
Agustini | Arraes
S. Carboni

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Estados Unidos, 266 - Bocacheri - Curitiba - Paraná
CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

advogadas associados

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 7° Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

000697

Data Emissõo

Nome 4, PU
Endereço r O - òSiO— A'- iss-y,

Cidade

C.N.RJ. ^ /oõa / ̂  / C Inscr. Est.
Estado.M. CEP

Cond. Pgto. —— — — j

iiiiiiíMifciiiili

rif fCavtAA,^■u Òii •? )
1, i ^/

âjH — Í^/S^r\--^ ——

l ãc ~Jntíi=A
Grálica Mansão Uda. Rua Cândido Xavier. 1699 - Vila IrsdKji • Fone. (41) 3242-1580
Curiiioa - PR • CNPJ 79.730.008AXJ01-63 • Insa Es!. 101.13056-83 - -nscr. Mumc.
13-05-177.479-0 - 03 Bis. - N.F. Séns F - 50x3 • 551 à 700 - AlOF .N«64532 do 09/01/ZOIo

TOTAL R$

:''ROCESí
0^ Convite n.®
( ) T. Preço n.".
( ) Concorrência n.".
() "
á^Coniraio

Ao'itivo n.° ^
tnegibüidade.

LIGíTAÇAí

Chefâ do Boto.



Agustini | Arraes
&

AGUSTINI, ARSAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Estados Unidos, 266 - Bacocheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fox; (41) 3026-7010
advogados associados

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nofa Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M 000702

Doto Emissão

NomeNome ^^U/i

/  /_JâtL
íAaXa

Endereço

Cidade íàll2 ü
C.N.RJ. ^ ! OÚOÁ-\jL

Estado CEP

Inscr. Est.

Cond: Pgto.

í-^ <1^ Cã^j% yLrirs^ Jjjf 7^ -t l(Míí y-jifcp/fic

ÍAenF A.S'L)'^
'  J

ü. 1Í"n . -r A -

,  cfe-GX-m-a
Giáfica Mansão Uda. Rua Cândido Xaviaf. Í699 - Vila Ijabei - Fone: Ml) 32^2-1580
Curiliba • PR ■ CNPJ 79.730.00a'0001-63 Inscr. Est. 101.l3056e3 • Inscr Munic.
13-05-177 479-0 - 03 BIS - N.F. Sério F ■ 50x3 - 701 á 850 - A!OF N« 77575 de aaW/ZOM.

iSÜiWi^

p.fi ss .M-síi i-iOMír^S
jV' CC' ...Wi
/  } i'. ........
) ■; -

(■ : /-•;v:çS;>

j;X^!

i

C/íü/c d» Oíiío.



Agustini | Arraes
Carbani

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Estados Unidos, 266 - Bacocheri - Curitiba - Paraná
CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6
CNPJ 06.963.026/0001-11

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

000688

Dota Emissão

Endereço

Cidade .

yo jm

Estodo

C.N.RJ. y •
Cond. Pgto.

'oooJ- Inscr. Est.

a-áftea Mansão Lida. Rua Cândido Xaviet. 1699 ■ V.la Izabel • Fone: (41) 3242-1580
runtlM • PR - CNPJ 79730.008/0001-63 - InSCf. Esl. 101.13056-83 • Inscf. Mumc.?3S"77.r79-0.(l3Í N-FSériaf-S0x3-551à700-AlOP

TOTAL R$ /r:

.  proces^çS
M Conwíe n."
■f )T Preço n." —-
f  ) Concorrência n. --
I  ) Preyâo Preseftcj^j

Contrato n. —is—
f  ) eioitivo n.® ..
(  > — —
í  í Oisppn^i
naib Líi.

"cnãíP^Optíi.



Agustini | Ârraes
S. Carboní O Il4j

ÃOUSTSNi, ARRAES & CARBONÍ ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ruc Estados Unidos, 266 - Bacacheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010
sdvQgsQQS assacisdos

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - /" Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M 000669

Dato Emissão J J /, D
^  «

Nome

■N

]

^

Endereço^j"^ —s;£
Cidade |-4gs Estado *7 CEP
c.N.RJ. .^êâ *■ /n^í /4
lond. Paio.

Inscr. Est.

J

dü sa^*
Si o 02

•Í7
- vS t Áaj»»

Ifr
Gràica Mansão Uds. Rus Cânditío Xavisr. 1639 • Vila Izabs! ■ Fona: (41) 3242-1580
Cüátiba • P.°. • CNPJ 79.720.0QS.'000!-63 • Inscr. Esi. 101.13055-33 • i.nscí. .Munic.
13->3-177.479-0.03 5!s. - N.F. Séria F - 50x3 - 551 à 700 - AiD.^ Í'P 54632 Ce 03'0i/20t3

TOTAL J

■■' : . . . . =4^ .WlJ:



justiní I Arraes
& Carboni

Amsmi, mms & car&oni advogados associados

Rug Estodos Unidos, 266 - Bococherl - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010
ativogaàts Bs^cisass

IrwcT. A^nic. 17 14 0481005-6 CNPJ 06.963.026/0001-11

Nofo Fiscal de Presfoçâo de Serviços
SÉRIE " F " ' 1° Via - Usuório

OfiOSSS

' -^DISCRIMINAÇÃO

1

TOTAL RSQiiScs UwaiQ UCa. flua Cindcio Xavíar. 1S99 . ̂  tiaba) - Rm: {«1) 324a-ts8!]
• Pfl • CMP.Í ».T30.«PW500'43 • liws. Esl. Í0H3WM5 - WCf.

13^t77.<7»-l?-C0a5 ■NF.SSfeF- 3C»i3-55ía7(»-AIt)FW6«Wde0a«t.20i3

y -



Mgüsimi j rtrraes

Garboni

advogados associados

ÃÔÜSTiNí, ÃKKÃES & CÃRBÔNi ÃDVOOÃDÕS ÃSSÕCÍÂDÕS
Rua Estados Unidos, 266 - Bacacheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - P Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M 000648

Data Emissão

Nome ...

Endereço^^.'- yj ̂
Cidade f^Unãrf-Óú Estado JX- CEP
C.N.RJ. -Hõ . 00r> ^ . Inscr. Est.

Cond. Pgto.

rnsi tL £et^.
'^.<rio,íu.

, fj ^

i

u. n L
i  Jt' . 4 T

QraHca Mansão Uda f^ua CãncSdo Xaviar. 1699 - V8a Izabel - Fone: (41) 324MS60
Cü'>üuá ■ rn • CKrJ ~3.7ÔC.GCS/Íaa)1'.S3 - mibu. cí». i0i.i.103n-Bii • íhxjí. ntiitiii;.
13.05-177.479-0 - 03 BIS. - N.F. Série F - S0x3 • 551 ã 700 ■ AIDF N» 64S92 da 09/01/2013

TntTAi D«

-  PROCESSO,
00 Convite n.".
1 j T. Preço n.°
(  ) Concorrência n."
( )

UCITA

Pregão Pr8serà:ei. <z^ ..
C>í Contrato n°i ̂
( ) Actitlvon."
( ) Inegiblfídadê
( ) Oispàn^



Agustini | Arraes
8. Carboni

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Estados Unidos, 266 - Bococheri - Curitiba - Poronó

CEP 82510-050 ■ Fone/Fox: (41) 3026-7010
advogados associados

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nofo Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

Xi 000658

¥Dato Emissoip^

Nome

Endereço^-^

Cidode --

N.Rj.c

Cond. Pgto.

Estado .CEP

Inscr. Est.

■ ^ :^ ;;^'ÍKSC»IM1NAÇÂÍ>

^£> SfiA/.
f  ití ^.Silâ.úD

d. ç^)

0GI*t3

rid.- ÉçtM-x

3Gmlics Mansão LWa. S-ja Cândido Xav^r, 1699 • Vila iTaDei • Fone (41) 3242-1580
Cufiliba - PH - CNPJ 79,7a).00at)00l-e3 Insc' Est. 101.13056^' • Inscr Munic.
13 05-177.479-0-03 Bl9. • N.F. Série F 50x3 -551 4700 • AlOF N7 04632 de 09i01/:mi3

TOTAL R$

{yCCo'v-'re n '■
( ) T Prr.r.o n. ^
/  Concorrência n.° ,H! F'r.;jàO PfVSCsncis!

)."'C.'-jVorí.°
( ) i,.r.C'tbiiicade

ucirÃCÃ



w

Agustini | Arraes
& Carboní O Il4J

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Estados Unidos, 266 - Bacacheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 • Fone/Fax: (41) 3026-7010

inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " ' r Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M Õ00621

Dato Emissão -426
Nome

Endereço^/y , lltdVyi^SSA. <Á rlííSf\ ̂
Cidade

C.N.RJ. '^ Jlo
Estado .CEP

Inscr. Est.

H  00

CJíTitf Ã S-'/}
t

às^^oQj<r

GrMea Mansão Ltda. Rua Cândido Xavier, 1699 - Vila ízabel • Fone; (41) 3242-1580
Curitiba • PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 - Inscr. EsL 101.13056-63 - Inscr. Muma
13436-177.479-0-03 Bis.- N.F. SãrteF- 50x3-551 à 700 - AlOF N»64892 de09/01/2013

TOTAL R$

f  I 7; Preço n."—-
( ) Conconéncia n.

Aditivo n:

Chefe <& Opto



T

Agustini | Arraes
& Carboni O
advogados associadas

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Rua Estados Unidos, 266 - Bacocheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - J" V/o - Usuário

CNPJ 0Ó.963.02Ó/000I-11

Ò00603

Data Emissõ^ . n , -/o/y , ̂
Nome

Cidade

C.N.RJ.

.  ̂

c/f ^ ̂
MEstado .CEP

Inscr. Est.

Cond. Pgto.

blSCRIMINAÇÃO P0SíÍSER%ÇOS ;  ̂ v/ípfe.;

C- ye. (f)3//jL£)/2 <2d

-Ji ̂  fHocessgpe uancACk
Convite n." OSj JÍ-CÍ23

f  > r Pmço n " ______
C J Con^rr^nrif» " ®

/

r  íPreaáo Pmsenaif- q ^ r l ' J
M Contrato n." ,sr^J\ i
( ) Aditivo n/*
( ) Inttglhiiidftfie

( iOisna^ , .a-.v6

cf >v (Iri
J  CnBft M Balo—

Kc/o -J

A? '"" 0 ^
/Ófç^

Curitiba • PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 • tnscr. Est. 101.1305S83 ■ Inscr. Munic.
13-05-177.479-0 - 03 Bis. - N.F. Série F • 50x3 - 551 à 700 • AIDF N» 64692 de 09/01/2013

TOTAL R$ ( V. )



w

Aflustini I Arraes
S. Carhnnl /Yil^ *®USTINI, ARRAES 4 CARB~'l'ÍL Jl Rua Estados Unidos."jw ASSOCIADOS
•J-usaonsassooadD! 82510-050 - Fr.„ °/í"^ " Poranó»ne/Fax: (4,, 3026-7010
advogados associados

17 14 0481005:1

Doto Emissão . \...,

Citó

C.N.RJ.

Cond. Pgto.

06.963.026/000l-n

0O06J2

"N

Estado Sc_ -CEP

-:--^v;:íV;wor.:,íí- ,

C. dòn^^ÔL hs n^1IJU)l:i H -.TJâ. ÚQ
CJ<IíA 4 C»/) '

——1
// A(f-\

1  '

^ ^

Qcjú '

JW-ÔiotÇ

■  >

Cuiiliba ■ Pfl - CNPJ 79.730.(X)8AX)01-63 • Insc/. Est. 101.13056^ • Inscf. Muiic.
13 05-177 A79-0 • 03 Bis. ■ N.F, Série F • 50x3 • 551 à 700 - AIDF N« 64692 de 09'01/2013

TOTAL R$

(  ) T. Pr9Con '>
(  ) Concorrência a",
( ) Pregão PraseAciâT^. ^ "Z
0<? Contrato n ° ' -y-Çi; \ \ O —
(  / Aditivo n. _
( ) Inegibifídade
c; 0«,
Data ^ 1- J



Agustini | Arraes
& Carboni O Il4j
advogados associados

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Estados Unidos. 266 - Bococheri - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M 000594

Doto Emissão J ̂  /QÀ / C^/V
Nome

Endereço .l.(^

m

sv

Cidade

C.N.RJ. /v^/ ~i^

M  /STf-l
Estado ..CEP.

Inscr. Est.

Cond. Pgto.

HSJj.no
ri/C/ef ! r/-) ífhé^r)

l

Gráfica Mansão Lltía. Rua Cândido Xavier, 1699 - Wta Izabol • Fone: (41) 3242-1560
PU . CNPJ yy /30 00a/000163 Inscr. Es: W! 1305663 ■ Inscr Mumc.

'3J)5*77«79.O03BIs NF Série F • 50x3 - 551 â 700 ■ AIDF N« 64S92 de OS.tll/aOlS
TOTAL R$

J
1 ̂



Agustini | Arraes
Carboni

AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Estados Unidos, 266 - BacacherI - Curitiba - Paraná

CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010
advogados associados

Inscr. Munic. 17 14 0481005-6

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

CNPJ 06.963.026/0001-11

M 0n0582

Data Emissõo j Q / Ô j ^ ( W
Nome

Endereço^ •—^9^— cVig^

L
'í. /f?n

Cidade ^ Estado .T^— CEP
C.N.RJ. 1-^ -Héú- (0c}OÍ •" f/l Inscr. Est.
Cond. Pgto.

'  1 ■ ■ ■ L' 1 ■

_  discriminação dos serviços VAl-OR,

C. 9^J/Jon ^.ÇJO.O:.
Tj KKF J 'T/J C  dfr)

Is

C^t-aimí-x
TOTAL R$ [ 'V; WJ?, 5 $" JGfáüca Mansào Lttía Rua Cândido Xavier, 1699 • Vlfa Izabei • Tone: (41) 3242-1580

Curiliba - PR - CNPJ 79.730.008/0001-63 • Inscr. Esl. 101.13056-63 - insc. Munie.
13-05-177.479-0 • 03 Bis. - N.F. Série F • 50x3 - bbl â 700 - AIDF N' 64692 do 09/01/2013

'  ■' "' '.•CO O.
f  ■ '-'o-^corréncif} n. °
( ■ ^' rsgsc PreseBch
^  n.°
<  } '\'htivo o."
'  ! ■'Qgibiüaml"'

(  ) Orírfleoi® :—
'-•«-JCXJZIsl-



Agustini | Arraes
Carboni O ItAj

advogados associados

(nscr Munic. 17 14 0481005-6

AGÜSTINI, ARRAES & CARBONt ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rua Esfodos Unidos, 266 - Bococheri - Curitiba ■ Parono
CEP 82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

CNPJ 06.963.026/0001-11

Noto Fiscal de Prestação de Serviços
SÉRIE " F " - 1° Via - Usuário

Doto Emissóc

Endereço

Cidode .

C.N.RJ. .

Cond Pgto.

Estado

Inscr. Est.

VALOS^OiSCftíMINAÇAO DOS SERVIÇOS

GrMica Utnsta UOâ Rua Caru«» Xav*- ifi99 • Vlto imMi t»il 32«-r5eo
Cjmoa • PR C^■PJ 79 7M.00a't)00l S3 "KC 'O'. 1305643 • l-w Munie,3K^na7Wl-CaB« NFS«<.«f.50.3 ai37X AIDF M-Í«»4e09ri.:«r3

TOTAL RS w:w

'• o,'rént"ty n " —-
, Pregão Presfín^^-.^^ _

ri.° K, i. a-- ■■■

•  • • .iotftjíííííitíe



Agustini | Arraes
S. Carboni

advogados associados

Inscr Munic. 17 14 0481005-6

'

Do.0

Nome - r ¥,. , . ̂ _ / "s / i

Endereça -

Cidade /l^?

Cond. Pgto

A6UCTINI

CO Tr ̂ J

, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Rucj Estados Unidos 266 d_ ■ _
CEP 82510-050 f" T " 0^510 050 . Fone/Fax: |41) 3026-7010

CNPJ 06.963.026/0001-n

(nio57S

 A. J ^
r: ^ ^ —

- Estado -Zz2_ CEP

? O O

T õ^-ls

-- -^cníü^ Art/15

^'joocawwi-s;

total r$ a459;

?-!)S7 77

>c
■c?c43

^C3-tPcj3

3ü3



Agustini | Arraes
& Carbani

ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS
OiL^J Rya Estados Unidos, 266 - Bococh^ri .

advogados associados

loi».' Munic. 17 14 0481005-6

CEP 7,sin n%°n - Porcnõ82510-050 - Fone/Fax: (41) 3026-7010

Nota Fiscal de Prestação de Serviços
SERIE " F " - Via - Usuário
r

Doia Ernisfião C ̂ / .10 / c)^I 3

CNPJ 06.963.026/0001-11

Ks 000556

CíQade Íl/O
r N.pj. )âj-Já

Estado

Inscr. Est.

Co'id. Pgto.

•  iÇf^RÍMíHA^G^^

'•íansào Lida Rjb Cândido Xaviei, 1699 Vüa babei - Fone: («li 32*2-1580
• PR - CNPJ 79.T30.00e'(XIOi-e3 • Irscr Eai 101.13056-63 • Inscf. Mumc
7 *79<l . 03 eis - N F. Série F • 50r3 - 551 a 703 . AlOF «««692 deOa'01/2013 TOTAL R$



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

PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N'' 169/2013, EDITAL CONVITE N°
031/2013, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E
AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e

quatorze o MUNICÍPIO DE PLANALTO, neste ato representado pelo seu Prefeito,
Sr. MARLON FERNANDO KUHN e AGUSTINI, ARRAES & CARBONI
ADVOGADOS ASSOCIADOS., neste ato representado por seu Administrador Sr.
ROOSEVELT ARRAES, resolvem em comum acordo aditar o Contrato

Administrativo de prestação de serviço n'' 169/2013, firmado entre as partes em data
de 10 de setembro de 2013, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica,
regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto, nos seguintes termos:

CLÁUSULA PRIMEIRA: Em virtude do mútuo acordo entre as partes, fica acrescida
a quantidade ao item constante na cláusula Primeira, (do Objeto contrato),
totalizando a importância de R$ 9.020,00 (nove mil e vinte reais), conforme planilha
demonstrativa abaixo, pertinente ao Contrato Administrativo de prestação de serviço
n" 169/2013, celebrado entre as partes em data de 10 de setembro de 2013, tendo
como importe o valor de R$ 54.120,00 (cinqüenta e quatro mil e cento e vinte reais),
passando o objeto total contratado no valor de R$ 67.650,00 (sessenta e sete mil e
seiscentos e cinqüenta reaisV

ITEM QUANT UNID DISCRIMINAÇÃO

Prestação de serviços técnicos especializados
de consultoria, assessoramento, apoio
técnico e efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do Município
de Planalto, devendo realizar: a) os atos
necessários ao acompanhamento e adoção de
todas as medidas jurídicas cabíveis visando
resguardar os interesse do Município nos
autos de ação ordinária n.° 5005571-

23.2012.404.7007 em trâmite perante a Vara
Cível Federal de Francisco Beltrão, nos autos
de agravo de instrumento n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da 4^ Região, e,
nos autos de suspensão de liminar n.° 676 em
andamento perante o Supremo Tribunal
Federal, e todos os seus incidentes, inclusive

agravos regimentais, recursos especiais e
extraordinário; b) analisar a viabilidade da

VALOR

UNIT.

4.510,00

VALOR

TOTAL

9.020,00



I

tUüÃLíí

município de planalto
CNPfN" 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

adoção de outras medidas jurídicas, bem
como promovê-las, objetivando resguardar
os interesses do Município na ampliação de
repasses do FPM, em razão das medidas
adotadas pelo Governo Federal, acerca da
concessão de benefícios fiscais que afetaram
a arrecadação de IPI e IR.

rOTAL 9.020,00

do acréscimo ao item constante na Cláusula Primeira (do objeto), passando o valor
total contratado na importância de R$ 67.650,00 (sessenta e sete mil e seiscentos e
cinqüenta reais).
CLÁUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições
estipuladas no instrumento de contrato original, e não alteradas por este
instrumento.

E, para validade do que pelas partes foi pactuado, firma-se
este instrumento em duas vias de igual teor e forma.

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

n'
ROOSEVELT ÀRRAES

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados Ltda.

