostas pela Lei n® 8.666/93, de 21 de Juntio de 1993, obrigando a empresa

que representa, que não pretende recorrer da decisão da Comissão de Licitação, que julgou os

documentos de hat>ílltaçâo, renundarKlo, asam, ̂cpressamente, ao direito de recurso da fase

habilitatória e ao prazo r^pectivo, e concordarKio, em conseqüência, com o curso do

procedímerrto licrtatóiio, passando-se à at)ertura dos envelopes de proposta de preço dos

proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

^>4' ío /^Co ^
NOMEiMICHELLE CAf^OLINE DE LIMA CAVALCANTE^^

RG/CPF 8.049.418-/o28.685.72»44 " ^5;
CARGO SÓCIA ADMINISTRATIVA ^ ' a & t

i
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GMInfo

AO

MUNICÍPIO DE PLANALTO, ESTADO DO PARANÁ

PROPOSTA DE PREÇO REFERENTE CARTA CONVITE N" 4/2013

ANEXO I

LOTE ÚNICO 10 UNIDADES

Microcomputador, processador 1.8 GHZ 1MB Cache 2 núcleos, placa mãe
mínimo com 2 slots de memória DDR3, memória mínima 2GBDDR3, HD mínimo
320 GB, gabinete mínimo 1 baia, monitor mínimo 17 polegadas, kit gabinete
(teclado, mouse).
MARCA GMINFO FABRICANTE GMINFO MODELO D2500 (DESCKTOP)
MARCA AOC FABRICANTE ENVISlON MODELO E966SWN (MON/TOR)
R$ 785,00 R$ 7.850,00

Sete mil, oitocentos e cinqüenta reais.

Entrega 15 (quinze) dias úteis
Pagamento via deposito banco do Brasil ag 0009-4 c/c 53502-8
Validade da proposta 60 (sessenta dias)
Garantia 1 ano

Curitiba, 25 de Fevereiro de 2013

lichelle Caroline de Uma Cavalcante

CPF 028.685.729-44 ÍRG 8.049.418-1
SÓCIA ADMINISTRAtlVA

Bergamo&Cavalcante Informática Ltda

Av. Reput>lica Argenbna n° 452 Água verde Curitiba-Pr CEP: 80.240-210

Fone: 041-3045-2282 Fax: 041-3045-2292 1/2: micf)elle@gmínfo.com.t>r msn: mict)elle.gmcomp@tKitmaíl.com

CNPJ 11,195.926/0001-04



Proauio* »â«rrjpM eaoa Ccfifotroktaao^ifatitdê^.,

Resutodo da ConauIbK

4Ceitficado(s)
4F^odutos(^
OSe)viço8(id

CertiBcatfor IC8R M*Cwtlflcaãa: 1933-12.01 TlPOcPtwluto toissiB: 2gW7g012 VaiWatfc 25«7tt014 Sbaw do CwtMIcwlo: Ativo

CHN/crr KszCoSocM/HomefPfl Ngcnatamsla CreJeraço

BMaON HO. PXOOl B£n>MOOS LIDABMSDN ML moo. afreOMCOSLTDA(>ciciow*«MWHf»jnw.iaMe—Tuucop»»Ero-
JUHDIl4.SP-BRASt.

ftipalilaMiyiaaa

aOUCtTWTBFAaUCmiB

V Dascricio

mneRLct»

CwtWcador IC8R W*C«tMCTdo: 2034-12.04 Tteo: Produto Ewlasto; IWIBQIg ViUdartc 1WH/2014 «aftMdoCertWCTCtaABvo

CNPJ«PF Razto Social rHomafPF) NenwMasta EndaraçoPh*i arepaasa

0MSXM MO. PROa aETROMCOSLIEM

OEU CCMnnMDES DO MUaLITOL

aMSCM K>.KIOa a£nOKOSLlD<LnOOOMAMWWGUERManM-.TUlOOPIieTO-
JUWOWl.SP.BRWl
i«j.aitMcwçlo,6aoD---mirreuwow.8P-

» PiiulSo

mnoRLco

CemWeador ICBR yCwtlfcada: 2034-12.06 Tteo: Preduto Batoia: 19Hiaoia vaUdate 19ftig014 SUtns do Cwrtiikacitt Attvo

CNPJAPF HazioSscW/NcmalPn Nomafartada Endan^oPapal daanvesa

BMSaiHO.PRaa aenoMCOSLiDA

OEU COHfVtMXMESOO BRASl LU»

