
. . 

Prefeitura Mt..tnicipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n' 15 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

CNPJ N.• 77 . .;. 5.394/0001-03 - Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail· pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERM( DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nc \a Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo !m vista o Processo Licita tório n° 007/2015 - Edital 
de Carta Convite n° 00112015, q ~~ tem como objeto a Aquisição de Serviços Gráficos, 
conforme especificação no Edital. 

Torna-se públ ica a Homolo: :~ção, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

-No valor Total/Global de R$-67 ''50,00 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta 
Reais): E. L. FELIPE & FELIPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 10.515.156/0001-
69; 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Fevereiro de 2.015. 
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MUNICIPIO DE NOVA CAN · wN.,_:t~--·--·~! 

---......;,---~ ~D....;.M_I N.;.I...;;ST;...R....;A;;;;;.;Ç-iÃ~0;...2....;,0...;;0...;9/;;.2...;0 1;..2.;....;;;......;;;..;.....;.;..~;..;- -;;;;;..- .. 4---.--)-
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 .tf~. .-r::. 

Rua Bahia, g5 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 =~~.:: .. S:.é!.!::~:~;.> 
Fones (44) 3527-12 F 1 - ( 44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

PARE_CER JURÍDICO 

Considerando que foram pr~enchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

alterações posteriores, bem como o parecer da Comissão Municipal de Licitações, 

poderá o Sr. Prefeito Municipa~ de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 007/2( :. 5, Edital de Carta Convite n° 001/2015, em 

conformidade com a Ata da reu 1.ão da Comissão Municipal de Licitação de 10 de 

Fevereiro de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 13 de Fevereiro de 2.015. 

, ~ ssessor Jurídico 
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Prefeitura Municipal de Nova C'a#----~~~~-· 
Rua BAHIA, n° 85- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 ~ Ca;1'-'.>. 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1261 ·-Fone Fax (044) 352'l-1363 ----
E-mail: omncantu©hotmail.com ou prnncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇi\0 

REF: PROCESSO LICITATÓRIO No 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 00112014 

A Comissão Municipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e 
proposta apresentada, torna pública a Adjudicação, do processo licitatório em epígrafe à: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
E. L. FELIPE & FELIPE L TDA Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 no 
CNPJ 10.515.156/0001-69 valor total de R$-67.750,00 (Sessenta e Sete 

Mil, Setecentos e Cinquenta Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.015. 

Comissão dt\:~ 



MUNICÍPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PREÇOS DO PROCESSO LICITA TÓRIO n" 007/2015 
-EDITAL DE CARTA CONVIT.~ n." 00112015-PMNC. 

Às 1 Oh20min (dez Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 10 (dez) de Fevereiro do 
ano de dois mil e Quinze, na sed~ da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do 
Paraná, com sede à Rua Bahia, 85 reuniram-se os membros da Comissão Municipal de 
Licitações, nomeados pela Portaria n." 002/2015, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta c::onvite retro, para Aquisição de Serviços Gráficos, 
conforme especificação em edital, c r.de participaram da presente licitação as seguintes: 

I•:MPRESA I CNP J 
L. PAGIO NETO 
CNPJ 07.247.796/0001-20 
E.L FELIPE & FELIPE LTDA-Mb 
CNPJ I 0.515.156/0001-69 
CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁ''lCOS LTDA-ME 
CNPJ 08.706.767/0001-42 

Procedeu-se a abertura dos <:l!velopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresenta~·os/vencedores, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
E.L FELIPE & FELIPE L TDA 
CNPJ 10.515.156/0001-69 

Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09 no 
valor global/total de R$-67.750,00 
(Sessenta e Sete Mil, Setecentos e 
Cinquenta Reais); 

Pelo fato de apresentar a me 'hor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitado, sejam adjudicados ao vencedor: 

- No valor Total/Global de R$-67 /50,00 (Sessenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta 
Reais): E. L. FELIPE & FELIPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n• 10.515.156/0001-
69; 

As empresas parttctpanteo renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as .. =cisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer do< umento, ato ou forma de procedimento. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a reunião e lavrou-se a presente ata que 
após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

Rua Bahia, S/N' -Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (4 :13527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncanL êVhotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.015. 

Eliane Ferrareto da Silva - Membro __ ~--=-..o.J':.:....---"'->-.:~~=Or>-·--=--------
\)_ r' eP- c-.,' 

Sueli de Fátima Mello - Membro ~--------'r_t _________ _ 
J 

Rua Bahia, S/W · · Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (4 '3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantit (i{hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 
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E. L FELIPE & FEL IPE LTDA . 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

MATERIAIS GRÁFICOS 

OTDE UNO DESCRIÇÃO 

3.000 UND Carne couche brilho 150G cor 4x0 42x10 
100 MT2 Adesivo impresso para carro em alta performance 
150 Mt2 Adesivo para campanha em vinil 
150 Mt2 Banner com acabamento em madeira e ilhos 
20.000 Und Panfleto informativo 22x30 couche 150g cor 4x4 

com 2 vinco 
15.000 Und Panfleto p campanha tamanho 21x15 cor 4x4 

couche 150g e/dobra 
20.000 Und Panfleto inf. tamanho 10x15 couche 150g cor 4x4 
10.000 Unid Cartaz 42x30 couche 150g 4x0 
5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 

laminado com bolso 

VALOR TOTAL 
UNIT. v 

0,85 / 2.550,00 _. 