Testemunhas:

GípECIR C^POS
C.WRG n'' 6.045.397-7/PR

1/0
LUIZ CARLOS BONI

C.I./RG fi'' 3.895.670-1/PR



MXXNíCíPíO DEPlAN/\LTO
CSPÍ7<- 7U.4t<t\MUOOQl'%H

fniiti SJ.» I Je A••$1». tSs<J'Cft»:Kr7SO'OPO

Fune: (04{rí iWílOQ 'Fax: (i6) iSSS^SSOI

PLASÁL1X) - r/ULWt

1'iOM^tRO nHMO fuinvo AC) CCWTRATO ADMINISTRATIVO l)P

lORM.CIVItvNTO Ot: COMAUSTiVbU N' OW301*. fUITAL PKèCÂO
rnE^I-NCtAl N" «A/IUU, nUMAOO ENTRF O MUNICiriO DK

ri,ANAl,Tr»/IUM?U MUNICII'Al. Dl. H.ANAl.TO t AUTO TOSTO CANAAN

Ao •!<,»» »(♦• lio .1*
M"l ». .luMi-ty, o «UNfCínO DC l^LANALTO/rUNOÜ MUNICIPAI ÜE SAÚDE
DL PLANAira i-vsv .«to IVli» CtolilU». Sr. M.ARLOV
ITKNANDO KVHN «• C>«<»toi dif Mkiotrip.rl vV (!«• Tl.aib*Uo Sr.
r;>E».flR PÉRtCO . ALTO POSTO CA NA AN LTDA.. M>- rk^in^cr^loJA p»r
..'li % AI.CiNÜO ATC.I IO DtCKFL. ics^ilvcm «m» <on*\)m ao^rjo
u1«i.ir «• .\ilmmiot<ai)«M iIl* Fi*iiv»»tiivnC«i kk n
t.1 «11.1.411 ..ni«^ pif 1 r> ifn <1.«l.»«Cp 20 rtv • n.i<>• O^ 2»M 'kw Ir"t\—
I I .MiSHIA PRIMEIRA Fw x.fttuh' »li. r*«V> , iinihwMo «4. ri..^
«tif. l.i .* .UkiR.I. p''.rtr<<« íilo .lvc«»i. 'I'» Cf^iilMli^ tU ti*

•%' I. F.líl.tl rf<-»Wi*l n' 0214/201 I. yvirt'»

Ikw» OUelo PfKM tirüLl PrèeuMAl 1
1 .wTm.iL.rmurr 7.1H1 1 LI ».l»l K.STK.IbN

ii2 Ct." I.I4VS--15 k31 i *^2 1T 2.7VII VUJiMtHi
li-! l|L..Di,>rlS in ?>4' 1 LT

TOTAL 34.«>2JISl
.* CUi:vTl>«» TfrCfkA ido V,lk»»>, rf» %'intJi.l»' fí"

lool i«>n«r.mlc na C'i.iit«itl«t frinwita Ido nb^iMiO. o i.iltir ToUI
129 222,4A <i>kiiOÍA «• rpH, v r dok

Cl iUSUI A UUAKTA? IWn r».>k«id»i.>k .»• d«>fn4i> rlAio

MimiCIPlO ntPLANALTO
C\PIN- 7h.th0.nmmt-lb

iifiiSilo l I.«U rxi'; m.7.«0..Xlu
<*• '/I a r/r /'/n ih IU'»^ p/^/lr.^ o rrr.iir

Fp»e; (046) ^JJí-SfjOO - Fax: fJ^}JS$S'6J0t
AN,D.7Y> - PARAN'!

nilMLlKO TIHMU AUIHVO AO CONTRATO AOMIMS7KATIVO OC
rOftSltlVlINTO OI* COMBUSTÍVkl. N- I.WWJ. RDíTAl. PRKOAO
nitSkVflAl V OW2II14, riHMAIK) bNTKf t> MUMCIIND üf,
{•LANALTORDMPÜ MUNICirAL Ut PLANALTO L ALTO POSTO
MOMHACM l.TDA.

.^r>^ stc rrxN Jc iv*vPRiL*r« do .ino dc J«>ik
tiiO ««.^ikiii.i/k ,» MUNICÍPIO DF II.ANAITíVFUNDO MUNTCTPAL OE SAODF
DL 1'LANAITG. v^t- .«M u<|vu-.vTit,ul<i rwl>i ^ n Pri fvifh Sr MARLON
FLUNANOO KLllN e L^cslor do Mitntcjpal ilc S«iwde sl« PlanaliO Sr.
EDEMJK PCIUCO l* AUYO POSTO MOMÜACM LTDA,, nv,w .tui t
p««< »cir A.tnijt«.MT.v19< ^r. SCRCIO MOMVACII. rrvrKcni CMi .:otivm acrrdr»
.slli,.t .« Adn".«i..iialn«i .1< F«n .Í.' C.imbi.siiV.l n' IV/JrtK
f.rm.KÍi» iiirro dfi, cii\ .Lil.i df ür» vio .iftvwri ilç 2üU. nct 6i.^uinrc4 iCMiô».

CIAUSLIA nclMMlCA.
.«It.iiiU « il.»ui«lj rnr

«.'IW^ÜU.
Il<*stj .4itt.* p^ra 1*. aLt uni

1c«n }

» vIrUl.lp «Io rcaiv*
a  t«Jii dii
l.il P'^M> Pfíi^^w»
i«Alt^<llAU.h».

' pr^Ci' (oT^bukCivcil, lira
«troh* lU* FiirTvciiniTilM d»'
tl'»~»/7|ll4, a fv«>l«r

1 OichI

I Ünkihi^l 1 Vxn uHH. i • f^PCQ iclal 1
22 Al4 LT 2,4çr

I  TOTAL [ ^117,1*1
CU\USULA SLOUNOA: I iui.ülrr4*Li .i V.Ub4u(a l«rve;r,t ijo ValcrI. «ui ktriude d.i
.<<us.iniM ai* íU'm«iíiM4ri4r na CIIIuhuL» PntntHra (dn 4il»Kt(ir. paA«.if>d«» <• x alor (iiUl

ihi itnporMtwi.i kS IM.M«'.*'& 4v(?<uo c truitu c luii niiL soift*;9nhM
.L-

CLAUSUL.N O^^ARTAt Pcnii.uuvFm Jikilicr.ula» .u JcnuiS cl.i««$icLu C COivJi<d»
r.<rjpulada«119 <on>r.iio cn(;in.il. «nAu aliar.««V«> |»c>t PSir in^inune^rio.

C, |vir.« %.ilida.li' il«> «ina |vlaa |*.ifi«i« íol ^s>c'(4j.idii,nrmii<-v

mr\'/crp/o oepla.valto
CAP/ 7h.4 ri<l, íiCiVOOt/1 - / í»

Pnixu SJp Í>MM<r»fti lU As^lu. I.S/0- CT/^r/ií.F^ftWIWJ
c* u ut 11; I >1, ui ofhAit h tnwo ui.hf

Foof:t046i 3335 SIOP - Foí; <46) 3553-SJ02
PlASALTiy . rAAAAVl

PrilMflKll n KMO AOinVO ao contrato AI)MINTfO'KATIVO DF
ÍORNKIVfINTO ÜH COMDUsTivr.l. N' 234/201A TA MT Al. PKLOÃO
TRLSI NOAl. N- «S.V20U, I IRMAIK) lNT«e O MUNICÍPIO DF.
II a.NAI TO/TIINDO MIJNICIPAI Of PIANAITO I Al/TO IX>STU
MOMHACH LTDA.

,Ao* qiiuturiiT «li.ia 09 ri>c« dc povmdvo di> .'no d9 doi*
«i MLiNICtPlO DE PLANALTO/TUNDO MUSTCTPaL DE SAÚDE

DE 1'IaNaLTO. TvMa ai»« pvbi .«v Sr. MARLON
MRVANDO KUIIN a Cf«t«v .M rtir.1.* Miittk'i|ul .U <Uihla «Ia Ttanalfn $f
rUENim PERIGO i: AUTO POSTO MOMBACIl LTUA., atii ut^-^UxU
|V«r «a\i .kdmnuatc.iOur Sr. SCKUIO MOFIBACTL rvscivaitt am iionuioi acordo
ii.lit.n «. L.tnlt.iCn A.lminivcranv(• d»' Fmfv><m»-n4ii Jk' CirtntnrsíC**■! n' 1S)/J»1I4.
111« fi. I o 4f fC Ai p.»f 1 cs ets» «Li t .1 rir 2.H uk' (««i»uürc Jc 20 H. p.h tV]Cuit\lci l«rrio» i

t'I.AuSUI A PUtMFIKA: Fm vliCitda «Cii ivajxiaiy .to {>ravi> «ic» rriwtiuapral, (tfa
.4 «I.^u.uIj niupcii.i M«i .ihinin), Uo Lontralo «Io F«>mvnnripn4«i Jc

C«.r«1»iM<val ir :3a/3(iU. F.tltO rra,;.V» Pn-^wiil n " IW</2IIU. p.is«.an.C«i .« panir
.irtLi j'.n.i i»\'.ilnj u4»tr.lijM.iiu.»li«.i«liv

I  II.T" I ' "" <^"j-" "" "~'l
I  i |i>lf.iOi.-.lMii I infuM i LT :,7.» ;V w.txJ
I  TÓfÁL ! 1 " ' " S7jciij|ll|
LI LUSUI A SI (IUNDÃ: rK,i,ilrar.«it,« a CUi.iuI.i T«n'a'r.i |Jo Valn'|. tit >>niuV >U>

a<i Inw ini^^aritv ii.« CUutol.i PriniaHr.i <d<« pa-.4ind.>.. vaUir nial
«rKT.r.il.ido loxpoxrAncu MS 2r.3(Vi UC {»uilr e- «da ooJ «> Lrar^i «tos reajjl
CLALiSUlA QUARTAt inatl*fa«U<. a-. Jvi*\ai« i Uc-u)a^ v iinhIIv^N-*

F, «.il'!].* Ja < o iioa p. r|ai fm Tvtvluadn. Cimia-v
«-«r>> m%t tunHtili r kTn dos* < Lu» • k* ijswa I ic«'r •* l« •* inj

MUNICÍPIO D£ PLANALTOCSPi .V- ?iS.Í«.52«fl»W-K ^
r*«íiu//; plitna lluierl tur.í om.Nr

hwe: <(H6l .IVt^.SlOO - Fm«. f40> .)&o /Í10)
PUVUrO P.lft-IV.i

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO
DL PRESTAÇÃO DC SCRViÇOb N* 003/2014, CDITAL PREGÃO
PRESENCIAL N" 008/2014, CELESUADO ENTRE O MUNICÍPIO DE
PLANALTO C 03NSTRLTÜÍU CrVSACRANDC LTDA.

A.<« dia» .1.) nif» novrn.lirM «k» .»m> «I*
ml! 9 du.dPr49. O MUNICÍPIO PC 1'LANALTO. ncMO ato icprcKPia.lo fvia k-u
l'rpl«ju«. Sr. MARLON FERNANDO KU/IN v CONSTRUTORA CASACRANDE
l.TDA„ n.>>K« Atsi M p'.->.•<iU'íia |x«' n vi .idndiv-PrKLM S» GILBERTO CAIU OS
FURLAN^ rvwhan» e/i»cunMu» .t^crdc «ulli.kr 9 umiiniio jkln>i(u.urjil«t«d9 |';ma<3<«
«V «V d2V24lN kmuuln mr^n |V»ru* \r*« da ia d«r n .U- »!»• 2(iU.
Cvf: V 3 CiCiUAi.Ka»! dv ■Nnk'«r>a %'uAPdn a .ícA» de »er«'K4a* de Iwa*
MiAtjuhu, tfpo ír.no- cxiç.fj c <««'a«aü9ira hidrjulv.L a «««íni utlll/:iJj<4«i< jlKitura
kW \al*^, v limjHva A- htMini. «lulc «Ir Mra.
CAXalKiawnl.' de i»ira(tw e ««iitnn ><>4«'Kwí ulíU/adv» |.v)c> MuAktpà* »<r rLvtdiP.
rt«K i^ginlci lct«4».>i

CLiÁVSULA mMLlKA Cnt «iruMcdc iniiici.vnrdocntrr a< piirtci. luv .vrrvtJa
«I «^nAnridaik* ao^ Hpt»^ «oitkMtiiv na prnnHM í«U. <k» i«m|»tfhi|.
uHaJtAandu a üiTpuriArKU «Ir R> 375>>j)0 llrinM r «ele qiJJ « qu^nheniu» c cu^iiieniA
«t latkC rc-j.il. .'driiarnic pLirtllha Jrmnntrr.ilcva al>aiiin. prrtirvrilc «m Cprilraln
A«leiini»J>niivM di' '.x sr.V«i de n' iCVitiU. ivlrhradu rnRi- .ih p.irnx em
ll/OVSOU, Ivndo aiiiHi importe 4i n.dnr de RS 19^1 300aV;IiviiIo e wx^rrià e m4« rinl

Irrrrnini rcsiii). inhiliAAmlf» .» ie)ip«»r4.\iir>Y .Ií» R4 2ll(IXVjj<i (({ic;'rplc« ndl r
ultii niilo.. L i liiijucnLa v hom* tcai*.), «i l.ic Ji» »Jln|)iM«»no ari ^ I" J.i Lei ii"
$.Fhl</»»3.

yUANT DISCRIMINAÇÃO

TRATOR ESTEIRA
<«kÇ

VALOR

1M<1

VALOR

13.7

VALOR TOTAL | S7^itJ)ú
CL^U.SULA SECUNDA: FWa altiT«iJ.i a C'Uin.ub Sc](UT>d.-> r»l<> «aCrr]. vin «itruJi*
,lc» a,>»r-<cin«> ao iu*»»» oe«»iariUr na Odu»ula PMmrIra Icfc» •4>|«1PL ivneaeidn «• Tak*
It.lal timtrslaik» na uiip.ffOnpia Mi K< MiLHBV.Ui (JtfA.mhi» mil
I * WíW«*i ti> *• r- nt" rrj

CLAUSULA ILHCCIHAi l'f 1 Jctik cOuiuIai e r<ii»<.l>{4V^

L. para *.iUladrdo*|ue}M:la« (ijrt«.'«fni >x)ctua«tki
4.» cm du.iv v«,tt.dv l»<prif k»mw

MARLON FERNANDO KUHN
Prr/rilo Muni ripai

UILKLKTU CARLOS lUKLAN
CoAtiruiora Ca*agrande LtdA

MllNIClPIO DE PLANALTO
CNPir\- 7t..j.o.j2í/íffOi-jt;

Pm^ Sílc Imi.rí.oi. .(■ .I...1.. HHl- CE]': SS.mi-UIHI
p-*núí}: pliiiutíIwÍMrlícf.cnín.Or

Fv:::: (ÍMtí) }}ij-SIBO - F::i: iVSÍ J533-S10I
rLÁt)ALIO J-aHATJ-t

ntlMQIlO ADITIVO AO CONTRATO ADknNISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N' 1690013. EDITAL CONVITE N*
031ían3, CELEBRADO ENTIIE O MUNICÍPIO DE PLANALTO E
AC.ll.STIM, ARRAES ífeCARBONI ADVOCADOS ASSOClAnOS.

a.-» i|4a» i4,. «1i» ii.lvL*f«br»i «ti» e'*!? «Ir «k4» rrH v
•IPiU r/e P MUNICrnO DF PLANALTO, nr.W fo peU» «eij Pri4el|..,
^r. MARLON FFRNANDO KUHN e AOüSTINl. ARRAFS Ik CARBONI
ADVOGADOS ASSOCIADOS., ivste .«l«> ••feevvnt«««!«i jm» h."!! AJfnirv»rTavk>r b<

n «.imirm M.nU. .««Ktir i» Cimh.no
I  / 2Pl V 1 n 4ndd (»enti r i1n par ks v-m d at.i

L«tM 6 a »on».itJi,ila dv |-ev»i4 niridka,
11 «Ic v.rv>s<i» kijkivii* e>p\^k,ilu.HJkr» du

i^nkd e c/elUai^aM .k* iivhIiU.ia vivndo .>

RnOAEVEI.T ARRAF.S.
AdminKIr,!b»i> «b'pTiVita^úi 4 de.»-,vis.
de Ii1 Je sci.mbn» de 24d*, .ub«
rv>;iiliirrin«« te LiiosliluídJ. [rkesi
«eruiiltoria. asscs^.ranH/nto, A^>Jik t
jrap.ú.í...Jek,T».w»J..|.i

CLÁUSULA PRIMETRA. F.n» viiin«U' tlvi reiin4M avupüoiiitrr a>p.''rri-», rva a.Tv-
a •ju.mri.l.idr lu-m «iin»rAnri' n.. «lauviiL» PKm...-». i«Jm Obêm» .••nh
p>la1uamLi a imptuOixia de Ki vi rTB. v «inb'tvv»»l, unPinme pjai
d«'mi4vrratii a ahai v». ^'rTuvnh.' an Ci>ntraBi Adnnnlitr.ihiM de prLí<U^2M de vi
n* 4íi'i/20i3, «eMifadu v*irre a» |«ai(v> rm daia iV 10 de xTL-mhru ilv 201\ t
itff«s> irif^frtv «I vah*r«iv (&i M IJtl M cierUi w «-uitt> n
]»a-saiid.* M (kSicAi tiAal vamrratadn rx> «al<<r Jv KS A7.rv>v)> (vMvrita e Mie i

tp^lAeiU l^i'

,tJa

rrcM OUAVT CMD DiSCR VÁÇÁ»

atrplusdndii
'ie n.iiVilKs
ne<k>M.^f lt«»Chk

V WpAj.-iíiir»
.>í «IV ..r«N

ead«ic9«r de

au.i» de .i^âit iid'
S'J'4lHtH7kAff rin tr.
C i.el rekle<.»l de Tr^x í
dv a^.rvij V

«.« ft " riV.i.i?!.
te perailf a V ara
Reler).., ivM

Fa4??7l-
ILJdlla.HTMT ttn lr)r«ktv frrank: «
trAitui rnlatai -U *• l>c«A\ e
iK'» aiii» de u»)X«<vai • ilc lomi wr r<' «CA vtn
aA0jia<riio ptikfii.* o ^vpriTnn Inhsia)
reterei, ■ uxkv» r>» «ew« u* Merxe». nrlinxe
aiivvt*. Xxl.4'Liili>«. nxoNs-»
evra<idinJri«»: b) anaJiBitT a vvibtÍAtadc d.\
Arkv.W ik .hi:*»* ftvfUI.K Ftm
e<vnn pir^>ii.U«, i>Fioiiiaii>tA iv'ij(^rdar >

• Jci

VALOR
uNir.

VALOR
rOFAL

• vfs.vnv d«. FPFL «ni
adii4aiia» jvln r.nivrr.« :
vnnCLi«.ki lio Ix>m«'IIl>;i>» P
.iMinv.íil.,,.,,. in, TR.
OTAI,

I dJto ifvdxJA

CLAUSUtA SECUNDA: Fti.i «liei a d., a ClJii-ul.» S.igutKt4 (dii Valnri. p>.r n irhulv
dl» anvVlmn au ai-m çpnManle «u (.lA4ieuLi Mfi»i«,i / JímáiMp), p««vifxk* i» vaku
toUl Viiiratadii na inijxutJiw «N KS h7/«1ii1i«l C«(x»ent.i e «li? onl « ^oKvnb*> v
rin.'«acntÃ (ca^a)
CLAUSULA TERCEIRA; IVrnuiKwiii tiviuvaja*' a* dvmab> iidinuLi» «• utiJsik^
kxnpvl^a» II.. ÍA.sOwii'*.mbi de vvditrgn» itijdrvd. e nln alheaO.iv pir vMc

Ktuad»

MARLON FERNANDO KUIIN
i'r«/«iie Municipal

llDOSrVHT AlíflAFS
ARiMllni, .Anar» ir LarhoiiJ Advogados AMOCiados lldA

MUNfcrpio nr pla na t to
CV/V.\* 70.-t00.526fVOOI'tt

Prufi» S«lP rpininW.i ffr Ásfi*. »i«0 Ct P. írt,7«M*«
I-1*1 itili/>!•)

FAHf.'(0461 -r.lT7<dM.IVL>-«|«í
PLWliTf) PAILWA

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONIRATO
ADMINISTRATIVO, N' 174/2UI3. CDITAL PREGÃO PRESENCIAL
N- 05(1/20:3, FIKMAUO ENIBE O MUNICÍPIO DE PLANALTO DE
PLANALTO E ROCEll COMÉRCIO DE MATEBIAI.S DE
CONS^niUÇÃO L TOA,

A.» .Ir/. n.i.. ilL.. .1.1 m.-. ,1.. ......tn-.... .1,. .,.,..1. .1...
AUl í Hiidlnt*. o município Ut PLANALTO. rie«e Ain .»|-i»,niM.I.. [.ík. mu
iVcCTlo. Sr. MARLON FCRNANno KUIIN .- \'ALCTR MACIWnO nc MULO.
lW<ie ,11(1 iíi«e«íi;l.iJA MU Ailuiuiuii.i.tcu Sr . ALLTK MAIHAOO l)t
MIAI.U. muúvuui .... ^..TIUITI ACtu.L. ..HiU' Ailmi.....,.....*....' I7./VIM c,

. ..«ruiic^iK..