BMaONMD. PODO aEnUNOOSLTDAIKXXMAAMWHQUew, KbM. -TUUCO P1C10.
JUHDM4.SP-BR*Sa.
W.BWNCmCta. BOD—. HDRTOUNDW, SP.
BRASL

CMttBCMior ICBR irCwtWcita 2034-

CNPJJCPP RazieSDi^/Nenia<PP|

Ttprc Produto Diiiiiu;i9niaoi2 vmwi4«i9Wiaoi4 sntedocwincociKAiivp

Hemaftrtaaia BidereçoPapal da atnprasa

BMSnN Ma PfCOO BfraOMKOS LtDA

OBl COMPUIWOiES00 MUn. LTtW

SMSnH ML PHOa ELETRONROSLU»ROOOmPMWNOUEIM. MaM--TUUCO PREID*
JUNDWj.Sp.ei»Sl
jw. aMNOPaçAa eno—.HQRTOLMOW. SP.
BRAML

Nora Pesqalta
CalBIeadoa [HuilJlua jSamcta {Enpcaa* ] omaJiaiiua Qwknclado»



Proautot oS«rris«6 «am ConfotmàSaae A^aMutr^,

Oados da Empresa Envolvida na Certificação

jRautaOistribwcioe Logística S>

iRauta Distribuiçãoe Lo^sdca&A

j8a064.741XX»5^

I Rua Hanns OMer ScMmdt ei66 OistrtD IndiBttW São Josá Cep: 88104770 SC TeL: Rk

Hora fcsqafsa
CaHRuaiuv TradMc jScntcM ÍBofiasai 1 fTrjrtmm -i i H i'i í taliir
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Produtos 9 SarYko^ com Con'omiiiíaõe A^raUsas

C»r//«ca4gí

ResuFtado da Consulta:

4 Ceitíficado(s)
4 Produtos(s)
O Serviços(8)

Certiflcador ICBR tfCertfficado: 1933-

CNPJ.'CPF RazfloSocial.'Noto (PF)

Tipo: Produto Bnissão: 25/07^012 Validade: 25/07^2014 Status do Ceittficado: Ativo

H17688900Q322 B4VISI0N ND. PROD. ELETRONKOS LTDA BMSKM K>. PROO. B-ETRONCOS LTOA
RODOVIAMtVMGUERA. Km44--TIJUCO PIETD-
JUNDIAf, SP- BRASIL

PapsJ ds0T)pro$o

SOUCfTMOSFASRCMn

CertWcador ICBR N»ÇeftWcaclo: 2034>i2.04 Ttpo: Produto Emissão: 19/11/2012 Validade: 19/11/2014 Status do Certificado: Ativo

CNPJ/CPF Razào Soc^ f Hom» (PF) Norne forvasjd Enderoço

04176889000Í22 BIVISION tJD. PROD. aETRONlCOSLTDA BMSION ND. PROD. aETRONICOSLTOA

72381ISW00ra5 DEU COMPUTADORES OO BRASIL LTDA W^BjWMCIPAÇAO, SOOO • HORTOIANDIA. SP-72381 ISWOOraS DEU COMPUTADORES DO BRASIL LTDA

BMSION MD. PROD. aETRONICOS LTDA

Papal da empresa

Ceittficador ICBR N*CertWcado: 2034-12.D6 Tipo: Produto enissão: 19/11/2012 Validade: 19/11/2014 Status do CeiUncado: Ativo

R3;*ão Social / Nome (PFl

SMSCN K) PROO. aETRONCOS LTDA

DEU COMPUTADORES DO BRASB. LTDA

arviscN MO. PROO. eletromcos ltda RODOVIAAWANGUERA, Km44--TUUCO PRETO-
JUNDIAI. SP-brasil
AV. EMANCIPAOto. SOCO -- - HORTOLANDIA. SP-
brasb.

Cetttflcador ICBR N°Certfficado: 2034.1Z.09 TIoo: Produto Emissão: 19/11/2012 Validade: 19^1/2014 Status do Catificado: Ativo

CNPJICPF Razno Soci^/NometPF) Nomefartasla Enderaço

04178488000322 BIVISlON MO. PROO. aETROMCOS LTDA

72301186000425 DEU COMPUTADORESOO BRASL LTDA

B/VeCN MD. PROO. ELETRÔNICOS LTOA
ROOOVWAWMMGUERA. K(n<4--TUUOO PRETO-
JUHDIAi, SP-BRASH.
AV. EUANCIPAÇAo. SODO • - - HORTOIANOW, SP-
8RASB.

Pepsl dannprasa

Papel da emprata

Nora Perquita
Cenncados IProduras ISerutos jEnpresas 1 crganlan» Credenciados



Pwtuíos e Ser<rie«a com Conf^mtieí^eAvsHaaa

f rnpr0jo.fe^<s;.-4ai,iu)iM ii. jagM

Dados da Empresa Envo1>rida na CerttfícaçSo

Nome Fenlas4a

Pauta E^istríbuiçSoe Logística S.A

Pauta Distribuição e Logística S.A

83064.741/0005-97

Rua Hanns Oiter Sctilmdt 8168 Djstrrto Industriai São José Cep; 68104770 SC Te!.: Fax;

Nova P«squisa
CtitiRcedos fPitiOiiies iSmtcos |Elis>mas 10r^nlamxc Crerl^nciMc^
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EDITAL CONVITE 004/2013