.  4d«> •4<re«»i
CLAU.SULA primeira tn.. .nv.l>' lU. u.ulv.. u...rA. .■

I. «UliaanJ». a im p< «nã rnia .k* kV *7. U t .«411» mte e «ele in«
lean e «««veiib i i*iii»s ii»). iiNduniM i«l.iiiilli«( UiimniNir
Ccnlra» Adirartttu.iiieo n* Jr4/»J3. cek&M.I») «•«rc .i« jsmw en* ii.ifa ile 12 dc
>e«embri« rte 2dl3, i«"«i4ii .'on«« •m^xirie «• v.ilnr ife R^ 1178^1 Jd teeni» e
mil, «"tiriríMi» e <in<|i*nlj e inn ri»flij v fritei .oi i i,\xi|iieif»). u iet.i1
vimlratadi» mi val.»r de U7 |0<.kl k «JUJ
TfCx r

ITCÍkf QUANT. UKID. NUMC 0(> PRUOUTO MARCA PftCVO pRrci)

01 ai UN «kivi de devaiKa r»M
lM<ikie;t.>r.«.M>i.tel.6k

ArU4KU«»A '.4.1 NI

K Wf UN ('.li iiulp.iia.t.i 2n kf; r.MTCAT i. Vi «oasiifi
«d 191 UN ConNkHodmviiLir/21' l LNeitdtiA'' 1U|B4
04 70 UN n*»|(>ntor FiiLiaicA 1* i tV> tLrtTPíTRrri «,f^ (•k72Nl
4d .V

'4'hlUM
\LÍÁN<A Wi.''2

Rt

Nír

UN kao» |->\ xmui. «nr
ij«unnn,.*Jil * r.ommim

iv.irxM /|»nr>eLfibi 1|V
M  leú abn4.',Ml<> nvidia l.^S,

lm< 27. aHí^oa t.A» leoin
ÒN ' íkOl 1 niim nrãi^.i 'in Iiioh

TUTAL

njiiv

I40MI

tiudVÃL

MÃSTLK
COl 1 vu

4.4.0o

:>44ii

27,141 .«0

ai'rv«Ãmiu ao iu ni l.mis»,mie rg« L.U.siil i l^rmivini (d.. .tLkí.iL |w«*.«iid«i«« s.i
Cdkdr.iiAdoiki impor t.VuJa Rb 147.1^.3.30 Iccnto c vi(iarciMrtcrvk'ai4l. entk>e i
e I rpv reai» " tf<nta iviii av« m k

CL/USULA QUARTA: rt.T«n,«iwikni inaltvr.td.is .*« kWmikv el.lusvias e i,
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Planalto-Pr., 19 de agosto de 2013

DE: Luiz Carlos Boni - Gabinete do Prefeito

PARA: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Pelo presente solicitamos a Vossa Excelência a competente
autorização objetivando a contratação de pessoa jurídica, regularmente constituída,
para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento,
apoio técnico e efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto. Conforme abaixo:
Item Nome do produto Quant. Unid. Preço unit. Preço total

Prestação de serviços técnicos

especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto, devendo
realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas
as medidas jurídicas cabíveis visando
resguardar os interesse do Município
nos autos de ação ordinária n.
5005571-23.2012.404.7007 em trâmite

perante a Vara Cível Federal de
Francisco Beltrão, nos autos de agravo
de instrumento n° 5005571-

23.2012.404.7007 em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da 4
Região, e, nos autos de suspensão de
liminar n° 676 em andamento perante
o Supremo Tribunal Federal, e todos
os seus incidentes, inclusive agravos
regimentais, recursos especiais e
extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras

12 MÊS 6.500,00 78.000,00
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medidas jurídicas, bem como
promovê-las, objetivando resguardar
os interesses do Município na
ampliação de repasses do FPM, em
razão das medidas adotadas pelo
Governo Federal, acerca da concessão

de benefícios fiscais que afetaram a
arrecadação de IPI e IR.

VALOR TOTAL 78,000,00

O custo total estimado do objeto, importa no valor
aproximado de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

Prazo de Execução: 12 Meses

Prazo de Vigência: 31/12/2014

Cordialmente,

LUIZ C

Gabinef

LLOS BONI

do Prefeito
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Planalto-Pr., 20 de agosto de 2013

DE: Marlon Fernando Kuhn - Prefeito Municipal

Preliminarmente para à autorização solicitada para à
contratação de pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de
medidas visando a ampliação de repasses do FPM do 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,

MARLQN FERNANDO KUHN
I^efeito Municipal.
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Planalto-Pr., 21 de agosto de 2013

DE:

PARA:

Secretaria de Finanças

Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação para a contratação de pessoa jurídica,
regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto, expedido por Vossa
Excelência na data de 20/08/2013, informamos a existência de previsão de recursos
orçamentários para assegurar o pagamento das obrigações decorrentes da solicitação

DOTAÇÃO
Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso i

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

Cordialmente,

-7^
ENSON ELEMAR SCHABO

Secretário de Finanças
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PARECER:

Planalto-Pr,, 22 de agosto de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de pessoa jurídica, regularmente constituída,
para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento,
apoio técnico e efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto.

De acordo com a informação contida no ofício, de
19/08/2013, do Gabinete do Prefeito e pesquisa de preços feita pelo Departamento
de Compras, o preço máximo do objeto importa em R$ 78.000,00 (setenta e 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:

DOTAÇÃO

Conta da despesa Funcional programática Destináção de recurso ^

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

icita

critério de julgamento de^MENOR PKE
suas alterações, LÇJí2572006 de 14 de dez

f=â Sob a modalidade COISTVTTE, pelo
I, regida pela Lei FederM n.° 8.666/93 e

i mbro de 2006, e demais djsposições legais.

Parecer,

PATRI

OAB
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AUTORIZAÇÃO PARA LICITAÇÃO

Planalto-Pr., 23 de agosto 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 ãe julgamento de
MENOR PREÇO, que tem por objeto contratação de pessoa jurídica, regularmente
constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93 e
suas alterações, LC123/2006 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.

MARLON FERNANDO KUHN

/ Prefeito Municipal
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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 peía 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 pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de
serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico
e efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do 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, n° 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 Editai, 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 seleção de proposta visando a contratação
de pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas
visando a ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto. Conforme abaixo
segue:

Item Objeto Quant. Unld. Preço
máximo

unitário

Preço
máximo

total

1 Prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e efetivação
de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto,

12 MES 6.500,00 78.000,00

y
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devendo realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas as
medidas jurídicas cabíveis visando
resguardar os Interesse do Município nos
autos de ação ordinária n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante a Vara
Cível Federal de Francisco Beltrão, nos
autos de agravo de instrumento n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da 4® Região, e,
nos autos de suspensão de liminar n.° 676
em andamento perante o Supremo Tribunal
Federai, e todos os seus incidentes, inclusive
agravos regimentais, recursos especiais e
extraordinário; b) analisar a viabilidade da
adoção de outras medidas jurídicas, bem
como promovê-las, objetivando resguardar
os interesses do Município na ampliação de
repasses do FPM, em razão das medidas
adotadas pelo Governo Federal, acerca da
concessão de benefícios fiscais que
afetaram a arrecadação de IPI e IR.

VALOR TOTAL 78.000,00

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

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso
220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

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 á
habilitação e à proposta de preço, deverão ser entregues na data, horário e local
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indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
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 à Comissão
Permanente de Licitação no momento da abertura dos Envelopes I.

6-DA HABILITAÇÃO
6.1- As empresas deverão apresentar no ENVELOPE 1, 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;

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) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, emitida(s) até 60 (sessenta) dias anteriores
da data da abertura da licitação;

h) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
i) Prova de inscrição no Cadastro Gera! de Contribuintes (CNPJ);
j) Comprovação, por meio de atestado de capacidade técnica da empresa,

emitido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, de
aptidão para desempenho de atividade jurídica pertinente, compatível e
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idêntica ou equivalente ao objeto do certame;
k) Comprovação, por meio de atestado de capacidade técnica do

profissional da empresa, emitido por pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, de aptidão para desempenho de atividade jurídica
pertinente, compatível e idêntica ou equivalente ao objeto do certame;

I) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
dos serviços, designado á execução do objeto (conforme Anexo VII), composto
de:

Um profissional com graduação em Direito, inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB;

m) Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,
assinada pelo representante legal da licítante;

n) 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;

o) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional, devendo comprovar
obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante apresentação de
cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de
Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa
proponente, ou Contrato de Prestação de Serviços. No caso do componente ser
proprietário ou sócio, mediante apresentação de documento que comprove essa
condição.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legai, redigida
em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de proposta).

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

b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias. 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.

8 - DO PROCEDIMENTO

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 06 (da habilitação) deste edital.
8.4- Os envelopes II, contendo proposta de preços, serão devolvidos fechados aos
proponentes inabilitados.
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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 reformuiarem suas ofertas para a situação
de menor preço, e, assim, ser ciassificado 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 desclassificada a proposta que ultrapassar o valor máximo estipulado 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 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- A Contratada deverá planejar estratégias, confeccionar peças processuais,
requerimentos, recursos administrativos e judiciais, e outras manifestações, de maneira
adequada, observando a legislação pertinente, submetendo-os ao contratante, que,
poderá, em caso de processos administrativos subscrevê-los;
10.2- A Contratada deverá apresentar relatórios dos processos e procedimentos
administrativos e judiciais sempre que solicitado pelo contratante;
10.3- A Contratada deverá zelar pela preservação dos interesses do contratante
adotando todas as medidas jurídicas cabíveis e/ou apresentando justificativa
circunstanciada acerca das estratégias;



município de planalto
CNP/N° 76A60,526/0001-16

Praça São Francisco de Assis, 1583 - CEP: 85,750-000

e-maih p lana lto%rline. com. br
Fone: (046) 3555-8100 -Fax: (46) 3555-8101

PLANALTO - PARANÁ

10.4- A Contratada deverá observar todas às disposições éticas e legais inerentes ao
exercício da Advocacia;
10.5- A Contratada deverá manter sigilo de todas as informações que receber em
virtude da execução dos serviços contratados;
10.6 - A Contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante
Termo Aditivo, os acréscimos que se fizerem necessárias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
10.7- A Contratada deverá executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos
e de boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos
da contratação;
10.8- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão empregar o
necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva
responsabilidade por eventuais transgressões;
10.9- A Contratada deverá solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
10.10- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.11- A contratada deverá 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;
10.12- Caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a execução do
Contrato, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto
ás obrigações assumidas na licitação, em especial, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, tributários, fiscais e comerciais.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1- O contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a vigência
até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto 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.

12.2-0 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.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- 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.
13.2- Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderá, garantida a prévia defesa,
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será aplicada multa corresponde a 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.

14- DOS TERMOS ADITIVOS
14.1 - Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer
modificação que venha a ser necessária durante sua vigência, decorrente das
obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas e
qualitativas ou prazos dos serviços prestados a contratante.

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL
16.1- 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) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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.

17.2 - 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.
17.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., de de

AIA
l FERNANDO KUHMARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N^ /2013
CONVITE N° ...../2013

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços 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, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Mtmicípio 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 Admmistrador(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
O presente contrato tem por objeto à conti*atação de pessoa jurídica,

regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a
ampüação de repasses do FPM do Município de Planalto, conforme abaixo segue:
Item Nome do produto Quant Unid Preço

unitário

Preço

total

Prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico
efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto,
devendo realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas as medidas
jurídicas cabíveis visando resguardar os interesse
do Município nos autos de ação ordinária n.*^
5005571-23.2012.404.7007 em trâmite peraiite
Vara Cível Federal de Francisco Beltrão, nos autos
de agravo de instrumento n." 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 4^ Região, e, nos autos de
suspensão de liminar n." 676 em andamento
perante o Supremo Tribunal Federal, e todos os
seus incidentes, inclusive agravos regimentais.

12 MES
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recursos especiais e extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras medidas jinídicas,
bem como promovê-las, objetivando resguardar os
interesses do Município na ampHação de repasses
do FPM, em razão das medidas adotadas pelo
Governo Federal, acerca da concessão de

benefícios fiscais que afetaram a arrecadação de IPI
elR.

VALOR TOTAL

Parágrafo Único - Integram e completam o presente termo Contratual,
para todos os fins de díi-eito, obrigando as partes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Convite n" /2013, jimtamente com seus anexos e a
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Os pagamentos dar-se-ão até o 15" (décimo quinto) dia subsequente a

execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta conbatação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇAO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Fimcional programática Destinaçào de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

CLAUSULA iaUlNTA
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução dos sei-viços objeto do respectivo contrato, será

12 (doze) meses, contados a partir da data da celebração do contiato, podendo ser
prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração.

CLÁUSULA SEXTA
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 nas formas e nos prazos convencionados.

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

do Contrato;

2
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c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na fonna ajustada;
b) planejar estratégias, confeccionar peças processuais,

requerimentos, recursos administrativos e judiciais, e outras
manifestações, de maneira adequada, observando a legislação
pertinente, submetendo-os ao contratante, que, poderá, em caso
de processos administrativos subscrevê-los;

c) apresentar relatórios dos processos e procedimentos
administrativos e judiciais sempre que solicitado pelo
contratante;

d) zelar pela preservação dos interesses do contratante adotando
todas as medidas jurídicas cabíveis e/ou apresentando
justificativa circunstanciada acerca das estratégias;

e) observar todas às disposições éticas e legais inerentes ao
exercício da Advocacia;

f) manter sigilo de todas as informações que receber em virtude da
execução dos serviços contratados;

g) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos que se fizerem necessárias, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

h) executar os sei-viços dentro de assentados conceitos éticos e de
boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor

atingir os objetivos da contratação;
i) os profissionais designados para a execução dos sei^^iços deverão

empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no
trato de qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus
cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade
por eventuais transgressões;

j) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

k) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

1) 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

m) caberá a Contratada 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 SÉTIMA
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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

DOS TERMOS ADITIVOS

Serão incorporados ao contrato, mediante TERMOS ADlllVOS,
qualquer modificação que venha a ser necessária diuante sua vigência, decorrente
das obrigações assumidas pela contratada, alterações nas especificações quantitativas
e quaütativas ou prazos dos sei*viços prestados a contratante.

CLÁUSULA NONA

DA RESCISÃO

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

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência será até 31/12/2014, podendo ser prorrogado na

forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
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 DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entie as partes,
com base na Lei n^' 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

4
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CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA

DO FORO

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento
deste teimo, perante o Foro da Comarca de Capanema-Pr. Não obstante qualquer
mudança de domicilio da CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter
um representante com plenos poderes pai*a 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 produza seus
efeitos legais.

CONTRATANTE

Planalto-Pr., de de

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

w
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PARECER:

Planalto-Pr., 26 de agosto de 2013

DE: Assessoria Jurídica

PARA: Prefeito Municipal

Senhor Prefeito,

À apreciação deste Setor Jurídico do processo
administrativo referente a contratação de pessoa jurídica, regularmente constituída,
para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento,
apoio técnico e efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
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.
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CONVITE N° 031/2013

1 - PREÂMBULO

1.1 - O município de planalto, estado do PARANÁ, por intermédio da
Comissão Permanente de Licitação designada peta 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® 031/2013, do
tipo MENOR PREÇO, na data de 05/09/2013, 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 pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de
serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico
e efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do Município
de Planalto.

1.2 - O 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 09:00
horas da data de 05/09/2013, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada à Praça São Francisco de Assis, n® 1583, Centro, na Cidade de
Planalto, no Estado do Paraná.

1.3 - A abertura dos Envelopes 1, 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 05/09/2013.
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 seleção de proposta visando a contratação
de pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas
visando a ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto. Conforme abaixo
segue:

Objeto

Prestação de serviços técnicos 12
especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e efetivação
de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto,
devendo realizar: a) os atos necessários ao

6.500,00 78.000,00
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acompanhamento e adoção de todas as
medidas jurídicas cabíveis visando
resguardar os interesse do Município nos
autos de ação ordinária n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante a Vara
Cível Federai de Francisco Beltrão, nos
autos de agravo de Instrumento n° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o
Tribunal Regional Federal da 4® Região, e,
nos autos de suspensão de liminar n.° 676
em andamento perante o Supremo Tribunal
Federal, e todos os seus incidentes, inclusive
agravos regimentais, recursos especiais e
extraordinário; b) analisar a viabilidade da
adoção de outras medidas jurídicas, bem
como promovê-las, objetivando resguardar
os interesses do Município na ampliação de
repasses do FPM, em razão das medidas
adotadas pelo Governo Federal, acerca da
concessão de benefícios fiscais que
afetaram a arrecadação de IPI e IR.

VALOR TOTAL 78.000,00

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

Conta da despesa FÜífèiÓfill^^fffiâtíca Déstihà^S de recurso
220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

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.

"I" e "11" E DA CARTA DE5 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES
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 loca!
indicados no preâmbulo deste Edital, devidamente fechados, constando das faces o
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seguintes dizeres:

a) CONVITE N° 031/2013
ENVELOPE I - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE:

b) CONVITE N° 031/2013
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 I.

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;

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) Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor
da sede da pessoa jurídica, emitida(s) até 60 (sessenta) dias anteriores
da data da abertura da licitação;

h) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social e última alteração;
i) Prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CNPJ);
j) Comprovação, por meio de atestado de capacidade técnica da empresa,

emitido por pessoa física ou jurídica de direito público ou privado, de
aptidão para desempenho de atividade jurídica pertinente, compatível e
idêntica ou equivalente ao objeto do certame;
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k) Comprovação, por meio de atestado de capacidade técnica do
profissional da empresa, emitido por pessoa física ou jurídica de direito
público ou privado, de aptidão para desempenho de atividade jurídica
pertinente, compatível e idêntica ou equivalente ao objeto do certame;

I) Declaração de responsabilidade, indicando o responsável pela execução
dos serviços, designado à execução do objeto (conforme Anexo Vil), composto
de:

Um profissional com graduação em Direito, inscrito na Ordem dos
Advogados do Brasil - OAB;

m) Declaração de idoneidade, conforme o modelo do Anexo III deste Edital,
assinada pelo representante legal da licitante;

n) 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;

o) Comprovação de vínculo de trabalho do profissional, devendo comprovar
obrigatoriamente sua vinculação com a empresa, mediante apresentação de
cópia autenticada da anotação da carteira de trabalho ou Ficha de Registro de
Empregado quando este não fizer parte do Contrato Social da empresa
proponente, ou Contrato de Prestação de Serviços. No caso do componente ser
proprietário ou sócio, mediante apresentação de documento que comprove essa
condição.

7 - DA PROPOSTA

7.1- A proposta de preços - Envelope II - deverá ser apresentada em envelope
fechado, devidamente assinada pelo proponente ou seu representante legal, redigida
em português, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas nos campos que
envolverem valores, quantidades e prazos, deverá ser elaborada considerando as
condições estabelecidas neste edital, conforme anexo I (modelo de proposta).

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

b) O prazo de validade da proposta mínimo de 60 (sessenta) dias, 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.

8 - DO PROCEDIMENTO

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 06 (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
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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 desclassificada a proposta que ultrapassar o valor máximo estipulado 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 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
10.1- A Contratada deverá planejar estratégias, confeccionar peças processuais,
requerimentos, recursos administrativos e judiciais, e outras manifestações, de maneira
adequada, observando a legislação pertinente, submetendo-os ao contratante, que,
poderá, em caso de processos administrativos subscrevê-los;
10.2- A Contratada deverá apresentar relatórios dos processos e procedimentos
administrativos e judiciais sempre que solicitado pelo contratante;
10.3- A Contratada deverá zelar pela preservação dos interesses do contratante
adotando todas as medidas jurídicas cabíveis e/ou apresentando justificativa
circunstanciada acerca das estratégias;
10.4- A Contratada deverá observar todas às disposições éticas e legais inerentes ao
exercício da Advocacia;
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10.5- A Contratada deverá manter sigilo de todas as informações que receber em
virtude da execução dos serviços contratados;
10.6 - A Contratada deverá aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante
Termo Aditivo, os acréscimos que se fizerem necessárias, no montante de até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato;
10.7- A Contratada deverá executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos
e de boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor atingir os objetivos
da contratação;
10.8- Os profissionais designados para a execução dos serviços deverão empregar o
necessário zelo, correção, celeridade e exação no trato de qualquer interesse da
CONTRATANTE sob os seus cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva
responsabilidade por eventuais transgressões;
10.9- A Contratada deverá solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;
10.10- A Contratada deverá atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais
e comerciais decorrentes;
10.11- A contratada deverá 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;
10.12- Caberá a Contratada 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.

11 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1-0 contrato a ser firmado, na forma da minuta anexa a este Edital, terá a vigência
até 31 de dezembro de 2014, podendo ser prorrogado de acordo com a lei 8.666/93,
desde que haja interesse da Administração.

12 - DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
12.1 - Homologado e adjudicado o objeto 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.
12.2-0 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.

13- DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
13.1- 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.
13.2- 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.



ÇvVíàlT?

município de planalto

CNPJN" 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco deAssis, 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO : PARANÁ

14- DOS TERMOS ADITIVOS

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

15- DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
15.1- Os pagamentos serão efetuados em até 15 (quinze) dias do mês subseqüente a
prestação dos serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal.

16- DOS ANEXOS DO EDITAL

16.1- 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 Mi - 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) Anexo VII - Modelo Declaração de Responsabilidade;
h) Minuta de Contrato.

17- DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1- O Prefeito Municipal poderá até a data da celebração do contrato ou
homologação, desclassificar por despacho fundamentado a Empresa vencedora, se
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.

17.2 - 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.
17.3 - Os interessados que tiverem dúvidas na interpretação deste Edital, serão
atendidos pelo Departamento de Licitações em horário de expediente.

Planalto-Pr., 27 de agosto de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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CONVITE N® 031/2013

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°

031/2013, 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° 031/2013

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°

031/2013, 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.

Local e data / l

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N° 031/2013

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

PROPONENTE:

CNPJ N°

ENDEREÇO FONE:.

MUNICÍPIO: ^EST.

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 031/2013, 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.

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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CONVITE N® 031/2013

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

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 031/2013,
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° 031/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO:

_FONE:_

EST.

O representante legal da empresa.

,  na qualidade de Proponente do
procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 031/2013,
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
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CONVITE N° 031/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ N°

ENDEREÇO.

MUNICÍPIO;

FONE:_

EST.

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação é;

NOME FORMAÇÃO N° REGISTRO ASSINATURA

Declaramos, outrossim, que o profissional acima
relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Local e data

NOME:

RG/CPF

CARGO
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EMPRESA:.

CNPJ N°

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N® 031/2013

INSCRIÇÃO ESTADUAL W

ENDEREÇO:

CIDADE: ESTADO:

Declara o recebimento do edital CONVITE N® 031/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto.

Planalto-Pr. de de

NOME:.

RGN''

ASSINATURA:
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MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° /2013
CONVITE N° ...V2013

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços 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, brasileiro, casado, residente e domiciliado neste Município de Planalto,
Estado do Paraná, portador da Cédula de Identidade RG rf 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).
brasüeiro(a), comerciante, portador(a) do RG n.°
e do CPF sob n.° residente e

domiciliado(a), na Cidade de
CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto à contratação de pessoa jurídica,

regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto, conforme abaixo segue:
Item Nome do produto Quant Unid Preço

unitário

Preço

total

Prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto,
devendo realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas as medidas
jurídicas cabíveis visando resguardar os interesse
do Município nos autos de ação ordinária n.
5005571-23.2012.404.7007 em trâmite perante a
Vara Cível Federal de Francisco Beltrão, nos autos

de agravo de instrumento n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 4® Região, e, nos autos de
suspensão de Hminar n.° 676 em andamento
perante o Supremo Tribimal Federal, e todos os
seus incidentes, inclusive agravos regimentais,

12 MÊS
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recursos especiais e extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras medidas jurídicas,
bem como promovê-las, objetivando resguardar os
interesses do Miinicípio na ampliação de repasses
do FPM, em razão das medidas adotadas pelo
Govemo Federal, acerca da concessão de

benefícios fiscais que afetaram a arrecadação de IPI
elR.

VALOR TOTAL

para todos os fins de direito, obrigando as pcirtes em todos os seus termos, as
condições expressas no edital Convite n° /2013, juntamente com seus anexos e a
proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ ( ), daqui por diante
denominado "VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Os pagamentos dar-se-ão até o 15° (décimo quinto) dia subsequente a

execução mensal dos serviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta contratação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA
DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será

12 (doze) meses, contados a partir da data da celebração do contrato, podendo ser
prorrogado de acordo com a Lei n° 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração.

CLÁUSULA SEXTA
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 nas formas e nos prazos convencionados.

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

do Contrato;

2
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W

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) planejar estratégias, confeccionar peças processuais,

requerimentos, recursos administrativos e judiciais, e outras
manifestações, de maneira adequada, observando a legislação
pertinente, submetendo-os ao contratante, que, poderá, em caso
de processos administrativos subscrevê-los;

c) apresentar relatórios dos processos e procedimentos
administrativos e judiciais sempre que solicitado pelo
contratante;

d) zelar pela preservação dos interesses do contratante adotando
todas as medidas jurídicas cabíveis e/ou apresentando
justificativa circunstanciada acerca das estratégias;

e) observar todas às disposições éticas e legais inerentes ao
exercício da Advocacia;

f) manter sigilo de todas as informações que receber em virtude da
execução dos serviços contratados;

g) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo
Aditivo, os acréscimos que se fizerem necessárias, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

h) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de
boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor
atingir os objetivos da contratação;

i) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no
trato de qualquer interesse da CONTRATANTE sob os seus
cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade
por eventuais transgressões;

j) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

k) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

1) 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

m) caberá a Contratada 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 SÉTIMA
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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 inexecuçâo 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
DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

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

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência será até 31/1^2014, podendo ser prorrogado na

forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
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 DÉCIMA SEGUNDA
DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as p^tes,
com base na Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

4
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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 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 produza seus
efeitos legais.

Planalto-Pr., de de

CONTRATANTE CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
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DECLARAÇAO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N" 031/2013

EMPRESA: BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOSSIADOS

CNPJN°: 17.370.963/0001-80

INSCRIÇÃO ESTADUAL N": ISENTO

ENDEREÇO: RUA TENENTE CAMARGO, N" 2425, CENTRO.

CIDADE: FRANCISCO BELTRÃO ESTADO: PARANÁ

Declara o recebimento do edital CONVITE N° 031/2013 e anexos

I,n,III,IV,V,VI,VIT Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto.

Planalto-Pr.30 de agosto de 2013

NOME: Ewerton idneiiçBarreto Ramos

RG N°: 5.152.594-5

ASSINATURA: U
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 031/2013

EMPRESA: OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

CNPJ N° 14.710.399/0001-09

INSCRIÇÃO ESTADUAL não possui

ENDEREÇO: Rua Nicarágua, nP 1261, 1® andar.

CIDADE:Curitiba ESTADO: Paraná

Declara o recebimento do edital CONVITE 031/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto.

Planalto-Pr. 02 de setembro de 2013.

NOME: Vinícius Hiroshi Tsuru

RG OAB/PR 37.875

ASSINATURA:
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DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO
EDITAL CONVITE N° 031/2013

EMPRESA:

CNPJN° /CNPJ N° O&ü % 3. ojg/oooj-./ÍJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL N°

ENDEREÇO (Á/iacÍoC >? - PC ô
CIDADE: CuQa Tí'54 ESTADO:^B<
Declara o recebimento do edital CONVITE 031/2013 e anexos

I,II,III,IV,V,VI,VII, Minuta de Contrato, pertinente a contratação de
pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação de serviços
técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto.

Planalto-Pr. 3o de de c3D

NOME:

RGN" 33^-1-

ASSINATURA:



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" 031/2013

DATA: 05/09/2013

EMPRESA= OLIVEIRA/TSURU ADVOGADOS.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 29/01/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 01/10/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 31/12/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 30/12/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 28/02/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);

L

L

L

L

L

L

L

L

- Declaração de Observância ao Disposto do Inciso XXXIII do Artigo 7° da

Constituição Federal (anexo IV).

- Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VII).



Certidão Negativa de Debito http://www010.dataprev.gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp7COMS_B.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E
ÀS DE TERCEIROS

N° 001942013-14001399

Nome: OLIVEIRA I TSURU ADVOGADOS

CNPJ: 14.710.399/0001-09

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 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:

- averbação de obra de construção civil 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 Civil,
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à 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 02/08/2013.

Válida até 29/01/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção:qualquer rasura ou emenda Invalidará este documento.

m/nn i t ̂ .Ae
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14710399/0001-09
Razão Social: oüveira i tsuru advogados

Endereço: RUA NICARAGUA 1261 ANDAR 01 / BACACHERI / CURITIBA / PR /
81515-260

A Caixa Econônraca 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: 02/09/2013 a 01/10/2013

Certificação Número: 2013090214433456522408

Informação obtida em 02/09/2013, às 14:43:34.

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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Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N"" 10854650-20

w

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 14.710.399/0001-09

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do Paraná.

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou
que vanham a ser apurados, certificamos que, vsrificando os registros da Secretaria de Estado da
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão devsrá ser confirmada via Intemet

www.fazenda.Dr.aov.br

Esta Certidão tem validade até 31/12/2013 - Fornecimento Gratuito

f  Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão N" 10854650-20

Emitida Eletronicamente via Internet

02/09/2013-14:48:24

Dados transmitidos de forma segura

Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

11# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS

COmRlBUINTB. OLIVEIRA I TSURU ADVOGADOS

CNPJ: 14.710.399/0001-09

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 629588-4

ENDEREÇO: R. NICARÁGUA, 1261 - BACACHERl, CURITIBA PR

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

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

Awjertidão 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 Urbano - IPTU, Imposto 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°: 211173/2013

EMITIDA EM: 02/09/2013

VÁLIDAATÉ: 30/12/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO: 6409.9EAC.7AB3.4BC8-0.AB37.2BE7.AD93.CA71-1

■jtenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
hí!|5://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias I Finanças.

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

Certidão expedida peia intemetgratuitamente.



Página 1 de 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: OLIVEIRA I TSURU ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 14.710.399/0001-09

Certidão n": 35158268/2013

Expedição: 02/09/2013, às 14:48:01

Validade: 28/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que OLIVEIRA I TSURU ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS) ,

inscrito (a) no CNPJ sob o n® 14.710.399/0001-09, 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 â 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: cndcútst.ius.bi
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CENTRAL DE CERTIDÕES • FONE: (41)3223-8915 JOSE BORGES DA CRUZ FILHO
RUA XV DE NOVEMBRO, 362 ■ 2? AND. • CJ 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 CflIMiNAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAMÍLIA • PRECATÓRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS
EXECUÇÕES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNICÍPIO • REGISTROS PÚBLICOS • TRIBUNAL DO JURl

TA3ELI0NAT0S • JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

ESTADO DO PARANA

EMPREGADOS JURAMENTADOS

MAURITOZO

SANDRA LÚCIA PELIKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSK!

ISABEL ANGELA WYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVA SCAPINELI

CHRISTIANNE SOARES
KARINA BÁVARO ALVES

THIAGO DA SILVA VIRISSIMO
VANESSA MANENTE

flS ..

f;;: "ü"

par i.(-3 In te

ci :i.str ibu icoeis

CERTIFICO., a pedido de

reciisadaque rcívendo os livros de
FALÊNCIAS,, CONCORDATAS, RECUPERACAO JUDICIAL., E EXTRAJUDICIAL ..
exisl-.enl".c-?s neste Cartório» dos mesmos nao consta qualquer acao contran

.F - OttVEIRA/TSURU

(::npj.. ;i.4..7;i.o'.399/000:1.--as -

no período de :l.8 de m-Ei.rco dcí 1963 (data da .-inst.alacao do-íste Cartori'o)
(Lei No.,4.,677., de 29/12/62),, ate a presen te "data.. |

/ O REFERIDO E' VERDADE E DOU FE'..

Curitiba,, 21 de aqosto de 2013.,

NOVSKI

•?ri tado

^"1

aSTAS: R$ 21.8'j

ElilliDA FtR: LUIZ





Contrato de Constituição de Sociedade de Advogados.

Oliveira | Tsuru Advogados.

Por este instrumento, ÜGO ULISSES ANTUNES DE OLIVEIRA, brasileiro, casado,

advogado, inscrito na OAB/PR sob o n® 29.188, domiciliado em Curitiba (rua

Nicarágua, n" 1261, 1° andar, Bacachert, CEP 82515-260), Estado do Paraná, portador

de cédula de identidade RG n° 2.058.674-5/PR, e inscrito no CPF sob o n®

774.387.529-68; VINICIUS HiROSHI TsURU, brasileiro, solteiro, advogado,

inscrito na OAB/PR sob o n® 37.875, domiciliado em Curitiba (rua Nicarágua, n®

1261, 1° andar, Bacacheri, CEP 82515-260), Estado do Paraná, portador de cédula de

identidade RG n® 7.175.669-6 SSP/PR, e inscrito no CPF sob o n® 030.714.399-

62, resolvem, como de fato resolvido têm e na melhor forma de direito,

constituir uma Sociedade de Advogados que se regerá pelas disposições do

Código Civil Brasileiro, pelo contido na Lei 8.906/94 e pelas seguintes cláusulas

e condições:

I - Denominação, Sede e Objeto.

1.1. A sociedade adotará a razào social de Oliveir.-\ | TsURU ADVOGADOS.

1.1.1. Ocorrendo o falecimento de um dos sócios que lhe tenha dado o

nome a razào social poderá ser alterada.

1.1.2. Em caso de retirada, será excluído da razào social o nome do sócio

que se retira da sociedade.

1.2. A sociedade terá sede na Cidade de Curitiba (rua Nicarágua, n® 1261, 1® andar,

Bacacheri, CEP 82515-260), Estado do Paraná.

1.3. A sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia (assessoria

jurídica, consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernentes as área judicial e

extrajudicial).

1.4. A responsabilidade técnica pelo exercício da atividade profissional compete

a cada sócio individualmente^



II - Capital Social e da Responsabilidade dos Sócios.

2.1. O capital subscrito neste ato é de R$ 10.000,00 (dez mil Reais) dividido cm

10 (dez) mil quotas, no valor de R$ 1,00 (um Real) cada uma, subscrevendo os

sócios da seguinte maneira:

2.2.1. o sócio Ugo Ulisses Antunes de Oliveira, subscreve e

integraliza neste ato 5.000 (cinco mil) quotas no valor de R$ 1,00 (um Real)

cada uma, perfazendo o total de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais);

2.2.2. o sócio Vinícius Hiroshi Tsuru, subscreve e integraliza neste ato

5.000 (cinco mil) quotas no valor de R| 1,00 (um Real) cada uma, perfazendo

o total de R$ 5.000,00 (cinco mil Reais);

2,2. O capital social, fica assim distribuído entre os sócios:

Sócios Quotas Valor R$

Ugo Ulisses Antunes de Oliveira 5.000 5.000,00

Vínicius Hiroshi Tsuru 5.000 5.000,00

Totais 10.000 10.000,00

2.3. Além da sociedade, cada um dos sócios responsabiliza-se subsidiária e

ilimitadamente pela reparação dos danos que causar a clientes, por ação ou

omisão, no exercício da advocacia, depois de esgotados os bens sociais, sem

prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possa incorrer.

2.3.1. Entre os sócios, a repartição definitiva dessa responsabilidade

subsidiária far-se-á na proporção da parte de cada em no capital social.

III - Gerência e remuneração dos Sócios-Administradores.

3.1. A sociedade será administrada pelos sócios em conjunto ou separadamente,

sendo-lhes atribuídos todos os poderes de administração e representação da

sociedade para dispor e dar destino aos bens sociais, movimentar contas

bancárias, contrair empréstimos, assumir compromissos profissionais de

natureza técnico científica de âmbito nacional ou internacional, mediante

filiação ou associação a sociedade ou entidades sediadas no Brasil ou no

Exterior, e representar a sociedade perante terceiros, no Brasil ou Exterior,

inclusive em face de repartições públicas federais, estaduais ou municipais.



autarquias e sociedades de economia mista, além de representar a sociedade

ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele, podendo para tanto, constituir

mandatários e outorgar procurações com poderes específicos.

3.1.1. E vedado aos sócios administradores o uso da razão social em

negócios alheios do objeto social.

3.1.2. A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte dos

administradores, implicará na sua responsabilização pessoal, nos termos da

lei civil.

3.2. Sem o consentimento de todos os sócios, nenhum deles poderá manter

relações profissionais com sociedades, ou com entidades a respeito das quais os

sócios tenham se manifestado contrariamente, mediante comunicação por

escrito.

3.3. Os sócios terão o dever de lealdade entre si, em todas as operações relativas

à sociedade, e cada um deles prestará contas, fiel e exatamente ao outro sócio.

3.3.1. E facultado aos sócios manterem advocacia individual, cujos

proventos não reverterão em favor da sociedade, sendo-lhes, no entanto,

vedado associar-se simultaneamente a outra sociedade de advogados.

3.4. Ficam os sócios-administradores dispensados de prestar caução em garantia

de seus atos de administração.

3.5. Pelo exercício da administração terão os sócios-administradores direito a

uma retirada mensal a título de "pró-labore"^ cujo valor será fixado em comum

acordo entre os sócios.

3.5.1. Para efeito de contabilização, o valor relativo às retiradas dos

sócios-administradores será levado à conta de Despesas Gerais da

Sociedade.

IV - Prazo de Duração e do Exercício Social.

4.1. A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir do registro deste

contrato, podendo participar da sociedade, advogados regularmente inscritos naOrdem dos Advogados do Brasil, enquanto mantiverem essa situa^çàg^^^^^



4.2. O exercício social coincidirá com o ano calendário. Anualmente, a 31 de

dezembro, será elaborado um Balanço Geral e uma Demonstração do Resultado

do Exercício. Os lucros ou prejuízos apurados serão divididos ou suportados

pelos sócios na proporção de suas quotas de capital, exceto se, havendo lucro,

deliberarem os sócios levá-lo ao Patrimônio Líquido da Sociedade para posterior

utilização.

4.2.1. A sociedade poderá, a critério dos sócios, levantar balanços mensais

com a efetiva distribuição dos resultados aos sócios a cada mês.

V - Abertura de Filiais e sua Extinção.

5.1. A sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território

nacional, atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário ao fim

colimado, parcela esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais.

VI - Cessão de Quotas, da Incapacidade e Morte de Sócios.

6.1. As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros, estranhos

à sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela

permanecerem, sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições,

preço por preço.

6.2. Para a validade e eficácia dos instrumentos de alteração do contrato social,

no caso de entrada ou retirada de sócio, é necessário que os sócios

representantes da totalidade do capital social, por si ou por seu procurador,

firmem o competente instrumento de alteração do contrato, desde que:

6.2.1. no caso de entrada de novo sócio, tenha sido obtida a concordância

de todos os sócios;

6.2.2. no caso de retirada de um dos sócios, tenha sido apresentada carta

de renúncia.

6.3. Qualquer dos sócios terá o direito de retirar-se da sociedade mediante aviso

prévio aos demais sócios^^|j^x^



6.4. Permanecendo apenas um sócio, por falecimento ou retirada, a sociedade

não se dissolverá.

6.4.1. A partir do previsto nesta cláusula, a sociedade pagará aos herdeiros

ou legatários do sócio falecido, ou ao próprio sócio, uma soma igual a de

sua participação no patrimônio líquido e de sua parte nos lucros líquidos

não distribuídos até a data do falecimento ou retirada, à razão que

convenha ao sócio remanescente, observados os limites legais.

6.5. Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de

qualquer um dos sócios, será este excluído da sociedade mediante alteração

contratual e seus direitos c haveres serão pagos na forma descrita na cláusula

6.4 e 6.4.1 deste contrato.

6.6. Na hipótese de dissolução da sociedade, os sócios designarão, entre eles,

dois liquidantes, que representarão a sociedade. O liquidante prestará contas da

liquidação periodicamente ao outro. Encerrada a liquidação, o ativo social

líquido será partilhado entre os sócios, na proporção de sua participação no

capital social.

VII - Alterações Contratuais.

7.1. A qualquer tempo, mediante decisão que represente a maioria do capital

social da sociedade, poderá este instrumento ser alterado, respeitadas as

formalidades legais, exceto se as alterações contratuais versarem sobre a

administração, razão social, sede, destinação de lucros, aumento ou redução do

capital e admissão de novos sócios, uma vez que estas somente poderão ser

processadas por decisão unânime dos sócios.

7.1.1. Também por deliberação da maioria do capital social, mediante

alteração contratual precedida de requisito do parágrafo único do Art. 4°

do Provimento n.® 112/2006, poderá ser deliberada a exclusão de sócio.

7.2. No exercício de seus poderes e direitos dentro da sociedade, um sócio

poderá se fazer representar por outro sócio mediante instrumento de

procuração



VIII - Foro de Eleição e Disposições Gerais.

8.1. Fica eleito, para dirimir eventuais dúvidas e resolver os conflitos oriundos

deste contrato, o foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba,

Estado do Paraná, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

8.2. Os casos omissos neste instrumento serão resolvidos de conformidade com

as disposições legais aplicáveis à espécie.

8.3. Os sócios declaram que não estão incursos em nenhum tipo legal que os

impeça de exercer atividades na área jurídica, bem como declaram a inexistência

de impedimento ou incompatibilidade para o exercício da advocacia, na forma

dos arts. 27 a 30 da Lei 8.906/1994.

E, por estarem de comum acordo, assinam o presente instrumento em 4 (quatro)

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, que também o

firmam.

Ugo Ulisse

Testemunhas:

Curitiba, 15 de agosto de 2011.

UNES DE Oliveira

>fne: Bruno Har^r Filho.
RG: 7.922.989-0 SSP/Pr.
CPF: 007.634.649-88.

Vinícius Hiroshi Tsuru
Sócio

Nome: Leonardo4^ffo.
RG: 5.026.845-4 SSP/Pt.
CPF: 027.795.559-98.
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PARANA

Câma ra d e Se l e ção

CSA 14.082

De acordo com o parecer da Sétima Comissão de Seleção, deferindo o
Registro da Sociedade de Advogados OLIVEIRA TSURU ADVOGADOS.
Arquive-se.

Curitiba, 15 de setembro de 2011.

BRETAS

Câmara de Seleção

CERTIFICO que o presente instrumento de CONTRATO SOCIAL foi REGISTRADO,
nesta data, às fis. 383/388 do Livro n® 21 de Registro de Sociedades de Advogados sob
no 3138.

Curitiba, 15jle seteipbFO>cie 2011.

Cínti

Secrè

Sede "Presidente Accioly Neto"
Rua BíSsIHno Moura n«> 253 - Ahú - CEP: 80540-340 - Curitiba/PR - Tel. (41) 3250-5700 - Fax: (41) 3250-5755

www.oabpr.oro.br



□ Receita Federal

omprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

mtribuinte,

>nfira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à
-B a sua atualização cadastral.