ATA DA REUNIÃO DE ABERTURA E
JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E
DAS PROPOSTAS

Aos vinte e oito dias de fevereiro de 2013 às nove horas, na sala de reuniões,

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria n° 001/2013, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente a CONVITE N° 004/2013, que trata da seleção de proposta para a

contratação de empresa visando a aquisição de microcomputadores,

destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto. Tendo

como valor máximo a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais). Iniciada a

reunião constatou-se que 04 (quatro) empresas receberam convite, sendo

elas: CELINTON RODRIGO SCHMANOSKI, SOM E INFORMÁTICA

OBALSKI LTDA., RLINE TELECOM LTDA. E BERGAMO & CAVALCANTE

INFORMÁTICA LTDA. Sendo que as empresas CELINTON RODRIGO

SCHMANOSKI, SOM E INFORMÁTICA OBALSKI LTDA., não manifestaram

interesse em apresentar documentação para participar do certame licitatório.

Em seguida, procedeu-se à abertura dos envelopes n° 01 contendo

documentação de habilitação, e após analisar minuciosamente a

documentação, a comissão Julgadora declarou 02 (duas) empresas

devidamente habilitadas, quais sejam, RLINE TELECOM LTDA. E

BERGAMO& CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA. Na seqüência, após as

proponentes recusarem expressamente quanto ao direito de interpor com

recursos, pertinente a fase de habilitação, procedeu-se abertura dos

envelopes n° 02 contendo propostas, onde constatou-se que consagrou-se

vencedora e posteriormente será fornecedora a empresa subsequente:

RLINE TELECOM LTDA,

Lote Item Objeto Marca Unid. Quant. Preço unit. Preço total

1 1 Microcomputador, processador
mínimo de 1.8 GHZ 1MB

Cache 2 núcleos, placa mâe

10 UN 783,50 7.835,00



mínimo com 2 slots de

memória DDR3, memória
mínima 2GBDDR3, HD mínimo
320 GB, gabinete mínimo 1
baia, monitor mínimo 17

polegadas, kit gabinete
(teclado, mouse).

TOTAL 7.835,00

O critério de Julgamento adotado foi o de menor preço. A entrega

correspondente ao objeto acima mencionado será efetuada total na Secretaria

de Educação, deste Município de Planalto, e em até 15 (quinze) dias úteis

após o recebimento da solicitação de entrega. O pagamento será efetuado de

acordo com a entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias após o

recebimento da respectiva nota fiscal. Para fins de assinatura do Termo

Contratual o Município de Planalto, convocará o adjudicatàrio dentro do prazo

de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de homologação e

adjudicação do objeto, sob pena de decair o direito à contratação. O prazo de

vigência do contrato será até o dia 31/05/2013. Nada mais havendo a tratar,

encerrou-se a presente em única via que depois de assinada será remetida ao

executivo para homologação.

LUIZ CARL «OM
Presic e

747.491. ^-20

'kRUGER

lembro

310.216.890-68

ROBERTO ALCWSia
GOERGEN

Membro

040.368.469-22

%



município de planalto
CNP/N'' 76A60,52^0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-mail: planalto@rline.com.br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 004/2013

OBJETO: Contratação de empresa visando a aquisição de microcomputadores,
destinados a Secretaria de Educação deste Município de Planalto, conforme abaixo
segue;

RLINETELECOM LTDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 1 1 Microcomputador, processador mínimo de 1.8
GHZ 1MB Cache 2 núcleos, placa mãe
mínimo com 2 slots de memória DDR3,
memória mínima 2GBDDR3, HD mínimo 320
GB, gabinete mínimo 1 baia, monitor mínimo
17 polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

7.835,00

BERGAMO & CAVALCANTE NFORMATICA LIDA.

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

2 1 1 Microcomputador, processador mínimo de 1.8
GHZ 1MB Cache 2 núcleos, placa mãe
mínimo com 2 slots de memória DDR3,

memória mínima 2GBDDR3, HD mínimo 320
GB, gabinete mínimo 1 baia, monitor mínimo
17 polegadas, kit gabinete (teclado, mouse).

7.850,00

Planalto-Pr., 28 de fevereiro de 2013

LUtZ CARüoáíl^^^ll
Presiflente

747.49Í029-20

KRUGER

Membro

310.216.890-68

GOERGEtjl
Membro

040.368.469-22



município de planalto

CNPJN° 76.460.52^0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N® 004/2013

O presente Processo de Licitação n° 004/2013, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço, referente à contratação de empresa visando a

aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste

Município de Planalto, encontra-se conforme os ditames da lei e do ato convocatório,

que recebeu adequada tramitação e execução, nos termos da Lei n° 8.666/93, LC

123/2006 de 14 de dezembro de 2006 e demais legislação aplicável, podendo o Sr.

Prefeito, após efetivar o juízo de conveniência, homologar o resultado, adjudicando

ao vencedor os respectivos objetos.

Planalto-Pr., 06)de março de 2013

UE^ATTO^^BRE
ASSEáSCmiA-JÜRÍDI

OAB/PR N® 40209
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município de planalto

CNPJN^ 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.com.hr
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planalto. Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais e considerando a decisão da comissão julgadora; segundo o

parecer da Assessoria Jurídica que o processo tramitou e seguiu os ditames da

legislação pertinente. HOMOLOGA o resultado da licitação na modalidade de

Convite n° 004/2013, cujo objeto é a contratação de empresa visando a aquisição de

microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste Município de

Planalto, em favor da empresa RLINE TELECOM LTDA., e em conseqüência

ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 07 de março de 2013

MARLÍON FERNANDO KÜHN
PI^EFEITO MUNICIPAL
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município de planalto

CNPJN'' 76.460,52^0001-16
Praça São Francisco de Assis^ 1583 - CEP: 85.750-000

e-mail: planalto@rline.cont.br
Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 016/2013
CONVITE N" 004/2013

Contrato administrativo que entre si fazem o Município de Planalto e a
empresa Rline Telecom Ltda., na forma abaixo.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO, pessoa jurídica de direito Público
Interno, com sede à Praça São Francisco de Assis, n° 1583, inscrito no CNPJ n°
76.460.526/0001-16, neste ato devidamente representado pelo Prefeito Municipal,
senhor MARLON FERNANDO KUHN, em pleno exercício de seu mandato e
funções, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG n° 3.031.944-3 e do CPF/MF
sob n° 643.844.469-34.

CONTRATADA: RLINE TELECOM LTDA. inscrita no CNPJ sob n^

13.500.755/0001-05, com sede à Av. Brasil, n° 1108, Centro, Município de Pérola D'
Oeste, Estado do Paraná, neste ato representada pela Sr^. DANIELA ROGERI
BARETTA, brasileira, casada, empresária, portadora do RG sob n° 8.555.414-0
SSP/PR. e do CPF n° 055.920.189-32, residente e domiciliada na Travessa Albano
Drey, n° 061, Centro, Município de Planalto, Estado do Paraná.

CLÁUSULA PRIMEIRA

DO OBJETO DO CONTRATO
O presente contrato tem por objeto a contratação de empresa visando a

aquisição de microcomputadores, destinados a Secretaria de Educação deste

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO MARCA VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

01 10 UN Microcomputador,
processador mínimo de 1.8
GHZ 1MB Cache 2 núcleos,

placa mãe mínimo com 2
slots de memória DDR3,

memória mínima 2GBDDR3,

HD mínimo 320 GB, gabinete
mínimo 1 baia, monitor

mínimo 17 polegadas, kit
gabinete (teclado, mouse).

NTC 783,50 7.835,00

TOTAL 7.835,00

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de direito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital CONVITE N° 004/2013, juntamente com seus anexos e
a proposta da CONTRATADA.
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município de planalto
CNFIN"" 76,460.526/0001-16

Praça São Francisco ãe Assis, 1583 - CEP: 85,750-000
e-mail: planalto@rline.com,br

Fone: (046) 3555-8100 - Fax: (46) 3555-8101
PLANALTO - PARANÁ

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pelo fornecimento do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará
à CONTRATADA o valor total de R$ 7.835,00 (sete mil e oitocentos e trinta e cinco
reais), daqui a diante denominado VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA

DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA
Parágrafo Único - A entrega correspondente ao objeto acima

mencionado será efetuada total na Secretaria de Educação, desta Prefeitura
Mimicipal, e em até 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da solicitação de
entrega.

CLÁUSULA QUARTA
DA FORMA DE PAGAMENTO

Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado de acordo com a
entrega do objeto, e em até 15 (quinze) dias, após o recebimento da(s) respectiva(s)
nota(s) fiscal(is).

Parágrafo Segundo - O pagamento decorrente da aquisição do objeto
correrá por conta dos recursos próprios do Município de Planalto, através da

Conta da despesa Funcional programática Destinaçâo de recurso

950 07.121.11361.1201-2033 0.1.00.000107

CLAUSULAiaUINTA
DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES

Parágrafo Primeiro - Constituem direitos da CONTRATANTE receber
o objeto deste Contrato nas condições avençadas e da CONTRATADA perceber o
valor ajustado na forma e prazo convencionados.

Parágrafo Segundo - Constituem obrigações da CONTRATANTE;
a) Efetuar o pagamento ajustado;
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução

do Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) Prestar o fornecimento na forma ajustada;
b) A CONTRATADA é obrigada a substituir, as suas expensas, o objeto

do contrato em que se verificarem, defeitos ou incorreções;
c) Oferecer garantia contra qualquer defeito de fabricação do objeto em

uso pelo prazo mínimo de 12 meses, contados a partir da data de
entrega do mesmo;

d) Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes.

e) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade
com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;

f) Apre^ntar sempre que solicitado, durante a execução do Contrato,
docíumentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor

2
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PLANALTO PARANÁ

quanto às obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

CLÁUSULA SEXTA
DA CESSÃO DO CONTRATO

A CONTRATADA não poderá ceder o presente Contrato a nenhuma
pessoa física ou jurídica, sem autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE e
anuência expressa da Contratante.