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO data de abertura
CADASTF^L

•jCimerode inscrição
14.710.399/0001-09
MATRIZ

>)OME EMPRESARIAL

OLjv *RA I TSURU ADVOGADOS
w

rlTULQ DO ESTABElíCIMENTO (NOME DE FANTASIA)
DLIVBRA TSURU ADVOGADOS

:ÔDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
39.11-7-01 - Serviços advocatícios

:ÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
Informada

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
223-2 - SOCIB}ADESIMPLES PURA

.OGRADOURO

R NICARAGUA

:ep

32.515-260

3ITUAÇA0 CADASTRAL
^TIVA

«MOTIVO DE SrrUAÇAO CADASTRAL

BAIRRO/DISTRITO

BACACHB^
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1261

MUNICÍPIO

CURITIBA

COMPLEMENTO

ANDAR 01

DATA DA SrrUAÇAO CADASTRAL
15/09/2011

àlTU^IÇjfc ESreCIAL DATA DA SÍTUAÇAO ESPECIAL

■:ro\edo pela Instrução Normativa RFB n® 1.183, de 19 de agosto de 2011.

nítido no dia 02/09/2013 ás 14:41:02 (data e hora de Brasília).
1 Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 02/09/2013



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Risa Administração de Restaurantes Ltda., pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ sob o 04.908.058/0001-99. estabelecida em Araucária

(rua Luiz Franceschi, 697. Thomaz Coelho, CEP 83707-070), atesta que a sociedade de
advogados OLIVEIRA | TSURU ADVOGADOS (OAB/PR 3.138). inscrita no CNPJ sob
n.® 14.710.399/0001-09, com escritório na Rua Nicarágua, n.® 1261, 1° andar,
Bacacheri, Curitiba. Paraná. CEP 82515-260, prestou e presta serviços jurídicos
especializados na área de direito tributário, promovendo defesas, ajuizando ações,
recursos e demais medidas cabíveis.

Atesta que essas atividades foram realizadas de maneira adequada e satisfatória,
inexistindo fatos desabonadores da sua atuação.

Curitiba, 24 de sete

Rl^ /^MIN
JosesAdJo B^ist
Diretor de Rela

Restaurantes Ltda.

tenticaça

Hisa AJmmi.urvião de Rexuturames Lida.
Hua Luiz l-ranceschi. 697 Araucária Paraná
CI:P H3707.070

FoneiAl 26-II-3I3I - Fax4/36-I3-IJJ8



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

RisotolAndia indústria e Comércio de Alimentos Ltda., pessoa jurídica
de direito privado inscrita no CNPJ sob o n.° 76.900.463/0001-71, estabelecida em
Araucária (tua Luir Ftanccschi, n.» 657, Thoniaz Coelho, CEP 83707-070), atesta que a
sociedade de advogados OLIVEIRA | TSURU ADVOGADOS (GAB/PR 3.138), inscrita
no CNPJ sob n.° 14.710.399/0001-09, com escritório na Rua Nicarágua, n.° 1261,
1° andar, Bacacheri, Curitiba, Paraná, CEP 82515-260, prestou e presta serviços
jurídicos especializados na área de direito tributário, promovendo defesas,
ajuizando ações, recursos e demais medidas cabíveis.

Atesta que essas atividades foram realizadas de maneira adequada e satisfatória,
inexistindo fatos desabonadores da sua atuaçlo.

Araucária, 24 de setembro de 2012.

RISOTOLA

Ios,^mar AJ^^iíer^^^c
Gei^nte A^niinistra

Comércio de Alimentos Ltda.

ài/tenticaç
X,

CUrilllÍ9'Pf^

A prs
fi(a9uçao

Risotolândia Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. ^
Av Luiz Franceschi, 657 - Centro Industrial de Araucária - Araucária/PR - CEP 83707-070.
Tei (41) 3641-3131 - Fax (41) 3643-1448. f
www.risotolandia.coni.br



Prefeitura Municipal de Bituruna

Estado do Paraná

^^iturunS^

Av. Dr. Oscar Geyer, 489 = CEP: 84640-000 = Bituruna = CNPJ 81.648.859/0001-03
Fone/Fax : (0**42) 3553 8080 - E-mail; prefeitura@bituruna.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para òs;^devidos' fins e'a quem po'ssk interessar que o advogado
Vinícius Hiroshi Tsurú, brasileiro, casado, inscrito: na OAB/PR sob n° 37.875,
inscrito no CPF/MF /n" .030.714.399-62, com endereço profissional .na Rua
Nicarágua, n° 1.261, l®'andar, em Curitiba-PR, foi contratado pelo Município de
Bituruna, por meio do contrato n° 095/2011, .celebrado em 27/10/2012, com
vigência até 31/12/2012; para prestar serviços jurídicos especializados à
Administração Pública |M,unicipal,. , i 1 I

Os serviços compreendem a análise, assessoramento, apoio técnico e adoção
das medidas judiciais, jjcabíveis visando assegurari ja ampliação de repasses
financeiros obrigatório devidos ao Município pelo Estado do Paraná. Tais serviços
versam sobre causa de grande complexidade, com' significativas implicações
econômicas e sociais para a Administração Pública Municipal.

Informamos ainda, ique os serviços foram executados dentro do padrão de
qualidade e prazos contratados, nada havendo que' desabone atuação da referida
sociedade. ' ' ' ! I '

!■ i; j .j"
I

::M 'i

1  V

!: 1
li ^

Bituruna, 21 de agosto de 2013

i  i

José CoKSTaiüino W Lara Ribas
Prefeito interino : j
RG: 1.195.320-4 ' i

CPF: 243.813.608-87

LÍÒWA
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CERTIDÃO No. 1-177070/13

Certificamos que dos cadastros desta Seccional consta a inscrição da sociedade de advogados:

OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

Inscrição: 000003138 iTipo: MATRIZ

Situação: ATIVA iDesde: 15/09/2011

Cidade: CURITIBA

SOCIOS:

33353 - CARUSE ZASSO POSSEBON DO AMARAL

29188 - UGO ULISSES ANTUNES DE OLIVEIRA

37875 - VINÍCIUS HIROSHI TSURU

imissão: 02/09/2013 14:50:50
:ertídâo válida por 30(trinta) dias a contar da data de emissão,
imissão gratuita.
k validade da presente certidão poderá ser verificada no portal da OAB/PR em www.oabpr.org.br
lódigo para validação: 2013.0209.177070.3138



w

<S^cãa da W^x/m/nd

CERTIDÃO No. 1-177071/13

CERTIFICO que o Advogado VINÍCIUS HIROSHI TSURU possui inscrição

PRINCIPAL nesta Seccional, sob n° 37875, desde 15/12/2004, pertencendo a

Subseção de CURITIBA (SECCIONAL), estando nesta data habilitado para o

exercício da advocacia. Certifico, ainda, que até a presente data, não consta contra ele

registro de penalidade disciplinar aplicada. Certifico, finalmente, que o Advogado está

QUITE com a Tesouraria da OAB/PR, ficando ressalvado o direito desta Seccional de

inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados

posteriormente.

EROULTHS CORUANO JÚNIOR

Secretário Geral

Emissão: 02/09/2013 14:51:10

Certidão válida por 30(triiita) dias a contar da data de emissão.
Emissão gratuita.
A validade da iN*esente certidão po<krá ser verificada no portal da OAB/PR em www.oal^.org.l»-
Có^go para validação: 2013.0209.17707137875



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° 031/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

RAZAO SOCIAL: OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

CNPJ N° 14.710.399/0001-09

ENDEREÇO: Rua Nicarágua, n.° 1261, 1° andar.

MUNICÍPIO: Curitiba-PR

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de

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

031/2013, 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.

Curitiba, 2 de setembro de 2013.

ÍÍÜME: Vinícius Hiroshi Tsuru

OAB/PR 37.875

CARGO: Sócio-administador.



município de planalto
CNPIN" 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° 031/2013

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

Proponente: OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

CNPJ N° 14.710.399/0001-09

ENDEREÇO: Rua Nicarágua, n.° 1261, 1° andar.

MUNICÍPIO: Curitiba-PR

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 031/2013, 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.

Curitiba, 2 de setembro de 2013,

NCn^E: Vii^ius Hiroshi Tsuni

OAB/PR 37.875

CARGO: Sócio-administador.



tÍAÜÃÍt?-

município de planalto
CNP/N'' 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° 031/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENUNCIA

RAZAO SOCIAL: OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

CNPJ 14.710.399/0001-09

ENDEREÇO: Rua Nicarágua, n.° 1261, 1° andar.

MUNICÍPIO: Curitiba-PR

O representante legal da empresa OLIVEIRA / TSURU

ADVOGADOS, inscrita no CNPJ n.° 14.710.399/0001-09, na qualidade de

Proponente do procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N°

031/2013, 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.

Curitiba, 2 de setembro de 2013.

icius Hiroshi Tsuru

OAB/PR 37.875

CARGO: Sócio-administador.



município de planalto

CNPJN'' 76.460.526/0001-16
Praça São Francisco ãeAssis^ 1583 - CEP: 85.750-000

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

PLANALTO - PARANÁ

CONVITE N° 031/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

RAZÃO SOCIAL: OLIVEIRA / TSURU ADVOGADOS

CNPJ N° 14.710.399/0001-09

ENDEREÇO: Rua Nicarágua, n.° 1261, 1° andar.

MUNICÍPIO: Curitiba-PR

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que

o responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação é:

NOME FORMAÇÃO N° REGISTRO ASSINATURANOME FORMAÇÃO N° REGISTRO

Vinícius Hiroshi Advogado OAB/PR

Tsuru 37.875

-X- -X- 1 -X-

-X- -X- -X-

-X-

-X-

Declaramos, outrossim, que o profissional acima
relacionado pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente

Curitiba, 2 de setembro de 2013.

N0^^: Vinícius Hiroshi Tsuru

OAB/PR 37.875

CARGO: Sócio-administador.



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 031/2013

DATA: 05/09/2013

EMPRESA= AGUSTINI, ARRAES & CARBONI

ADVOGADOS ASSOCIADOS.

DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO

- Certidão Negativa de Débitos CND - Validade 12/02/2014;

- Certidão de Regularidade de Situação CRS-FGTS - 10/09/2013;

- Certidão Positiva de Tributos Federais - Validade até: 26/09/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Estaduais - Validade até: 28/12/2013;

- Certidão Negativa de Tributos Municipais - até: 27/12/2013;

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Validade até 25/02/2014;

"Contrato Social da Empresa;

- CNPJ da empresa;

- Declaração de Idoneidade (anexo III);



3C«»13 Pedido CND \^a Internet

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Secretaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBrrOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS

N® 002432013-14001026

Nome: AGUSTINl. ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - M
CNPJ: 06.963.026/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima iden
ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Reo
(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 previdenclárit
devidas, por lei, a terceiros, inclusive às inscritas em DAU, não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais
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:

- averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis:
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entida

fféociedade 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,
ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida e à verificação de sua autenticidade na Ir
<http://www.receita.fazenda.90v.br>.

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

Emitida em 16/08/2013.

Válida até 12/02/2014.

Certidão emitida gratuitamente.

Atençãoiqualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

06.963.026/000t-1?

ESTADOS U^ÍIDOa NP2ffl

CURITIBA-PT» »

vwiMiOIO.dal^ev.govJx/CWS/CONTEXTO/PCNDI/PCNDI.HTML



30/08/13 htlps:/AwAw.sifge.cai)ca.gov.br/Enípresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14426923&\/ARPessoa=14426923&\/ARUI^PR&\/A...

líAPRiMIR VOLTAR
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CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06963026/0001-11
Razão Social: agustini arraes e carboni advogados associados

Endereço: RUA estados unidos 266 casa / bacacheri / Curitiba /
PR / 80030-001

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: 12/08/2013 a 10/09/2013

Certificação Número: 2013081208000751088698

Informação obtida em 30/08/2013, às 14:37:52.

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

I06.963.026/0001-41
agustini / ARRAESa CARBOKfi
advogados ASSOCIADOa

fH ESTADOS UNTOOS»
CE? 83.510^

R  CURITIBA-^PR J

https://www.slfge.cal)a.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSImprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=14426923&VARPessoa=14426923&VARUfi=PR&VARInsc... 1/1



30/08/13

MINISTÉRIO DA FAZENDA

Procuradoria-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: AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

CNPJ: 06.963.026/0001-11

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do
sujeito passivo acima identificado que Verem 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 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
previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusiva as inscritas em Dívida Ativa do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica.

A aceitação desta certidão está condicionada à varificação de sua autenticidade na Internet, nos

endereços <http://vvwvA/.receita.fazenda.gov.br> ou <http://vvww.pgfn.fazenda.gov.br>.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB n- 3, de 02/05/2007.
Emitida às 16:04:51 do dia 30/03/2013 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/09/2013.

Código de controle da certidão: 572C.9EAD.ED41.CA3A

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

AGUS"n?.lf / ARRAES a CARBOKI
ADVOGADOS ASSQCÍAD03

R ESTADOS UM1D09.
CEP ÔZSitWiSft

^  CURITIBA-PR J



30/08/13 Certidão Negati\a de Débitos Tritmtàrios e de Dívida Ativa Estadual

Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
PARANÁ Coordenação da Receita do Estado
GÚVt RNÕ ÚÚ ESTAtKS 5

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Divida Ativa Estadual

N° 10848612-84

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.963.026/0001-11

Este CNPJ/MF não consta nos cadastros da Secretaria da Fazenda do

Paraná.

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.

Finalidade: Licitação

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Intemet
w  www.faze nda.pr.qov .br

Esta Certidão tem validade até 28/12/2013 - Fornecimento Gratuito

Estado do Paraná£ Secretaria de Estado da
Fazenda

Coordenação da Receita do
Estado

Certidão N"" 10848612-84

Emitida Eletronicamente via
Internet

30/08/2013 -14:34:47

Dados transmitidos de forma

segura

https://www.arlnternet.pr.gov.br/outros/_d_negatl\02.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=O6.963.O26/OOO1-11&eCadlciTis=&eNumlmage=ebzb9c&eFlnalidade=L... 1/2

^"06.963.026/00014?
AG USTiNl / ARRAES ã CARBONfi
ADVOGADOS ASSQClÁDOa

Ft ESTADOS UHIOO^»

S  CURmBA.PB J



30/08/13 Certidão Negatl\a de Débitos Tributáríos e de Dfvida Ativa Estadual

Tecnologia CELEPAR

https://w/ww.arinternet.pr.gov.br/oiiíros/_d_negatlva2.asp?eUser=&eCPF=&eCNPJ=08.983.026/0001-11&eCadicms=&eNumimage=ebzb9c&eFlnalidad8=L.. 2/2



30/08/13 WMv5.curitiba.pr.gov.br/gtnVcertidaonegativa/

gjeWfe PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS
DÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 06.963.026/0001-11

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 481005-6

ENDEREÇO: R. ESTADOS UNIDOS, 266 CS 03 - BACACHERI, CURITIBA, PR

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS, em
nome do sujeito passivo inscritos ou não em Divida Ativa, 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 Urbano - IPTU, Imposto 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''; 209694/2013

EMITIDA EM: 30/08/2013

VÁLIDAATÉ: 27/12/2013

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DACERTIDÃO: EC0F.C26B.5687.45EA-3.8EFD.12BED9P9.20EE-0

Aautenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Intemet, no
endereço htíp://www.curitiba.pr.gov.br- link: Secretarias / Finanças.

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

Certidão expedida pela Internet gratuitamente.

' 06.963.026/ü0Qt-ir
AOUSTíWt / ARRAES CARBOMI
Anvüi::Acos associados

a ESTADOS ÜHtDOS.

CURITIBA - PR J

vwAAS.curitiba.pr.gov.br/gtnVcertidaoneg ative/
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PODER JUDICIÁRIO

JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME (MATRIZ

E FILIAIS)

CNPJ: 06.963.026/0001-11

Certidão n°: 35083130/2013

Expedição: 30/08/2013, às 14:44:00

Validade: 25/02/2014 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data

de sua expedição.

Certifica-se que AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n® 06.963.026/0001-11,

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
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CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJn." 06.963.026/0001-11, sociedade de advogados inscrita na OAB/PR sob o
n." 1642, estabelecida na cidade de Curitiba (Rua Estados Unidos, 266- CEP 80.030-001 -
Curitiba - Paraná)

Por este instrumento, Rodrigo Agustini, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob
o n° 35.319, residente e domiciliado na Av. Ludovico da Riva Neto, n° 2792, Cx. Postal 39,
Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, portador de cédula de identidade RG n° 6.600.358-
2/PR, e inscrito no CPF sob o n° 021.490.299-44; Roosevelt Arraes, brasileiro, basado,
advogado, inscrito na OAB/PR sob o n° 34.724, residente e domiciliado na Rua Professor
Brandão, n° 178, apto. 107, bairro Alto da XV, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
portador de cédula de identidade RG n° 5.713.359-7, e inscrito no CPF sob o n° 266.583.038-
86; e Rogério Helias Carboni, brasileiro, convivente, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.®
37.227, residente e domiciliado na Rua Vicente Ciccarino, n.° 60, sobrado 11, bairro Boa
Vista, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador de cédula de identidade RG tf
4.082.446-4/PR, e inscrito no CPF sob o n® 546.147.759-34, resolvem, como de fato
resolvido têm e na melhor forma de direito, constituir uma Sociedade de Advogados que se
regerá pelas disposições do Código Civil Brasileiro, pelo contido na Lei 8.906/94 e pelas
seguintes cláusulas e condições:

Da Denominação, Sede e Objeto

í - A sociedade adotará a razão social de Agustini, Arraes & Carboni Advogados
Associados

§ 1 Ocorrendo o falecimento do(s) sócio(s) que lhe tenha dado o nome a razão social será
mantida.

§ 2.° Em caso de retirada, será excluído o nome do sócio que se retira da razão social.

11 - A sociedade terá sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Estados Unfdos n°
266

C.

III - A sociedade terá por objeto a prestação de serviços de advocacia (assessoria jurídica,
consultoria jurídica e demais atividades jurídicas concernem^ as
extrajudicial).

IV - A responsabilidade técnica pelo exercício da ativi....
sócio individualmente. íP r

A Brj*»nW

■a- \ ̂Do Capital Social e da Responsabilidade dos Sócios

a) V - O capital subscrito é de R$ 1.000,00 dividido em 100 quotas, no valor de R$
10,00 (dez reais) cada uma, ficando assim distribuído entre os sócios:

Sócios Quotas Valor R$
Rodrigo Agustini 33 330,00
Roosevelt Arraes 34 340,00
Rogério Helias Carboni 33 330,00



IMOM

VI - Alem da sociedade, os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente oelos dano<í
causados aos clientes por ação ou omissão, no exercício da advocacia.
aragrafo unico: Entre os socios, a repartição definitiva dessa responsabilidade subsidiária

far-se-a na proporção da parte de cada em no capital social. subsidiana

Da gerência e remuneração dos Sócios-Administradores

Vil - A sociedade será administrada pelos sócios Roosevelt Arraes e Rogério Helias
Carbom sendo-lhes atribuídos individualmente a cada um todos os poderes de
admimstraçao e representação da sociedade para dispor e dar destino aos bS soLis
movimentar contas bancárias, contrair empréstimos, assumir compror^issos prÕfission U
de natureza técnico científica de âmbito nacional ou internaciond, lííldLnte fS
associaçao a sociedade ou entidades sediadas no Brasil ou no Exterior e representar a
sociedade perante terceiros, no Brasil ou Exterior, inclusive em fac; de repartSes
pub ícas federais, estaduais ou municipais, autarquias e sociedades de economia mista
em de representar a sociedade ativa e passivamente, em Juízo ou fora dele podendo para
^ mandatanos e outorgar procurações com poderes específicos
dr.t£o~"~ .ocw« § 2° A prática de atos não inerentes ao objeto social por parte dos administradores

implicara na sua responsabilização pessoal, nos temos da lei civil. "^stradores,

Vm - Sem o consentimento de todos os sócios, nenhum deles poderá manter relações

mmifesü" entidades a respeito das quais os sócios tenham se manifestado contrariamente, mediante comunicação por escrito.

lealdade entre si, em todas as operações relativas à
sociedade, e cada um deles prestara contas, fiel e exatamente ao outro sócio.

nrónrins f ® atividade a trabalhos
soXdad ° de advogado, nas suas respectivas especializações, no interesse da sociedade, sendo-lhes vedado associar-se simultaneamente a outra sociedade de advogados
e amda, manter advocacia individual".

^minis^raçãü^^*^"^'^"^ dispensado de prestar caução em garantia de seus atos de
XI - Pelo exercício da administração terão os sócios-administradores direitÇLajjma retirada
mensal a titulo de yró-labore'\ cujo valor será fixado em comum ãcõi%Í5^eí©â®^cjos
Paragrato umco - Para efeito de contabilização, o valor relativo àS
administradores será levado à conta de Despesas Gerais da Sociedailê""'"^^

Do Prazo de Duração e do Exercício Social | ^ I j
XII - A sociedade terá duração por prazo indeterminado a partir do ̂tro^este. contraio
podendo participar da sociedade, advogados regularmente inscritos nã^Ordem do.
Advogados do Brasil, enquanto mantiverem essa simação.

i«8. 2013

/ly XIII - o exercício social coincidirá com o ano civil. Anualmente, a 31 de dezembro será
lyy elaborado um Balanço Geral e uma Demonstração do Result^o do Exercício Os lucros ou
/ prejuízos apurados serão divididos ou suportados pelos^s^SÍ^ na proporção de suas quotas

de capital, exceto se, havendo lucro, deliberarem o^^6Í\evi-lo ao Patrimônio LíquidiTT^ .
da Sociedade para posterior utilização.