CLÁUSULA SÉTIMA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS PARA O CASO DE
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Parágrafo Primeiro - À CONTRATADA serão aplicadas multas pela
CONTRATANTE a serem apuradas na forma a saber: pela inexecução total ou
parcial do contrato ou instrumento equivalente e pelo descumprimento das normas e
legislação pertinentes à execução do objeto contratual que acarrete a rescisão do
contrato, o Município de Planalto, poderá, ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à
empresa contratada as sanções previstas no art 87 da Lei n° 8.666/93, sendo que em
caso de multa esta corresponderá a 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato.

Parágrafo Segundo - Pelo retardamento da execução do contrato,
quando não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no fornecimento do objeto
adquirido, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude
fiscal, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de
licitar e contratar com a administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante o Município de Planalto.

CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93.

Parágrafo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da
CONTRATANTE, em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei n°
8.666/93.

CLÁUSULA NONA
DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência será até 31/05/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA

DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na legislação em vigor.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste termo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domiciljo da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter

/
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PLANALTO - PARANÁ

um representante com plenos poderes para receber notificação, citação inicial e
outras medidas em direito permitidas.

Justas e contratadas, firmam as partes este instrumento em 02 (duas)
vias de igual teor, com as testemunhas presentes no ato, a fim de que se produza
efeitos legais.

Planalto-Pr., 13 de março de 2013

X
C()NTRATANTE

(

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:.
0(àecir Câmpêt
RG 6.045.597-7

CPF990.135.769-J5

Mátrisa Kru^er
GMC-mO)O20f<O-7

0^»t6.»16.t0948
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DECRETO N' 7.077, DE 14 DE MARÇO DE 2013

Abre Crédito Adicional Especial, no vaiordeRS 92 000.00 (nov«Ua e dois mil reais)
O Prefeito Municipal de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso das atrlDuíÁ es que lhe
sáo conferidas peío ari 47, inciso XXIII da Lei Orgânica Municipal, e considerando a
aulortzaPâo prevista na Lei Municipal rf 3.988. de 14 de marÁjde 2013
DECRETA

Art. 1'Fica aberto um CrédltoAdicional Especial no OrMmento Geral do Muricíplo de Pato
Branco-Estado do Paraná, paia o Exercício de 2013. no valor de RS 92.000.00 (noventa
e dois mrt reais) para atender despesas no seguinte ' rgão e DotaÁão Ornamentaria.

1C 03- SECfiETAfilAMUNCFALDEDESEKiVOaiWENTOECar MCOE
TECNOLÓGICO

C60

Bas
FçfSe

13 B3-0€PA4TAÍ-.IBsT0 0€ INmjSTSIAETECMCLOOlA

19S71S0272.900- implenur d cogrvnadeirciibedcrai Indusrtsise

3 3 90 3; 33- SEIT\nCOS OE COT SULTOflIAS 8ie 92.033.00

Art 2" Para dar cobertura ao crédito aberto no artigo anterior é indicado como recirso o
superávit do exercício anterior na tonte a seguir descrita.

OacrMdds Redeis Fone

Rcgrerre de IncsAedaes Industrias 3taie 92000.00

Art 3® Fica o Poder Executivo Municipal auloniado a alterar o Anexo I da Lei n® 3.200 de
13 de julho de 20096 suas aiteraÁ es posteriores, rd^erentes ao Piano Plurlanuai para o
Exercício de 2013, tencto em vista a alteraÁâo constante no artigo 1®
Art 4® Fica o Poder Executivo Municípa autorizado a alterar o Anexo! da Lei n® 3.901 de
24 0ejulhode20l2. reíerente à Lei de Diretrizes OrÁanentánas para o Exercício de 2013.
tendo em vista a alteraÁâo constante no artigo 1®
' ' "^Este Decreto entraem vigor nadata de sua publicatóo
.^^.ineíe do Prefeito. 14demarÁode 2013
^GUSTINHOZUCCHl
Prefeito

DECRETO N* 7.079, DE 15 DE MARÇO DE 2013

Abre Crédito Suplementar, no valor de RS 400.000.00 (quatrocentos mil reais)
O Prefeito Municipal de Pato Branco. Estado do Paraná, no uso das airibuiÃ es que lhe
são contendas pelo art 47 inciso XXlll da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei n®
3.991. de 15 de marÁode 2013.
DECRETA

Art. 1® Fica aberto um Crédito Si^iíemertar no OrÁamento Gerai do Município de Pato
Branco - Estado do Paraná, para o Exercício de 2013. no valor de RS 400.000,00
(quatrocentos ml! reais), para atender despesas no segunte " rgão e DotaÁão
Orçamentária

o r.oa ■ sECRrrARiAMuniciflXL oe eoucação. cultura, spcrte e
LA2ER

aT02-DEPARTAf.CHTOADt.íN(ST'W,TI«>

123fi1C03â2.QSC • M8nuWiAéod#5 AtMlteln doTfintpaRc Escofv •
Add^aAâd dAV«ícxJa

3 3 SO 33 M -PASS«3ENS E KSr^ESAS COM LOCOMOÇÃO

Céâ

Rea

Ait 2® Para Qat cobertura ao crédito aberto no artigo aiterior é indicado como recurso a
anulação parcial da seguinte dotaÁão;
OT.OO.S£CfiETASIAMUNlCiRALDEEDUC«CÃO Fcnt»

CT 02-O£PASTALENTOADMNISTRA-n\«)

IZ 361.03391 042 • Eaiicamcto* Mitorsl PtrmartniE

44 SO E2(» ■ ECUIRAXENTOSE MATERIALPERMAUESTE ... 2TS 104 400 003 03

^ •

aIP^® Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar oAnexo I da Lei n® 3 200. de
13 de julho de 2009 e suas alteraÁ es posteriores, r^erentes ao Plano Plurlanuai prara o
Exercício de 2013 tendo em vista a alteraÁâo constarte no artigo 1°.
Art 4®- Fica o Poder Executivo Municipal airtorlzado a alterar o Anexo i da Lei n® 3 901.
de 24 de Julho de 2012. referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de
2013. tendo em vista a alteraÁâo constante no artigo 1°.
Art 5» Este Decreto entra em vigor na data de sua pubtícaÁâo
GabiHÈíe do Prefeito 15 de marÁode 2013
AUGUSTINHOZUCCHI

Prefeito

NOTIFICAÇÃO i>p: recebimento de recursos federais

Confonne delerminii o AtHbo 2® do Lei 9.452/97, NOTiFtCAMOS sos partidos políticos
ao.4 .lintliesfos de Itabalhadores e as entidades empresatiuís, que o município de Fato Branct
rOccUib liOs dilHj U8/037201J a 12/03/21111, os RêciirscsTedMis, abaixo <lescri(oa;

fKTO MUNICIPAL Í)A MÈblA
A.>1RlllAT0RtALB nOSH|-AI.AR

K ALTA COMPLKKIDADE

mi->flND(3 DE PARTICIPAÇAO DOS MUMCinOS
ITR - IMPaS to TBRRJTORIAL Rt/RAL*
tP3t-lPI EXPORTAÇÃO

KUNDEB
CONVLNIO PARA CONSTRlJ(:ÀÒ UO COMPLEXO BSPOHilVO DE
PATOBRANCO

ÚBAU/Zntj

08/1)3/2013

08413/2013

084)3/201^
OMÚnOÍJ
08413/3013

lti-D3/20l.lPAB H.XO "
rtÍNVTNiü PARA AQUISIÇÃO DÊ WlHÍUÃRIO C EQUlTÍMÍÍ>ri^ íí/ÕiriÕ»"
PARA RSCOLASDREDIJCACÃn INrANTlLSÃO JOÃO fc Ai.VrjRAUA '

l/Z ' 124)3/2013

104.930,45

.H27.071,gfl

I38A7

18.9117.38

l54.7tM7

249.3303)0

128.009.00

t8L9IIA8

36.(m,73

Fato Branco, 12 de março de 2013.

Aciosainenle,

Secretário
Vonderlei JoseCreslani
nioipol de Administração e Finanças

PUNALTO

Prefehura

RESULTADO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE N» 002/2012

O MU NICIPIO DE PLANALTO/FUNDO MU NICIPAL DE SAÚ DE DE PLANALTO na forma
do art 25. da Lei 8.666/93. e suas ateraÁi es posteriores, optou pela inexigibiiidade de
licitação a despesa abaixo especificada
OBJETO CqntrataÁâo de empresa para prestaÁão de serviÁos de pronto atendimento 24
noras de urgi nciaseemergi ncíasapaclentes referenciados das Unidades deSaide ou
demanda âreta residentes no Município de Ptanato/PR
EMPRESA Hospital Nossa Senhora de Louroesde Planalto Lida.
QUANTIDADE; 10(de2)meses
VALOR. RS 300.000.00 (trezentos mil reais).
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/12/2013
DATA. 08 oe marÁo de 2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

HOMOLOGAÇÃO E ATOADJUDICATÒRIO

CONVITE N® 004/2013

O município DE PLANALTO, ccm base na Lei Federal 8 666/93, faz saber aos

interessados que realizou atrertura de documentos e propostas de preÁss referente edital
CONVITE N® 004/2013 deacordo com o abaixo descrito.

objeto. Aquisição de miaocomputadores. destinados a Secretaria de EducaÇâo deste
Muniopio de Ranalto
EMPRESA RlineTelecomLtda

QUANTIDADE 10 (dez)
VALOR TOTAL R$ 7.835,00 (sete mii e oitocentos e trinta e cinco reais).
DATA. 13 demarÁ)de2013
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

Diirio Oràel Atslnedo Elatranicsflivit» cem CerlifcJdo
PadriolCP.BrolL A/>L1SOP-4*soc*càoEG* Murlapet
OD doPtraná QsgsfBníia as sucrtúàMt data
ddcuniania desdeouBvisufiHuOc eirevés Odsa.