Parágrafo único: A sociedade poderá, a critério dos sócios, levantar balanços mensais com
a efetiva distribuição dos resultados aos sócios a cada mês.

Da Abertura de Filiais e sua Extinção

XTV - A sociedade poderá abrir escritórios filiais em qualquer parte do território nacional,
atribuindo-lhes o capital nominal que julgar útil ou necessário ao fim colimado, parcela
esta que destacará de seu próprio capital, para efeitos fiscais.

Da Cessão de Quotas, da Incapacidade e Morte de Sócios

XV - As quotas do capital social não poderão ser alienadas a terceiros, estranhos à
sociedade sem que seja dado direito de preferência aos sócios que nela permanecerem,
sendo-lhes assegurada tal preferência em igualdade de condições, preço por preço.

XVI - Para a validade e eficácia dos instrumentos de alteração do contrato social, no caso
de entrada ou retirada de sócio, é necessário que os sócios representantes da totalidade do
capital social, por si ou por seu procurador, firmem o competente instrumento de alferação
do contrato, desde que:
a) no caso de entrada de novo sócio, tenha sido obtida a concordância de todos os sócios;
b) no caso de retirada de um dos sócios, tenha sido apresentada carta de renúncia.
Parágrafo único - Qualquer dos sócios terá o direito de retirar-se da sociedade mediante
aviso prévio aos demais sócios.

XVIÍ ~ Permanecendo apenas um sócio, por falecimento ou retirada, a sociedade não se
dissolverá.

Parágrafo único - A partir do previsto nesta cláusula, a sociedade pagará aos herdeiros ou
legatários do sócio falecido, ou ao próprio sócio, uma soma igual a de sua participação no
patrimônio líquido e de sua parte nos lucros líquidos não distribuídos até a data do
falecimento ou retirada, à razão que convenha ao sócio remanescente, obser\'ados os
limites legais.

XVIII - Na vigência deste instrumento, ocorrendo impedimento ou incapacidade de
qualquer um dos sócios, será este excluído da sociedade mediante alteração contratual e
seus direitos e haveres serão pagos na forma descrita na cláusula XVII e parágrafo único
deste contrato.

/\ /

IX - Na hipótese de dissolução da sociedade, os sócios designarão, entre eles, dois
liquidantes, que representarão a sociedade. O liquidante presjtarà.Tc^^a f^í.^^liquidação
periodicamente ao outro. Encerrada a liquidação, o ativo socjaá
entre os sócios, na proporção de sua participação no capital socia|l?"ííu5onfA^ -"': '

Das Alterações Contratuais

XX - A qualquer tempo, mediante decisão que represente a m _
sociedade, poderá este instrumento ser alterado, respeitadas as f6Tmdliüadcs"iegais, exceto
se as alterações contratuais versarem sobre a administração, denominação, sede, destinaçã
de lucros, aumento ou redução do capital e admissão de novos sócios, uma vez que estas
somente poderão ser processadas por decisão unânime dos sócios.

Parágrafo único: Também por deliberação da maiori
contratual precedida de requisito do parágrafo únj
poderá ser deliberada a exclusão de sócio.

ital social, mediante alteração
4° do Provimento 112/20067"^



Do Foro de Eleição e das Disposições Gerais

—.?FoÍ£;frTdfc^^^ -'Undos deste mais privilegiado que seja ' ^ 0"tro, por

SliçõS leXp^veL^etéÍe!™" cortfonrtidadè com as

™r;e?:tSalfntTea/u"

instrumento em 3 vias de iaudteor T foTa na °
também o firmam. presença das testemunhas abaixo, que

Curitiba, 15 dejapei ÍOIQ.

Testemunhas

1 - João Rodri

Rua En

ngo Agustini

Roosevelt.AÍTae

éno Helias Carboni

(RG 10.2^.838-7 e GPF 066.323.849-8^8
Mattar Neto, n/44, Curitiba.

^ TílL&hxL.- ot, Ü4Újíú^ Aa^Ií 2 - Micheli de Oliveira Lima (CPF 029737619-56 e RG 7.044.187-01
Rua Jatobá n°973, Colombo - Pr.



o presente instrumento de ALTERAÇÃO CONTRA^fi
foi ARQUIVADO, nesta data, às fis. 202/20é\%

do Livro n° 26 de Registro de Alteração Contratuaff
Sociedades de Advogados.

Curitiba, 26 de fevereiro de 2010.

✓

Presi
LE BRETAS

âmara de Seleção



3."ALTERAÇÃO CONTRA TU Al.

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados, pessoa jurídica de direito privado
inscrita no CNPJn.°06.963.026/0001-11, sociedade de advogados inscrita na OAB/PR sob o
n." 1642, estabelecida na cidade de Curitiba (Rua Estados Unidos, 266- CEP 80.030-001 -
Curitiba - Paraná)

Por este instrumento, Rodrigo Agustini, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/PR sob
0 n^ 35.319, residente e domiciliado na Av. Ludovico da Riva Neto, n° 2792, Cx. Postal 39,
Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, portador de cédula de identidade RO n° 6.600.358-
2/SR, e inscrito no CPF sob o n° 021.490.299-44; Roosevelt Arraes, brasileiro, casado,
advogado, inscrito na OAB/PR sob o n'' 34.724, residente e domiciliado na Rua Professor
Brandão, n° 178, apto. 107, bairro Alto da XV, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná
portador de cédula de identidade RO n° 5.713.359-7, e inscrito no CPF sob o n° 266.583.038-
86; e Rogério Helias Carboni, brasileiro, convivente, advogado, inscrito na OAB/PR sob o n."
37.227, residente e domiciliado na Rua Vicente Ciccarino, n.° 60, sobrado 11, bairro Boa
Vista, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, portador de cédula de identidade RG n°
4.082.446-4/PR, e inscrito no CPF sob o n° 546.147.759-34 ajustam o que segue:

1 — Fica alterado o item II do contrato social consolidado, o qual passa a ter a seguinte redação:

"TI - A sociedade terá sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua
Estados Unidos, n° 266."

II - Fica aprovada a consolidação do contrato social anexa a esta alteração contratual na qiial já
está implementada a alteração contratual prevista no item anterior.

111 - Ficam inalt ais cláusulas

Curitiba, 15 de janeiro de 2010

ias Carboni

Roosevelt Arraes //r

/ // ̂  //Testemunhas: // ,• / ./ ./ ^ 1 g

1 - João Rodrigo PiinéntepGíohs (RG 10.252.838-7 e CPF 066.323.849-86)^
Rua Engenheiro Ce-zêu- Mattar Neto, n.° 44, Curitiba.

2-Micheli de Oliveira Lima (CPF 029737619-56 e RG 7.044.187-0)
*"Rua Jatobá n°973, Colombo - Pr.



4"ALTERAÇÃO CONTRATUAL FLOl

Agustiniy Arraes & Carboni Advogados Associados, pessoa jurídica de direito
privado inscrita no CNPJ n.° 06.963.026/0001-11, sociedade de advogados
inscrita na OAB/PR sob o n° 1642, estabelecida na cidade de Curitiba (Rua
Estados Unidos, n. ° 266 - CEP 80.030-001 - Curitiba - Paraná)

Por este instrumento, Rodrigo Agustini, brasileiro, casado, advogado, inscrito
na OAB/PR sob o n.° 35.319, residente e domiciliado na Av. Ludovico da Riva
Neto, n. 2792, Cx. Postal 39, Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, portador
da cédula de identidade RO n.° 6.600.358-2/PR, e inscrito no CPF sob o n.°
021.490.299-44; Roosevelt Arraes, brasileiro, casado, advogado, inscrito na
OAB/PR sob o n.° 34.724, residente e domiciliado na Rua Professor Brandão,
n.° 178, apto 107, Bairro Alto da XV, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
portador da cédula de identidade RO n.° 5.713.359-7, e inscrito no CPF sob o
n.° 266.583.038-86; e Rogério Helias Carboni, brasileiro, convivente,
advogado, inscrito na OAB/PR sob o n.° 37.227, residente e domiciliado na
Rua Vicente Ciccaiino, n.° 60, sobrado 11, Bairro Boa Vista, na Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RO n.°
4.082.446-4/PR, e inscrito no CPF sob o n.° 546.147.759-34, ajustam o que
segue;

I - O Capital Social de R$ 1.000,00 (um mil reais), fíca elevado o Capitai
Social para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) dividido em 12.000 (doze
mil) quotas no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma, cujo o aiunento é
integralizado com a cox\t^.''''Reserva de Lucrós^\ Rodrigo Agustini, que tinha
j3 (trinta e três) quotâã, é um capital de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais),
passa a ter um capital de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 4.000
(quatro mil) quotas, no valor de R$ 10,00 (dez reais) cada uma; Roosevelt
Arraes, que tinha 34 (trinta e quatro) quotas, e um capital de RS 340,00
(trezentos e trinta reais), passa a ter um capital de RS 40.000,00 (quarenta mil
reais), dividido em 4.000 (quatro mil) quotas, no valor de RS 10,00 (dez reais)
cada uma; Rogério Helias Carboni, que tinha 33 (trinta e três) quotas, e um
capital de RS 330,00 (trezentos e trinta reais), passa a ter um capital de RS
40.000,00 (quarenta mil reais), dividido em 4.000 (quatro mil) quotas, no valor
de RS 10,00 (dez reais) cada uma, após o aumento de capital, fica assim
distribuído entre os sócios:

Nome do Sócio

Rodrigo Agustini
Roosevelt Arraes

Rogério Carboni
Total

f TABELIONATO BACELLAR-
I  AUTENTICAÇÃO
A pr»i»níe
fiel, desta facirdo documento apro

1 sentado '

0 g AGO. 201

Escrevente

Certifico que o sclnrf?

foi afixado na
folha do documer.io

Quotas
4.000

4.000

4.000

12.000

Capital
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 40.000,00
R$ 120.000,00
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4"ALTERAÇÃO CONTRATUAL FL 02

II - Ficam inalteradas as demais cláusulas.

01 de Julho de 2013

•irustmi Helias Carboni

Roosevelt

Testeíftunhas:

vlõnô/^
- Francielly/Andressa Francini de SouzaX ^

RG-745.193/SSP/TO

CPF-031.314.441-93

Endereço: Rua dos Funcionários, n.'' 144, apto. 603, bloco 5, bairro Cabral
Curitiba-PR, CEP 80.035-050

2 - FagncFSoares Grohs'' Ô
RG- 10.546.263-8/SSP/PR

CPF-098.083.749-99

Endereço: Rua Engenheiro Cezar Matter Neto, n° 44, bairro Atuba, Curitiba-
PR, CEP 82.860-530

Auí^j|íP0flÇ6i;í;

flSÜ.®'■•"'«''«Pie



Keili Virgínia Nunes Ribeiro
Setor de Sociedade de Advogados

OAB/PR

O presente Instrumento de ALTERAÇÃO CONTR^lIJAL
foi averbado e arquivado, nesta data, às fis. 217/\l^>.
do Livro n° 45 de Registro de Alteração Cootratuai

Sociedades_de Advogados.- ..
Cu rit iba-,__3a-Íe

PA D A:K|.A" FERREIRA
: - ^ " Presidente da Câmarade Seleção

:.SeÍQ de áutentiddáde, em confonnidade cçm a Portaria 47/2010 da Secretaria Geral da GAB-PR

<7>

n



ESTADO DO PARANÁ

prefeitura iHuníeípal be f rêá parraá bo Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O Município de Três Barras do Paraná, com sede em Três Barras do Paraná

(Avenida Brasil, n ° 245), inscrita no CNPJ sob n.° 78.121.936/0001-68, atesta, para os

devidos fins, que a sociedade AgustínI, Arraes & Carboni - Advogados Associados

(OAB/PR 1642), inscrita no CNPJ sob n.° 06.963.026/0001-11, com sede em Curitiba-

PR, na Avenida João Gualberto, n.° 1731, cj. 505/506, foi contratada para prestar

serviços técnicos especializados de advocacia nas áreas administrativa, tributária e

orçamentária, em especial para defender os interesses do município nas demandas

judiciais e administrativas para a revisão da estimativa populacional publica pelo IBGE

e do coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, visando corrigir os

repasses equivocadamente efetuados pela União.

Os serviços prestados iniciaram com a realização de levantamento da situação

populacional do município a partir de cadastros públicos de privados e com avaliação

das condições administrativas de questionamento do repasse. Atesta-se que a referida

"sociedade ajuizou ação ordinária perante a 2® Vara Federal de Cascavel, Seção

Judiciária do Paraná, autos n.° 2007,70.05.002479-3, sendo deferido pedido liminar em

favor do município nos autos n.° 2007.04.00.037626-2 do Tribunal Regional Federal da

4® Região, sendo implementada a alteração do coeficiente populacional do FPM no

Tribunal de Contas da União.

Tais serviços abrangem a defesa dos interesses do município, incluindo não só a

distribuição de ações em primeiro grau, mas também a interposição de recursos

ordinários e urgentes, as quais representam considerável complexidade em face da

peculiaridade e da relevância econômica.

í)
/2-^

^3/6';' S. S/!Si'í:?'-SZZ'r

N

Ts

Av. Brasü, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-maü: tresbarras.pr@terra.com.br



ESTADO DO PARANÁ

prefeitura jiunícípal be f reá parraá bo Paraná
CAPITAL DO FEIJÃO

Atesta-se ainda, que o desempenho da referida sociedade na prestação de

serviços, até o momento, atende os requisitos de qualidade, desempenho e prazo

requeridos no contrato administrativo celebrado, nada constando em nossas relações

negociais que a desabone. ;
ACJTgNTiCAOÃO

Três Barras do Par^á, 14 de novembro de 2007á

ernawino Martlní

ifo Municipal

Av. Brasil, 245 - Fone/Fax: (45) 3235-1212 - CEP 85485-000 - Três Barras do Paraná - PR
CNPJ 78.121.936/0001-68 - E-maü: tresbarras.pr@terra.com.br



Prefeitura Municipal de Salto do Lontra
Estado do Paraná CNPJ 76.205.707/0001-04

Rua Rio Grande do Sul, 975 - PABX (46) 3538-1 1 77
E-mail: pref-lontra@slnet.com.br - Cx. Postal, 31

CEP 85670-000 - Salto do Lontra - Paraná

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O l^unicípio de Salto do Lontra, com sede em Salto do Lontra (<Hua ̂  Çrancíe cCo Suí

n.'^97S), inscrita no CNPJ sob n.° 76.205.707/0001-04, atesta, para os devidos

íins, que a sociedade Agustini, Arraes & Carboni — Advogados Associados

J642), inscrita no CNPJ sob n.° 06.963.026/0001-11, com sede em

Curitiba-PR, na Avenida João Gualberto, n.° 1731, cj. 505/506, foi contratada

para prqstar serviços técnicos especializados de advocacia nas áreas

administrativa e tributária, em especial para defender os interesses do

município nas demandas judiciais e administrativas para a revisão do

coeficiente do Fundo de Participação dos Municípios - FPM.

Os ser\dços prestados abrangem a defesa dos interesses do município,

incluindo a distribuição de ações em primeiro grau, além da interposição de

recursos ordinários e urgentes, as quais representam considerável

coihplexidade em face da peculiaridade e da relevância econômica.

Atesta-se ainda, que o desempenho da referida sociedade na prestação de

serviços atende os requisitos de qualidade, desempenho e prazo requeridos,

nada constando em nossas relações negociais que a desabone.

Salto do Lontra, 11 de junho de 2007.

os GotardJJ

efeito Municipali

NDTA5

Governo Municipnl



30/08/13 iritranel.oab|;M-.org.br/servicos/certidao/certiciao_sociedade2a.asp

doá &ddvoa<iclo& da

<Secãa da

CERTIDÃO No. 1-176983/13

Certificamos que dos cadastros desta Seccionai consta a inscrição da

sociedade de advogados:

AGUSTINI, ARRAES & CARBONl
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Inscrição:
Situação:

Cidade:

000001642

ATIVA

Tipo:

Desde:

MATRIZ

29/07/2004

CURITIBA

SOCIOS:

35319 - RODRIGO AGUSTINI

37227 - ROGÉRIO H ELIAS CARBONl

34724 - ROOSEVELT ARRAES

Emissão: 30/08/2013 14:43:22
Certidão válida por 30(trinta) dias a contar da data de emissão,

w Emissão gratuita.
A validade da presente certidão poderá ser verificada no portai
da OAB/PR em www.oabpr.org.br
Código para validação: 2013.3008.176983.1642

"oa963.026/ÜÔ01-tr
ACSUSTmi / ARRAES Ô CARBQM8
ADVOCAOOS ASSOCIADOS

K ESTADOS DMIOOS; NP-íígS
CEs' 82-510.95ÍÍ

CURITIBA-PB J

intranet.oabpr.org .br/ser\ícos/certldao/certidao_socledad82a.asp 1/1
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30/08/13 intran8t.oabpr.org.br/servicos/certidao/certidao_advogatio2a.asp

&^*cifiM>aadoA cia clO'yaácl

<Secãa da 'Ŵ CM^cmá

CERXroAO No. 1-176980/13

CERTIFICO que o Advogado ROOSEVELT ARRAES possui

inscrição PRINCIPAL nesta Seccional, sob n° 34724, desde

29/04/2003, pertencendo a Subseção de CURITIBA

(SECCIONAL), estando nesta data habilitado para o

exercício da advocacia. Certifico, ainda, que até a presente

data, não consta contra ele registro de penalidade disciplinar

aplicada. Certifico, finalmente, que o Advogado está QUITE

com a Tesouraria da OAB/PR, fícando ressalvado o direito

desta Seccional de inscrever e cobrar débitos ainda não

registrados ou que venham a ser apurados posteriormente.

EROULTHS CORUANO JÚNIOR

Secretário Geral

EtaissSo: 30/08/2013 14:40:13

Certidão válida por 30(trinta) (fias a contar da data (te emissão.
Ehiissão gratuita.

A validade da presente certidão poderá ser verificada no portal da OAB/PR em www.oal^r.org.br
Có^go para validação: 20133008.176980.34724

cms

' 06.963.026/000t-11
AGUSTlNt f ARRAES & CARBONfi
ADVOGADOS ASSOCtADOS

n. ESTADOS ÜNIDOS;
CEP 8X610^469

CUR!TfflA-ro tJ
intranet.oabpr.org .br/s8rvicos/certidao/certiclao_ad\ogado2a.asp 1/1
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30/08/13 intranet.oabpr.org .br/serMcos/certldao/certidao_advogado2a.asp

cloá do- QSwxái/

(^^cão da

CERXroAO No. 1-176982/13

CERTIFICO que o Advogado ROGÉRIO HELIAS

CARBONI possui inscrição PRINCIPAL nesta Seccional, sob

n° 37227, desde 09/09/2004, pertencendo a Subseção de

CURITIBA (SECCIONAL), estando nesta data habilitado

para o exercício da advocacia. Certifico, ainda, que até a

presente data, não consta contra ele registro de penalidade

disciplinar aplicada. Certifico, finalmente, que o Advogado

está QUITE com a Tesouraria da OAB/PR, ficando

ressalvado o direito desta Seccional de inscrever e cobrar

débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados

posteriormente.

EROULTHS CORUANO JÚNIOR

Secretário Geral

Bnissão: 30/08/2013 14:42:06

Certidão válida por 30(trinta) dias a contar da data de emissão.
EMssão gratuita.
A validade da {«"esente certidão poderá ser verificada no portal da OAB/PR em www.oal^r.org.br
Cóffigopara validação: 20133008.176982.37227

•^06.963.026/00014?
AGUSTINI i ARRAES « CARBOWB
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Ft ESTADOS UNIDOS, NF2®
CEP 82-5HW)5»*

intranet.oabpr.org.br/sen4cos/certidao/certidao_achogado2a.asp _ 1/2
CURITIBA-PR



Agustini | Arraes
& Carbaní O \l^
advogados associados

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto -

Estado do Paraná.

CONVITE N® 031/2013

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

Dedafáiriby pára óá fiíis de ídifeito, ná quàlidadè dd proponente do

procedimento licitatório^ sob a modalidade de CONVITE iN° 031/2013,

instaurado pelo Município de Planalto, què não fomos.declarados inidôneos

para licitar ou contmtar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas.

advoaadDs assaciadas
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 30 de agosto de 2013.

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados.
OAB/PR n."" 1642 CNPJ n.<» 06.963.026/0001-11

Roosevelt Arraes

OAB/PR 34.724

r;06.963.026/0001-11
ASUSTlNt I ARRAES & CARSONI
ADVOGADOS ASSOCIADOS

Esmyos UNIDOS,
CE?3aL510-05'1'

L. CURÍTIBA-PR J

Rua Estados Unidos, n°. 266
Curitiba | Paraná | CEP 82.510-050
tel./fax: (041 ) 3026-701 0
www.aac.adv.br | aac@aac.adv.br



Agustini | Arraes
Sc Carbani^lEQ
advogados associadas

Â Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto -

Estado do Paraná.