CwrMee«4aOlfc/«fds rempeddOftswvaejira
'  ' riiÉiaiiiriiiii , i ii i n Ns€/<vier • W//VsMjyc dé Citnel* m Tsene/^/e

Pva ccntuittr a tultntícMadi do
earlwbo do lunpo, Inlorm» o

eòdlgo ao ladono alia. 584199778
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EXTRATO DE CONTRATO

INEXIGIBJÜDADE N' 002/2013

DATADAASSINATURA. 08 de marÁocJe2013
CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Planalto/FMS
CONTRATADA Hospital Nossa Senfiorade Lourdes de PlanattoLtda
OBJETO. PrestaÃâo de servlÁos de pronto atendimento 24 noras de urgi ncias e
emergi nelas a pacientes referenciados das Unidades de Saúde ou demanda dlrete,
residffites no Munictpo de PlanarttVPR. incluindo consultas, exames laboratoriais.
exames radioiógicos de tórax, membros iníenores e superiores, curtíagens. transíusi es
de sangue administraÃão de medicamentos. observaÁão até 24hs e todos os demais
procedimentos decorrentes do atendimento de urgi nela e emergi nela.
VALOR TOTAL RS 300 000.00 (trezentos mil reais)

PRAZO DE EXECUÇÃO. O prazo correspondente para a execuMo dos servi/os será de
10 (dez), meses, com inicio previsto para o mi s de marÃo/2013 e término previsto para
dezembroy20i3

PRAZO DE VIGÊNCIA- 31/12/2013
MARLON FERNANDO KUHN

PrefeltoMunlclpal

CON TRATO ADMINISTRATIVO N » 35/2013.

CONTRATADO FUSÃO COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOL' GICOS LTDA
CNPJ N" 10 633 441/0001-84.

OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIALCOONTOLOGICO.
ORIGEM. Pregã) Presencial n.® 05/2013
VIGÊNCIA 10 (dez) mi s.
VALOR TOTAL RS 7.017.72 (sete mil. dezessete reais e setenta e dois centavos)
As despesas decorrentes desta LicitaÁão correrão pela seguinte dotaÁão orÃamentáiía.

EXTRATO DE CONTRATO W 016/2013

CONVITE N®X4/2013

DATA DAASSINATURA. 13de marÃode 2013
CONTRATAT^lTE Município de Planalto
CONTRATADA RllneTelecom Ltda.

OBJETO. AquisiÁáo de microcomputadores, destinados a Secretaria de EducaAao deste
~C!pio de Planáto

wANTlDADE. 10{dez)
VALORTOT/M- RS 7 835.00 (setemil e dtocentos e trinta e cIrKO r^is)
PRAZODE VIGÊNCIA: 31/05/2013
M/yiLON FERNANDO KUHN
PrefeltoMunlclpal

PRANCHITA

Prepeodra

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO N." 33/2013.
CONTRATADO. ALVES E SARTOR LTDA-ME.
CNPJ N® 07724 K3/0001-20
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
ORIGEM Pregão Presencial n.® 05i^013.
VIGÊNCIA I0(dez)meses. 4.. .,
VALOR TOTAL. RS 6.268.75 (seis mil. dieentos e sessenta e oito leais e setenta ecinco

M 2sS^ decorrentes desta LicItaÃão correrão pela seguinte dotaÁão orÃamenlárla:
DQTAy' ES

2!<0 I 1S50 30 l00303-M»t«n«IO<>»'»slàB'»-
13.3} M.lOOOOO-MaitttlOdortolccIco

001tP-3iú0»-R««'»»'4''Oi'«C»«l^^ 29CI0-15%1
OOOS-Mcníàs Básica

nctiita 18 de marÃDde20l3.
^RCOS MICHELON
PrefeltoMunlclpal

EXTRATO DE CONTRATO

i  OOlO^-S.Oõa-Hacali» V«ui.aa. lE.C

"zÍB 31MM 10 03 ia-Xtet»MlO*Jlcte6l«~ Batie»

Pranchila. 18 de marÃo de 2013.
MARCOS MICHELON
Prefeito Municipâ

OPTaQ- 6S
21 «o 313} 30 IQOOJO-MOtlalOdBrtcléoto 00303-Saída-Bacalti» V1ra;UCa« |EC 29tlO - lE»).
21» 33.90.30.10 00 00-M«aralOoe«olÓ6icc OQdSS-^te^^ãg Bána

Pranctiita. 18 demarÁode2013
MARCOS MICHELON -PrefeitoMunicipal

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATOADMINISTRATIVON.®36/2013
CONTRATADO: ODONTOMEDI - PRODUTOS ODONTOL' GICOS E HOSPITALARES
LTDA.