CONVITE N® 031/2013

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO DO
INCISO XXXIII DO ARTIOO 7® DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

A proponente abaixo assinada, participante da licitação

modalidade de CONVITE N° 031/2013, por seu represent^te^ declara, na forma

e sob as penaè importasilpéldLeilii^ dè 2T dejunhb dé 1993 e demais

legislação pertinente, que, nos termos do § 6° do artigo 2!7 da^^^^L^ n° 6.544, de

22 de novembro de 1989^_:encohítrá-sé em situação regular perante o Ministério

do Trabalho, no que se refere ã observância do disposto no inciso XXXIII do

artigo 7° da Constituição FedéfalJ u Ci Q S □ S S D CIH G G S

Curitiba, 30 de agosto de 2013.

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados.
OAB/PR n.» 1642 CNPJ n.° 06.963.026/0001-11

Roosevelt Arraes
OAB/PR 34.724

O6.963.026/ÜOO1-11'
AGUSTlWt í ARRAES 81CARBOKI

ADVOGADOS ASSOClADOa

n, Esmoos imtoos, f&m
CE?82;5t&â59

^  CURnriBA.PR J

Rua Estados Unidos, n°. 266
Curitiba | Paraná | CEP 82.510-050
tel ./fax: (041 ) 3026-701 0
www.aac.adv.br | aac@aac.adv.br



Agustini | Arraes
S. CarboniOl^Q
advogados associados

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto -

Estado do Paraná.

CONVITE N° 031/2013

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos conforme solicitado no edital em epígrafe que o

responsável referente a execução dos serviços, caso venhamos a vencer a

referida licitação é:

NOME FORMAÇÃO N° REGISTRO ASSINATURA ;

Roosevelt Arraes Advogado OAB/PR 34.724 '

Rogério Carboni Advogado OAB/PR 37.227

-  7 r

<7

Declaramos, outrossim, que o proÇ^io^al acima relacionado
pertence ao nosso quadro técnico de profissionais.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

'06.963.026/Ü00Mf
AGUSTIfJS /ARRAESaCARÇ«3Kfi
ADVOGADOS ÂSSOCIADOS

a ESTADOS UNIOCa, »*m
CE?a2.!5t<WÍ&J

fe» CURmBA^PR f

Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados.
OAB/PR n.° 1642 CNPJ n.° 06.963.026/0001-11

Roosevelt Arraes

OAB/PR 34.724

Rua Estados Unidos, n". 266

Curitiba | Paraná | CEP 82.510-050
teí./fax: (041 ) 3026-701 0
www.aac.adv.br | aac@aac.adv.br



Agustini | Arraes
Sc Carbani O l£Q
advogados associadas

Â Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto -

Estado do Paraná.

CONVITE N® 031/2013

ANEXO VI - TERMO DE RENÚNCIA

A proponente abaixo assinada, na qualidade de Proponente do

procedimento licitatório sob a modalidade de CONVITE N° 031/2013,

instaurado pelo Município de Planalto, declara na forma e sob as penas

impostas peM M ôn^ ̂ s666/93/|de 21idç ̂ nho d^^^^^ a empresa

que representa^ que não pretfende recorrer da dfecí^ão ÍM Èomtô de Licitação,

que julgou os documentpè de habilitaçãd, rebunoi^dóv'aãsim,^^ ̂

ao direito de recurso da fáse habilitatória e ao prazo respectivo, e concordando.

em conseqüehcYa, com o^ pursq^ .dpo propèdiménfo licitatório, passando-se à
aUVüUclÍJUS üblSLlLlclUü:^' ^

abertura dos envelopes de propo^sta de preço dos proponentes habilitados.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

Curitiba, 30 de agosto de 2013.

dvogados Associados.Agustini, Arraies & Carboni
OAB/PR n.® 1642 CNPJ n.® 06.963.026/0001-11

Roosevelt Arraes

OAB/PR 34.724

Rua Estados Unidos, n°. 266
Curitiba | Paraná | CEP82.510-050
tel./fax: (041 ) 3026-701 0
www.aac.adv.br | aac@aac.adv.br



Agustini | Arraes
S. CarboniOlEQ
advogadas associados

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Planalto-

CARTA CONVITE n° 31/2013

ANEXO I - PROPOSTA COMERCIAL

Na qualidade de representante legai da empresa Agustini, Arraes & Carboni
Advogados Associados, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob n°.
06.963.026/0001-11, e isenta de Inscrição Estadual, com sede administrativa à
Rua Estados Unidos, n.° 266, cidade de Curitiba, Estado do Paraná,
apresentamos e submetemos a apreciação desta Comissão a nossa Proposta de
Preços, para o fornecimento dos serviços constates do objeto do Edital
modalidade CARTA CONVITE n°. 31/2013, conforme segue:

Item Ôbjetd
máximo

unitário

Preço
máximo

total

Prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planalto,
devendo realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas as medidas
jurídicas cabíveis visando resguardar os interesse
do Município nos autos de ação ordináaía n.°
5005571-23.2012.404.7007 em trâmite perante a
Vara Cível Federal de Francisco Beltrão, nos
autos de agravo de instrumento n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 4® Região, e, nos autos de
suspensão de liminar n.° 676 em andamento
perante o Supremo Tribunal Federal, e todos os
seus incidentes, inclusive agravos regimentais,
recursos especiais e extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras medidas

jurídicas, bem como promovê-las, objetivando
resguardar os interesses do Município na
ampliação de repasses do FPM, em razão das
medidas adotadas pelo Governo Federal, acerca
da concessão de benefícios fiscais que afetaram a

arrecadação de IPI e IR.

VALOR TOTAL

MÊS 4.510,00 54.120,00

54.120,00

Rua Estados Unidos, n®. 266
Curitiba|Paraná|CEP82.510-050
tel ./fax; (04 1) 30 26-70 1 0
www.aac.adv.br 1 aac@aac.adv.br



Agustini | Arraes
Sc Carbani O \l^
advogados associados

1. Da validade da proposta: 60 dias.

- Declaramos que temos pleno conhecimento e concordamos com as condições
estabelecidas pelo edital da presente licitação, e que os produtos apresentados
satisfazem as condições impostas pelo edital.

Curitiba, 30 de agosto de 2013.

Q  È
Agustini, Arraes & Carboni Advogados Associados.
OAB/PR n.** 1642 CNPJ 06.963.026/0001-11

Roosevelt Arraes

OAB/PR 34.724

aovnaadGS assDcmüos

n

AGU3T1Í41 / arraes ô
ADV 00 ADÜS ASSOCIADOS

CE?82.51<W)5G

CURÍTIBA-PR

Rua Estados Unidos, n°. 266
Curitiba | Paraná | CEP 82.510-050
tel./fax: (041 ) 3026-701 0
www.aac.adv.br | aac@aac.adv.br



Município de Planalto - 2013

Classificação por Fornecedor

Convite 31/2013

Pãginail

Kem Produto/Serviço UN. Quantidade Status Ma%a Preço Unitário Preço Totai Sei

Fornecedor: 297fr-6 M3USTINtARRAES&CARBONIADVQGADOSASSOCIADOS

LoteOOl-Lote 001

001 6790 Prestação de ser<,içostécrecos especializados UN

CNPJ: 06.963.026>0001>11 Telefone (41)30267010

12,CO Habilitado

Statue Habilitado

4510.00

54.120,00

54.120,00

54.120,00

VALOR TOTAL: 54,120,00

Emitido por; CARLA, na versão: 5504 d 05091201311:12:15



C  Município de Planalto-2013
Mapa da Licitação

Convite 31/2013

Pâgina:1

Data abertura: 05/09/2013 Data julgamento: 05/09/2013 Data homologação:

CNPJ: 06.963.026'0001-11

Produto UN. Quartidade Preço Marca

Lote 001 - Lote 001

001 Prestação de serviços tòcnícosespe

TOT/y. GERAL DO FORNECEDOR

TOTAL GANHO PÊLO FORNECEDOR

UN 12.00 4.510,00 ■

54.ia).CI0

CNPJ: 06.963.02&0001-11 - AGUSTINiARRAES&CARBONl ADVOGADOS ASSOCIADOS
FRU - Frustrado DES-Deserto EMP-Eirpate EME-ErrpateME

Emitido por: CARLA, na versão: 5504d 051»201311:12:06



Agustini I Arraes
& Carboni
ADVOGADOS ASSOOADOS
m

PROCURAÇÃO

Município de Planalto, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n.°

76.460.526/0001-16, com sede em Planalto-PR (Praça São Francisco de Assis,

n.° 1583), representado pelo Prefeito Municipal Marlon Fernando Kuhn^

brasileiro, casado, portador da cédula de identidade n.° 3.031.944-3, inscrito no

CPF/MF n,° 643.844.469-34, residente e domiciliado em Planalto-PR, constitui

os advogados Roosevelt Arraes (OAB/PR 34.724) e Rogério Carboni (OAB/PR

37.227), integrantes da sociedade Agustini, Arraes & Carboni - Advogados

Associados (OAB/PR 1642), para ajuizar as medidas jurídicas cabíveis visando

ampliar o repasse de verbas do FPM ao outorgante, conferindo os poderes para

o foro em geral, bem como para desistir, transigir, receber e dar quitação.

Planalto-Pr., 09 de setembro de 2013

MARLON FERNANDO KUHN

"efeito Municipal

Rua Estados Unidos, n.® 266. Curitiba. PR
CEP 82.510-050. Telefone / fax 41-3026 7010

www.aac.adv.br - aac@aac.adv.br



EDITAL CONVITE N° 031/2013

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

Aos cinco dias de setembro de 2013 às nove horas, na sala de reuniões,

desta Prefeitura Municipal de Planalto, os membros integrantes da Licitação

nomeada pela portaria /?® 001/2013, reuniram-se para procederem ao

recebimento, abertura e julgamento das propostas de habilitação e preços

referente ao CONVITE N° 031/2013, que trata da seleção de proposta para

contratação de empresa visando a contratação de pessoa Jurídica,

regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados

de consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas

visando a ampliação de repasses do FPM do Município de Planalto. Tendo

como valor máximo a importância de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

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

sendo elas: AGUSTINI ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS,

BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADOS, OLIVEIR/VTSURU

ADVOGADOS E SANTIN ADVOGADOS ASSOCIADOS. Sendo que as

empresas, BARRETO RAMOS ADVOGADOS ASSOCIADO E SANTIN

ADVOGADOS ASSOCIADOS, 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 01 (uma) empresa devidamente habilitada, qual seja, AGUSTINI

ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS. A empresa

OLIVEIRA/TSURU ADVOGADOS não cumpriu com o disposto no item 06 (da

habilitação) pertinente ausência de apresentação da prova de regularidade

para com a fazenda federal, ficando então por esse único motivo declarada

inabilitada a respectiva empresa. Na sequencia, após as proponentes recusar

expressamente quanto ao direito de interpor com recursos, pertinente a fase

de habilitação, procedeu-se abertura do envelope n° 02 contendo proposta^

onde constatou-se que consagrou-se vencedora a empresa subsequente:



AGUSTINIARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Lote Item Objeto Unidade Quant. Preço
unitário

Preço
total

Prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM
do Município de Planalto,
devendo realizar: a) os atos
necessários ao

acompanhamento e adoção de
todas as medidas jurídicas
cabíveis visando resguardar os
interesse do Município nos autos
de ação ordinária n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite

perante a Vara Cível Federal de
Francisco Beltrão, nos autos de
agravo de instrumento n.

5005571-23.2012.404.7007 em

trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 4® Região,
e. nos autos de suspensão de
liminar n.° 676 em andamento

perante o Supremo Tribunal
Federal, e todos os seus
incidentes, inclusive agravos
regimentais, recursos especiais
e extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras
medidas jurídicas, bem como
promovê-las, objetivando
resguardar os interesses do
Município na ampliação de
repasses do FPM, em razão das
medidas adotadas pelo Governo
Federal, acerca da concessão

de benefícios fiscais que
afetaram a arrecadação de IPl e
IR

MÊS 12 4.510,00 54.120,00

TOTAL 54.120,00

O critério de julgamento adotado foi o de menor preço. O pagamento será

efetuado em até 15 (quinze) dias do mês subsequente a prestação dos

serviços, mediante apresentação da respectiva nota fiscal. Para fins de

assinatura do Termo Contratual o Município de Planalto, convocará o

adjudicatário 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 31/12/2014. Nada

mais havendo a tratar, encerrou-se a presente em única via que depois de

assinada será remetida ao executivo para homologação"^^^



LUIZ Cj/Rt^S S^/
Presidente

747.491.029-20

ROOSEVELT ARRAES
Agustini Arraes & Carboni
Advogados Associados.

KRUGER

Membro

310.216.890-68

ROBERTO ALOtíSIOf
GOERGEt^ ( J
Membro ^

040.368.469-22

IIUS-RIROSHI TSURU
Oliveira/Tsuru Advogados.
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EDITAL DE CLASSIFICAÇÃO
LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE N° 031/2013

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica, regularmente constituída, para prestação
de serviços técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a ampliação de repasses do FPM do Município de
Planalto. Conforme abaixo segue:
AGUSTINI ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS

Classificação Lote Item Objeto Valor do item

1 Prestação de serviços técnicos
especializados de consultoria,
assessoramento, apoio técnico e
efetivação de medidas visando a
ampliação de repasses do FPM do
Município de Planalto, devendo
realizar; a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas
as medidas jurídicas cabíveis visando
resguardar os interesse do Município
nos autos de ação ordinária n.°
5005571-23.2012.404.7007 em

trâmite perante a Vara Cível Federal
de Francisco Beltrão, nos autos de

agravo de instrumento n.° 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante
o Tribunal Regional Federal da 4^
Região, e. nos autos de suspensão de
liminar n.® 676 em andamento perante
o Supremo Tribunal Federal, e todos
os seus incidentes, inclusive agravos
regimentais, recursos especiais e
extraordinário; b) analisar a viabilidade
da adoção de outras medidas
jurídicas, bem como promovê-las,
objetivando resguardar os interesses
do Município na ampliação de
repasses do FPM, em razão das
medidas adotadas pelo Governo
Federal, acerca da concessão de

benefícios fiscais que afetaram a
arrecadação de IPI e IR.

54.120,00
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Planalto-Pr, 05 de setembro de 2013.

LUIZ CAffLOS BG«I
Pr^idente

747.491.029-20

MARtSA KRUGER
Membro

310.216,890-68

ROBERTO ALO
GOERGE

Membro

040.368.469-22
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PARECER JURÍDICO

REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

MODALIDADE CONVITE N° 031/2013

W

O presente Processo de Licitação n° 031/2013, na modalidade de

Convite, pelo critério menor preço, referente à contratação de pessoa jurídica,

regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de

consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a

ampliação de repasses do FPM do 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 o respectivo objeto.

Planalto-Pr., 09 de setembro de 2013

PATR

ASSESSQRíMttíRÍDICA

OAB/PR N® 40209
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Planaito, 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° 031/2013, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica, regularmente
constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria,

assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Município de Planaito, em favor da empresa, AGUSTINI
ARRAES & CARBONI ADVOGADOS ASSOCIADOS, e em conseqüência
ADJUDICA o objeto em favor da mesma para que produza seus efeitos legais.

Planalto-Pr., 10 de setembro de 2013

MARyOIV FERNANDO KUHN
PREFEITO MUNICIPAL
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CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS N° 169/2013
CONVITE N° 031/2013

Contrato Administrativo de Prestação de Serviços que entre si fazem o
Município de Planalto e a empresa Agustini, Arraes & Carboni Advogados
Associados, 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: AGUSTINI, ARRAES & CARBONI ADVOGADOS
ASSOCIADOS., pessoa jurídica, devidamente inscrita no CNPJ sob n°
06.963.026/0001-11, com sede à Rua Estados Unidos, 266, Centro, Município de
Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada por sua Administradora, Sr.
ROOSEVELT ARRAES, brasileiro, casado, empresário, portadora do RG n."
5.713.359-7 SSP/PR, e do CPF sob n." 266.583.038-86, residente e domiciliada à Rua
Professor Brandão, 178, Centro, Município de Curitiba, Estado do Paraná

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO
O presente contrato tem por objeto à contratação de pessoa jurídica,

regularmente constituída, para prestação de serviços técnicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico e efetivação de medidas visando a
ampüação de repasses do FPM do Município de Planalto, conforme abaixo segue:
Item Nome do produto

Prestação de serviços téciiicos especializados de
consultoria, assessoramento, apoio técnico
efetivação de medidas visando a ampliação de
repasses do FPM do Miuúcípio de Planalto,
devendo realizar: a) os atos necessários ao
acompanhamento e adoção de todas as medidas
jurídicas cabíveis visando resguardar os interesse
do Município nos autos de ação ordinária n.
5005571-23.2012.404.7007 em trâmite perante a
Vara Cível Federal de Francisco Beltrão, nos autos
de agravo de instrumento n." 5005571-
23.2012.404.7007 em trâmite perante o Tribunal
Regional Federal da 4^ Região, e, nos autos de
suspensão de Liminar n." 676 em andamento
perante o Supremo Tribunal Federal, e todos os

Quant

12

Unid

MES

Preço
luútário

4.510,00

Preço
total

54.120,00
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seus incidentes, inclusive agravos regimentais,
recursos especiais e extraordinário; b) analisar a
viabilidade da adoção de outras medidas jurídicas,
bem como promovê-las, objetivando resguardar os
interesses do Mimicípio na ampliação de repasses
do FPM, em razão das medidas adotadas pelo
Governo Federal, acerca da concessão de

benefícios fiscais que afetaram a arrecadação de IPI
elR.

VALOR TOTAL 54.120,00

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" 031/2013, juntamente com seus anexos e a
proposta da CONTOATADA.

CLÁUSULA SEGUNDA
DO VALOR

Pela execução do objeto ora contratado, a CONTRATANTE pagará à
CONTRATADA o valor total R$ 54.120,00 (cinqüenta e quatro mil e cento e vinte
reais), daqui por diante denominado "VALOR CONTRATUAL.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTOS
Os pagamentos dar-se-ão até o 15" (décimo quinto) dia subsequente a

execução mensal dos seiviços, mediante apresentação de Fatura ou Nota Fiscal de
Serviços, devidamente atestada pela Secretaria de Administração.

CLÁUSULA QUARTA
DA DOTAÇÁO ORÇAMENTÁRIA
Para cobertura das despesas decorrentes desta conbatação serão

utilizados recursos próprios do Município de Planalto, Proveniente da seguinte
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Conta da despesa Funcional programática Destinação de recurso

220 02.103.04.122.0402-2004 0.1.00.0000000

CLAUSULA QUINTA

DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
O prazo para a execução dos serviços objeto do respectivo contrato, será

12 (doze) meses, contados a partir da data da celebração do contrato, podendo ser
prorrogado de acordo com a Lei n" 8.666/93, desde que haja interesse da
Administração.

CLÁUSULA SEXTA

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 nas formas e nos prazos convencionados.

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

c) promover o acompanhamento e avaliação da execução dos serviços
objeto deste Contrato.

Parágrafo Terceiro - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) prestar a execução dos serviços na forma ajustada;
b) planejar estratégias, confeccionar peças processuais,

requerimentos, recursos administrativos e judiciais, e outras
manifestações, de maneira adequada, observando a legislação
pertinente, submetendo-os ao contratante, que, poderá, em caso
de processos administrativos subscrevê-los;

c) apresentar relatórios dos processos e procedimentos
administrativos e judiciais sempre que solicitado pelo
contratante;

d) zelar pela preservação dos interesses do contratante adotando
todas as medidas jurídicas cabíveis e/ou apresentando
justificativa circunstanciada acerca das estratégias;

e) observar todas às disposições éticas e legais inerentes ao
exercício da Advocacia;

f) manter sigilo de todas as informações que receber em virtude da
execução dos serviços contiutados;

g) aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Tenno
Aditivo, os acréscimos que se fizerem necessárias, no montante
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do
contrato;

h) executar os serviços dentro de assentados conceitos éticos e de

^  boa técnica, envidando todos os esforços no sentido de melhor
atingir os objetivos da contratação;

i) os profissionais designados para a execução dos serviços deverão
empregar o necessário zelo, correção, celeridade e exação no
trato de qualquer interesse da CONTRATANIR sob os seus
cuidados profissionais, cabendo-lhes exclusiva responsabilidade
por eventuais transgressões;

j) solicitar autorização prévia da CONTRATANTE, em caso de
substituição do profissional designado;

k) atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais decorrentes;

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

m) caberá a Contratada apresentar sempre que solicitado, durante a
execução do Contrato, documentos que comprovem estar
cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações



r. fóffiÃüÁLr?

município de planalto
CNPJN'' 76A60.526/0001-16

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

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

PLANALTO - PARANÁ

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

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
DOS TERMOS ADITIVOS

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

CLÁUSULA NONA
DA RESCISÃO

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

Parágrafo Segundo - As partes convencionam que o presente Contrato
poderá ser rescindido mediante comunicação prévia de 30 dias, sem qualquer
indenização ou ressarcimento.

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

CLÁUSULA DÉCIMA
DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
O prazo de vigência será até 31/1^2014, podendo ser prorrogado na

forma da Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA
DA CESSÃO DO CONTRATO E SUBCONTRATAÇÃO
A CONTRATADA não poderá ceder o presente Conüato a nenhuma

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA
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DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão dirimidos de comum acordo entre as partes,
com base na Lei n'' 8.666/93, e dos princípios gerais de direito.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
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 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 dúeito 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 produza seus
efeitos legais.

ATANTE

Planalto-Pr., 09 de setembro de 2013

ssjoOA
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
OJdecirCaitípos
RC 6.045.397-7

CPF 990.135.769-15

larisfí Kruger
Téc. CROPR 0ZO2S1/O-7
RQ 12.490.306-i/PR
CPF 310.216.890-68
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ín«ufite{»taR«sahiç5B001dBMd9C«ül3rb<le2011 i--.,. ,
EXTRATO DE CONTRATO N* 169S013

^VÍ%N»Cei/2ff!í
DATA DAA5SINATURA; 09 de setembro de 2013
CONTRATANTE; Muilcfpb dePlarano
^NTRATADA: AgusUrf Anaes & Carbonl Advogados Associados.
OTJETO; Coflftataçâo de pessoa jortdica. regutaimente constituída, para prestação
deserv^ técnicos especializados de corsultorta assessoramerto. apr^ téciíco e

VALOR TOTAL R$54.120,00 (Cinqüenta e qualfo miJ e certo e Vinte reásl
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12C014
MARLGN fíRNANDO KüHN - Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 176^13

EXTRATO M ̂>NTRATO N* 1700013

TCmAOA ÒE PREÇOS N» 008/2(«3
DATA DAASSINATURA; 10 de setembro de 2013
CONTRATANTE; Mmicfpto de Planalto
CONTRATADA; Femamed Ltda
OBJETO: Atfitsição de medicamertos, destinado exctustvanerrte » afendmento de

oToTa* "1^-

MARLGN FERNANDO t<UHN - Prefeito Municipal

PXTRATO DE CONTRATO N* 1710013

>OMADADE PREÇOS H' 0080013
DATA DA ASSINATURA'10 de setembro de 2013
CONTRATANTE: Mifiicfpio de Planalto
CONTRATADA: MedicamentosdeAZ Ltda.
OBJETO:Aqtísíçâo de medJcamentos e material de consumo, desVnadoeccItstvamente
ao atencttnento de açô» executadas pelo Centro Murtcipal de saúde deste Murteira
de Platiana ^

i^te 02- ® coluno ,«s: 01.0

VALOR TOTAL: R$ 9,657.60 (rtove mH, novecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta
centavos).
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/07/2014
MARLCMí FERNANDO lOJHN - Prdetto Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N-1720013

TCMíAI3Are PREÇOS N® 008/2013
DATADAASSINATURA: 10 de Setembro de 2013
CONTRATANTE; Mufiicfplo de Planalto
Ct^TRATADA: Medigram Distribuidora de Medicamentos Ltda
OBJETO;A<píslçaDde medicamentose materiais de consumo, destinadooctuslvamente
de ^ executadas pelo Centro Municipal de Saúde, deste Muric^
líãí .02.03.<M.05,06,07: LOTE 02- Matertel de Consumo
VALOR TOTW.: R$ 15118,^ (quinze mil, cento e dezoito reais e «nte centavosl
PRAZOOEVIGENCIA;31/07/2014
M'-^.ON FERNANDO KUHN - Prefeito Municipal

BJÍThATO DE CONTRATO N*173fl013

PREGAO presencial N* 050/2013
DATA tWASSlNATURA' 12de setembro de 2013
CONTRATWITE" Mixiicí|:to dePtanaito
CONTRATADA: Chtqubiho Mâertais de Construção Uda.

^ materiais de construção, destinados á manutenção e coreervacão
debensbnóveis.desteMunlcipiodePtanaito
iTENS;01,02,03.04,.
V^ORTOTAL w 117.038,00 (centoedezessetemlleimitaeottoreafei
PRAZO DE VIGÉNa/V:31/12C014
MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N* 174/2013 OortTser

PREGÃO PRESENOAL N® 050/2013
DATADAASSINATUITA: 12<Je setembro de2013
CONTRAT/WTE; Município de Planalto
CONTRATADA: VaiclrMactiatfo de Mello

constn^ao. destinados ã manutenção econservação
de bens imóvets, deste Municfplo de Ptanatb
ITENS: 01.02.03.04.05.06,07.08.09,10.11,12,13.1415,161718

PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/1 ̂^014
MARLON FERNANDO KUHN - Prefeito MuntCipaJ

PREGÃO PRESENCIAL N® 050/2013
DATADAASSINATURA: 12de setembro de2013
CONTRATANTE; Município de Planalto
CONTRATADA: MIcemetal MüHerindústna e Conérclo Ltda

^ constnjçâo. desbnatosà manuenção econservaçãode bens Imóveis, deste Município de Planalto
ITENS:01.02.Q3.04.05.06.07.0e.09.10,11121314

MARLON FERNANDO KUHN
Preteao Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 176/2013

PREGÃO PRESENOAL N® 050/2013
DATA DA ASSiNATU RA' 12 de Setembro de 2013
CONTRATANTE: Munfcipto de Planalto
CONTRATADA: Roger Coméitto de Mderials de Construção Ltda.

coretraçâo, destinados á mamienção e ccrnservaçãO
de bens Imóveis, deste Municiplodenanalto
ITENS:01.02,03,04,05.06,07,(»,09,10,11,12.13,14,15,16.

^ 116.219,00 (cento e dezesseis mU e duzentos edezenove reate)PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12«114 «««?>•/« iwbí.
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATOS CONTRATO N® 177/2013

PREGÃO PRESENQAL N® 0500013
DATADAASSINATURA 12de setembro de 2013
CONTRATANTE: Munícípto de Planalto
CONTRATADA: Materiais de Construção Rogerí Ltda.
OB^O; Aquisição de materiais de caistíução. destinados à manutenção e corBervaci)
de bens imóveis, deste Município de Pianalta
ITENS:01.02,03,04.05.

d^^tacCTfeiTO) (centoe onze mil, oitocentos e quarenta e Hs reais e
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/12/2014
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO M® 178^13

DISPEN SA DE LICITAÇÃO N® 034/2013
DATADAASSINATURA I2de setembro de 2013
CON TRATANTEr Município de Planalto

CONTRATADA:AconsermedAs«stTéc.eCtHn.deEqulp Hcsp U(&
empnsa especializada para ã prestação de serviços visando

de pSIo «destinados a Secretaria de Saúde deste Munlcfflo
VALOR TOTAL R$ 5.000,00 (Clnco ITÍI reaisi
PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/10/2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

PLANALTO doanodedolsrtJBetrezeo MUNICÍPIO DE
KUHN^FSiwiípli^r,™*'^^'^® ̂  Pfefeito. Sr. MARLON FERNANDOKUHN/EDEMIR PERICO e BARJZAN E BORDIN CUNICA MEIXCA LTDA rteste ato
representado por seu Admtnisírador Sr. LUIZ GUSTAVO BARIZAN BCRDIN resolvpm

° Co^oAttninfetratvode Prestação de Serviços n®"l87/2012.
clS^i^Í de 17 de agosto de 2D12. rros seguintes tamos;CL/^SULA PRIMEIRA. Em virtude do mutuo acordo ertre as partes llca acrescida a

f  cláusula Primeira, (do Objeto cootrao), toltetaidoae s^ mil e seiscentos e otterrla reds) conforme

■ P®^"®"'® Contrato Administrativo de Prestação de
P®"®® em cteta de 17 de agosto de 2012. tendocomo Irr^orfe o valor de R$ 150.720,00 (centoe cinqüenta mil e setecentos e vinte reâs)

^ 188.400,00 (cento e dtenta e oito mli

Ip-OSfb Otdw ABtInus EiannlcBfnma oxn'dftK^ir

-^-41 w^^S>>^BUi<*>emá<aganmlfed»aiicrtUdBd>dMk'
O'ON <">11 * é» "Wtn-rtliftiK XbM/Mf. ai/Mf tfe cBelà • imiwwb

AraecBcultw^a wtwtfUtetfi d»
~*irXnte<tonMq]o,M»iD«o „ , , . .
cMÍBO •olHonotíH. ^ "-W^íraM

ht^://JBnsop,dio«n».Mm .br Página



Diário Oíiciül dos ÍVlunicípios
HOMOLOGAÇÃO E ATO ADJUDiCATÓRIO
CONVITE N® 031/2013

031/2013 de acordo com o refemmeedllal CONVITE N"

Empresa: Agustinl AtraesTcart

MARLON FERNANDO KLIHN
Prefeito Municipal

edital de resultado de licitação --•oí-J-r
PREGÃO PRESENCIAL N" 050/2013 DE 22 DE AGOSTO DE 2013

Es.do do

alterações e legislação correlata, TORNA PÚBUCO fSSS SfT ̂ Posterfores

2, Empresas PaiUclpames'

JlíçTcSc"?'''"'" LTDA^
"Jíla-'cSLc"^''^ 2-3 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ROGERI L7DA
Situaçao: Classificada
2.4 VALCIR MACHADO DE MELLO
Situação: Classificada

"uaTàfcSSa'° construção LTOA 3. Empresas Vencedoras;

3.1 CHKXJINHO MATERIAIS DE Construção iTnA - -ji no CNPJ n® 08 943 537/noniJiR LTC^. pessoa jundca com inscrição

«SiSsS—* Inscrição no CNPJ n® 76 981 993/onn«w';9 cii.«y<, ^ pessoa jundca. com

Município de Planalto. Estado do Paraná p^ oftínJ^? 15.16.17 1 8 27 34 35 38 d? infaitr^ ^ O fomecimento dos Itens: 01.02.03,04 05
mil e ce«o e "

-

Planalto. Estado do Paraiá oàra n hmprimo.^^yl » 660, Certfro, Município de a importância de RS iii 843 5o /cento c nn7o mT totalizando
Cinqüenta centavcS^ f"". oitocentos e quarenta e três reais e

00.43ÍS)0^-70^adTn"Av^Ío'S!fleíí'^*?T '"scftÇSo no CNPJ n®
•'T4?47'S 51 °
^Tr^Ir S'S:ro''S 843.50 (cento e onzemll. Inscrição no CNPJ rp 08.Q84.4oíoSl'-tPsitu?d3^n?AÍ^^

dezeSSSvefir ' 4 DatadaAt>ertura:
A Ucitaçào Pr^âo Presencial n® 050/2013 de 22 de aoosto ne cni-j
em reursão realizada pelo Preooelro rm nia ^ »LSÍ 5 abertura
Mia de reuniões da Prefeitura Municipal de Piatato
Francisco de Assis 1583 cenlro Estado do Paraná, na Praça São

Pregoeifo

Página 58/oes AVISO DE LICITAÇÃO
MUNICÍPIO DE PLANALTO/PR
PREGÃO PRESENCIAL N® 05»2013

?e"s°u 'rrr» "■» e subsiaiartamenteàtóF^ra" aS?Tr 2727/2007de2OTS2007. edemals legaiaçõesapltavela em sua s^sdea

c/ lo>a;Io elelrortca bKomeosliel (eS^ima M«c a cvs gasolina e 66 cw í>tannt nA rv«r»o..... 9^®°''"®/ potência macima e/ou superior
Municfpiode Planalto. ®®®'atinado a Secreíarta de Saúde deste

setembro de 2013 -às 09 00 horas

MA^En"SÀS em heráho de expedMe, Prefeito Municipal

i«í?=7£

AVISO DE LICITAÇÃO '
"PREGÃO PRESENCIAL" N® 056/2013

Le,riSrde„°'^,o'^"d'^^tS^ie£.^^2^°L? -
aleí^TtC lUSSd""/; sua sede sito a Praça São Francisc^Stó^s^^i^^fa 'epislações aplicáveis, em

DAm DA^ERTURA: 25 de setembro de 2013 -às 14 00 horas
MA^Sn^^SSh" ^ "<=-«0 de e,pedleo.e. Prefeito Municipal

RESULTADO DE DISPENSA .^írfrrs
DJSPÊN 8A N® 033/2013

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipai

RESULTADO DE DISPENSA
DISPENSAR® 034/2013

d°eS,r
EMPRESA: AconsermedAssist.Téc.eCom (fcEouin Hfvtn im=. VAI^OR: r$ 5,000.00 (cirro ml! reais) ^ ^ DATA 12 de setembro de 2013
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

EXTRATO DE CONTRATO N® 168/2013 Coarasa
CONVITE N® 030/2013

setembro de2013
CONTRATANTE: MurScípio dePianaito

de Se^Ta'Sd%í ST^doTa^ ÍSS SaúdedesleMitoicípioctePiaialto. uanoapaclentes do Centro Municipal de Itens: 01,02.03.04,05,06.07 08 09 101i lo n nnc - o

ZSeeTeSV' ^ ''"ddenta e o„d .eels e PRAZO DE VIGÊNCIA: 31/10/2)14
MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

OcíraM

*v3twi' c4<(/^*oXw/eno«/te Í1S194ÕS99
http://ainsop.dioems.coni.brr^glnaSS



09 iO Trombeta^^^^C^ganema. 13 de setenibro de 2Ò13

Ptefeiiun MimiHpa] de Plaulio
Prifa S3o Francisco de Assis, 15S3
83.750-000 • Pianalio • Paraná

EXTTWTO DE CONTRATO N" I6W0I3

CONTITÍN-OMÍOIT

DATADA ASSINATURA: 06 de setanifo de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATADA LabOTaiôrio de Análises Clinicas Trevisan [ida.
OB^TO: Cootraaçfe de empresa visando a fffestaçio de seniços visando a
realiaíío de exames laborstoriais, destinados aos usuários/pacientes do Centro
Municipal de Saúde deste Mmicipio de Planalto,

Itens: 0I,()2,03,(M.05,G6,07,08,09,I0.11.12,!3.14,15,16,i7,18,I!},2() 21 22,23 24
25.26,27,2S,29.30JiJ2,33,34J5,36,3738,39,40,41,42,43,44,45,46.47,48,49!5o!
51,52.53,54,55.563738,59,60,61,62.63,64,65.66,67,68,69,70,71,72,
V.ALOR TOTAL: RS 55.258,45 (cinqüenta e cinco mil, duzentos e cinqueiu e
oito reais e quarenta e cinco centavos).
PRAZO DE \TGENCiA:31/ía'2014.

.M.ARLON'FERN.AVDOKUHN
Prefeito Momcípal

Municqiío de Planaho
Praça Ski Francisco de .Assis, 1583
85.750-000 • Planaho - Paraná

extrato de CONTRATO N° 169/2013

CONVnXN'(31/2013

DATA DA ASSINATURA: 09 desetanlirode 2013
CONTRATANTE: Miadcípio de Planalto
CONTRATADA: Ajustmi Airaes & Carboni Advogados Associados.
OBJETO. CoBtralaçáo de pessoa juridka, regdaniseote constituída, para
pfCMâçki de serviços técnicos e^alizadis de consuliina, assessorameolo,
apoio tônico e efetivação de medidas visando a ampliaçio de repasses do FPM
do Município de Planalto.
VALOR TOTAL- R$ 54,120,00 (cinqüenta e quatro mii e cento e vinte reaisV
PRAZO DE VTGLVCIA: 31/112014.

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

H0M0U)GA1;Â0 e ato awudicatório
CONTITE.V03W013

MUNICÍPIO DE PLANALTO, com base na Lei FedHal 8,666'93, fiz
saber aos úieresad® que realizou abertura de documentos e pmpcstas àt preços
rrfwente edital CONTnt N*031/2013 de acordo com o abaixo descrito:

""^0: Contraliçio de pessoa jurídica, regnlaraiente constiluida, para prestaçlo de
"*^6s técnicos especializados de consultoria, assessoramento, apoio técnico e
êfetiraçâo de medidas visando a ampliação (b repassa do FPM do Municn)» de

VALOR TOTAL RS 54.120,00 (cinquentae quatro mil e ceilo e vinte reais)
D.ATA:09de!ctetnbde2013.

MARLON FER.N.ANDOKm'
Meilo Municqial

Município de Planalto
Fhça São Francisco de Assis, 1583
85.750-000 • Planaho - Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N' 169/2013
CONVITE N° 031/2)13

DATA DA ASSIN.ATIRA: 09 de setembro de 2013
CONTR.ATANII.' Miaieipio de Planalto
CONTRATADA; Agusimi Arraes & Carboni Advogados Associados.
OBJETO: Cfflitrataçlo àe pessoa jurídica, replarmeote cmutiiiiHa pan
pte^ de serviços técnicos especializados de consultoria, assesswanenlo,
apoio técnico e efetivação de medidas visando a amfdiação de repassa do FPM
do Município de Plaoaho.
VALOR TOTAL: RS 54.120,00(cinqgentse cpiatromil e cento e vinte reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA 31/11'2014.

MARLON FERNANDO KUHN
hefcito Municipal

HOMOLOG.AÇÀO E ATO ADJllICATÓRIO
CONVnE>-fl31/2(ID

MUNTCIPIO PL.AS'ALTO, com base oi lei Federal 8 666'93, faz
sabff aos bngessados que realizcu abenura de documentos: propuslas de preços
rderrale editâ! C0K\T1I V 031/2013 de acotdo com o abaixo descrito:
OBJETO: Contratação de pessoajurídica, regularaienle constituída, para prestação de
serviços lánicos especializados de consultoria, assessorancnlo, apuio técnico e
efetivação de meidas visando a amplidão de repasses do FPM do Município de

V.4L0R TOTAL: RS 54,120,00 (cinqaenta e quatro mil e cento e vinte reais)
DATA 09 de selembro de 2013.

MAEO.\FER.NANTX)KníN
Prefeito .Municipal

Município de Planaho

Pfíça Slo Franciso) de .Assis, 1583
85.750-000 • Planaho • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N" 173/2013
PREGÃO PRESENCIAL N" 05ÍV2013

DATA DA ASSINATURA: 12 de setembro de 2013
CONTRATANTE: Município è Plinallo
CONTRATADA Chiquinho Materiais deConstniçlo Ltda.
OBJETO: Aipiisiçio de mãerízis de constru^, destinados a
manutenção e cMisetvaçio de bens imóveis, deste Municipio de Planallo
ITENS: 01,02,03,04,.
V.ALOR TOTAL: RS 117.038,00 (cento e dezessete mil e trinta e oito
reais).

PRAZO DE VTGÉNCÍA:3I/]2'2014

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Mimicípal

Município de Planaho
Praça Slo Francisco de Assis, 1583
85.750-000 - Planaho • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N' 174-2013
PREG.ÀOPRESENCLAL.N» 05012013

DATA DA ASSINATURA: I2de selembro de 2013
CONTRATANTE: .Município de Planalto
(X)NTRAT.AD.A Valcir .Machado (b Mello
OBJETO: Aquisição de materiais de conslmçio, destinados i
manutenção e conservação de bens imóveis, deste Munidpio de Planalto.
ITENS; 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18.
V.ALOR TOTAL RS 117.851,40 (cento e dezessete mÜ, oitoceaw e
cinqüenta e um reais e quarenta centavos).
PRAZO DE VIGÉNCIA31/12/20I4

MARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Minicipal

Município de Planalto
Praça São Francisco de .Assis, 1583
85.750-000 • Planalto • Paraná

extrato de CONTRATO N' 1752013

PRECÂOPRESENCLALN'050/2013

D.ATA DA ASSINATURA; 12 de setembro de 2013
CONTRATANTE; Minicipio de Planalto
CONTRATADA: Micemeta! Mulkr Indústria e Cométtio Lida.
OBJETO: Aquisição ds materiais de cffltslnição, i
maniden^ e conservação de bens imóveis, deste Hinadpiode Planalto
ITENS: 01,02,03,04.05,06,07,08,09,10,II,12,13,14.
V.ALOR TOTAL RS 67.139,00 (sesenla e sele mil e c«ilo e trinta e
sove reais).

PRAZO DE \TGÊNCIA:31/!2/2014

MARLON FERN.ANDO KUHN
Prefeito Municipal

.Município de Planaho
Praça Slo Francisco de Assis, 1583
85.750-000 • Planaho • Paraná

DCIRATO de contrato N« 1762013
PREGÃO FRESLNC1AL 0502013

DATADA ASSINATüR.A; 12 de selembro de 2013
CONTRATANTE: Município de Planalto
CONTRATAD.A; Roger Comércio de Materiais de CorBtmçio Ltda.
OBJETO; Aquisição de materiais de construção, destinados à
tnamitençào e conservação de bens imóveis, deste Mimicípiode Planalto
nENS:01,02.03.04.05,06,07,08,09.10.11.12,13,14,15,16.
VALOR TOTAL: RS 116.219,00 (cetdo e dezesseis mil e duzentos e
dezenove reais)
PRAZO DE VIGÊNCIA; 31/12/2014

M.ARLON FERNANDO KUHN
Prefeito Municipal

Município de Planaho
Praça São Francisco de .Assis, 1583
85.750-000 - Planaho • Paraná

EXTRATO DE CONTRATO N' 1772013
PREGAOPRESENC1ALN"'0502013

DATA D.A ASSINATURA; 12 de setembro de 2013
CONTRATANTE: Municípo de Planaho
CONTRATADA; Materiais de Construção Rogeri Ltda.
OBJETO: .Aquisição de materiais de construção, destinados á
manutenção e coisetvaçâo de bens imóveis, deste Munidpio de Planalto
ITENS: 01,0103.04,05.
VALOR TOTAL: RS 111.843,50 (ceolo e onze mü, oitocenlos e quarenta
c três leais e cinqüenta centavos),
PRAZO DE V]GÈNCIA:3I/12'2014

.MARLON FERNANDO KUHN

Prefeito Municipal
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