CNPJ N® 06.194 440/0001-03

OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODON TOLOGICO.
ORIGEM Pregão Presenciei n.® 05/2013
VIGÊNCIA 10 (dez) meses.
V/VLOR TOTAL. RS 30.208.56 (trinta mil, duzentos e oito reais e cinqüenta e seis centavos).
As despesas decorrentes desta LicitaÃgo correrão pela segunte ddaágo oréamentana

3,3.90 3010 00 00 - Mala ial OacntdCQico 00303- Saúda-fiacad:
3330.30.1000 00-Mal«ral0dertcl09ia' 0a496-AHr>fe Sática

00303- Saúda-facafiii lAicUadas lE C. aOO- 1t

Pranchtta. 18 demarÁo de 2013 MARCOS MlCH ELON - Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO E ADJUDICAÇÃO

LICITAÇÃO-MODALIDADE. PREGÃOPRESENCIALn.®07/20n3.
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (PESSOA JURÍDICA) DISPONHA DE
PROFISSIONALdS) PARA MINISTRAR CURSOS DEJ^OEI^ T^TOO E MUSICA
PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CULTURA E
ESPORTE DO MUNCI<&IO _ , _
O MUNIC®10 DE PRANCHITA. por intermédiode seu Pregoeiro designado pela Portana
n ® 04/2013 toma público o RESULTADO e ADJUDICAÇÃO do procedimento ̂  tatono
em epígrafe, nos termos da Lei n." 10 520/02 e, subsidariamente, da Lei n. 8 666/93. as
SlÓmrTe^SaUJO GRAEFF G2831747953 . CNPJ n- 16.492 859/0001.03.
vencedora do item 03 do lote 01. totalizando o valor de 1^000^00 (dae
JACKSGN DA MOTTA SALVADORI 71765875900.. CNPJ n® 17 558.TO3/0001-32
vencedora do item 02 do lote 01, totalizando o valor de RS 10.000.00 {üez mil f®ais).
MARIA W-ÍTUNES BITENCORT E CIA LTDA . CNPJ n® 12 370 660/0001 vencedora
do Item 01 do lote 01. totalizando o valor de RS 15.000.00 (quinze mil reais)
Pranchita. 18 demarÁ)de2013.
Antonio Joei Padiina - Pregoeiro

PREFErrUBA

CONTRATOADMINISTRATIVO N ®34/pi3. .,c
CONTRATADO ECO FARMAS-COMÉRCIODE MEDICM1ENTOS LTDA-ME.
CNPJ N® 65.477 586/0001-32.
OBJETO. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO
ORIGEM: Pregão Presencial n.® 05/2013.
VIGÊNCIA 10 (dez) meses ,

VALOR TOTAL RS 7.444.60 (sete mil. quatrocentos e quarenta equatfo reais e sessenta

A^Ss^sas decorrentes desta UcitaÃão correrão pela seguinte dotado orAamentarla.

AVISO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N® 021/2013- PMR

MODALIDADE. PreoãoPresencial doUpomenorpreÁ) .i ^
OBJETO. ContrataPão de empresa especializada para prestaÁâo de serviÃos
transporte, tratamento e disposição fmal dos residucs urb^cre ^ternys^ifico
incluindo a disponlbilizaããodeOl (um)contl iner na EslaAao de Transbordo de Residas
- ETR do Município de RenascenÃa-PR e servlPos de coleta mensal, transporte,
tralanento e disposição fina em aterro especifico de 02 (dois) tambores de resíduos
indusmas gerados na Pátio de Máquinas do Município
CREDENCl/VMENTO E ENTREGADOS ENVELOPES, das 08.30 as09.00 dO dia 28^
marÃDde 2013. no Departamento de Compras e LIcitaA es, da Prefeitura Municipa de
Renascenàa.à Rua Getúlio Vargas, if 901. i.n.na «ia ne
ABERTURA DAS PROPOSTAS, das 09 01 do dia 28 de marPo de 2013. jinto a saa oe
reuni es da AdmlrUstraPão na Prefeitura Municipa de Pn.f=it,,ra
AQUISIÇÃO DO EDITAL O Edital e seus anexos p.^er& ser
Municipa no endereÃ) Rua Getúlio Vargas, n® 901 Centro. Fcme 4^
(Prefeitura) / 3550-8316 (Departamento de UcitaÃ es). RenascenPa. Esta^ do Parana
de 2® a 6» feira nos horários das 08.30 as 1l 30. e das 1330 as 1700 horas, onde
poderão ser consultados e adquiridos gratuitamente, e pelo site www.renascencaprgov

INFORMAÇ' ES: informaÃ es e esclarecimentos adicionais, no enderePo e telelone
acima citado

Renascente, 15 de maifio de 2013.
LUCIANAA. MORCELLI LOCHS - Pregoeira

CoVMeK*» Ondêlái Ttmt>c do

no Dirie OficW AMln.» El«o«lc.m^lVI* AAWSOP-4»i«»sâoee»Muileei» - " " ^ «C, «a»

584199779
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