130,00 --vn.ooo,oo 
70,00~" 10.500,00 
75,00 11 .250,00 
0,44.....- 8.800,00 ../ 

0,3V 4.500,00 ./" 

0,22 4.400,00 x 
0,55 5.500,00 ./ 

1,45 ......... / .250,00 v 

VALORT~ 
MARCA DOS PRODUTOS: CENTERGRAF 

Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da 
proposta Comercial 

Fone (44) 3542·1959 
Rua Ivo de Deus França, 344 - CEP 8 345-000 - Campina da Lagoa - PR 



E. L FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001-69 I INSC. EST. 904.64850-73 

No preço ofertado, estão incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como: despesas com 
impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ou 
obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até o 
destino do objeto, se for o caso. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

E 1:. ELIPE & FE'tiPE L TDA 
EDIEFFERSON LUZ FEL'IPE 

sócio proprietário 
CPF: 078.819.809-2~.249-0 

Fone (44) 3542·1959 
Rua Ivo de Deus França 1 344 - CEP 87345-000 - Campina da Lagoa - PR 

E-mail : centergrafcl@hotmail.com 



I ITEM 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

Campo graf Serviços Gráficos Ltd 
CNPJ: 08.706.767/0001-42 -lnsc.Est.: 903.98653-08 

.e Fone: (44) 3523-8054 
t 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 001/2015 

MATERIAIS GRÁFICOS 

OTDE UNO DESCRIÇAO 

3.000 UNO Carne couche brilho 150G cor 4x0 42x1 O 
100 MP Adesivo impresso para carro em alta performance 
150 Mt2 Adesivo para campanha em vinil 
150 Mt2 Banner com acabamento em madeira e ilhos 
20.000 Und Panfleto informativo 22x30 couche 150g cor 4x4 

com 2 vinco 
15.000 Und Panfleto p campanha tamanho 21x15 cor 4x4 

couche 150g e/dobra 
20.000 Und Panfleto inf. tamanho 1 Ox15 couche 150g cor 4x4 
10.000 Unid Cartaz 42x30 couche 150g 4x0 
5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 

laminado com bolso 

VALOR 
UNIT. 

0,90 / 
133,00 
72,00 
75,00 
0,45 

0,32 

0,22 
0,54 
1,62 

TOTAL 

2.700,00 
13.300,00 
10.800,00 
11 .250,00 
9.000,00 

4.800,00 

4.400,00 
5.400,00 
8.100,00 

I-

-,., 

-
--
/ 

VALOR TOTAL 69.750,00 

Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 {sessenta) dias, contado~abertura 
da proposta Comercial 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo /Vourão - Paraná 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

) 
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CNPJ: 07.247.796/0001·20 lnscr. Est.: 903.31291·20 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

MATERIAIS GRÁFICOS 

OTDE UNO DESCRIÇAO 

3.000 UND Carne couche brilho 150G cor 4x0 42x10 
100 MP Adesivo impresso para carro em alta performance 
150 Mt2 Adesivo para campanha em vinil 
150 Mt2 Banner com acabamento em madeira e ilhos 
20.000 Und Panfleto informativo 22x30 couche 150g cor 4x4 

com 2 vinco 
15.000 Und Panfleto p campanha tamanho 21xl5 cor 4x4 

couche 150g e/dobra 
20.000 Und Panfleto inf. tamanho 10xl5 couche 150g cor 4x4 
10.000 Unid Cartaz 42x30 couche 150g 4x0 
5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 

laminado com bolso 

VALOR TOTAL 
UNIT. 

0,&:7 / 2.610,00 
132,00 13.200,00 
72,oo - 10.800,00 
77,00 11 .550,00 
0,45 9.000,00 

0,32 4.800,00 

0,24 4.800,00 
0,57 5.700,00 
1,47 7.350,00 

-

-
VALOR TOTAL 69.810,00 

Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da 

proposta Comercial ~ ~'-~()00\-'lõ' 

\,.. pttP ..,._a.&\ 
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] 
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Prefeitur ~ Municipal de Nova 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2015 
Edital de Carta Convite n° 001/2015 

Às 10:00 hs (dez horas) do dia O de Fevereiro de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se .os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° 002/2015, com a finalidac.1 e de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referivl o qual objetiva a Aquisição de Serviços Gráficos, em 
conformidade com as disposições r.Jntidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recei imento dos envelopes, que teve como participante as 
em resas: 
~~--------------------Eftt-~P~~~s-~-~-c=~-~-~------------------------. 

L. PAGIO NETO 
CNP J 07.24 7. 796/000 1-20 
E.L FELIPE & FELIPE L TOA-ME 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 
CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICC S LTDA-ME 
CNPJ 08.706.767/0001 -42 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° O 1 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das pa ticipantes, e, as Empresas apresentaram a documentação 
exigida em Edital e foram qualificadar/l1abilitadas a participarem do referido certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comiss>io, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedim~· 1to. 

Nada mais havendo a tratar, ~ncerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a present•:: ata que após lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

~·~~ 
ELIS MARINA DA SILVA 

Comissão de Licitação 

Nova Cantu, Paraná, 10 de Fevereiro de 2.0 15. 

J I 

~ ..... , _,.,<.,. 

ELIANE FERRARETO DA SILVA_ 
Comissão de Licitação 

\ ~ 
SUELI DE F IMA MELLO 

Comissão , Licitação 



CONTRA TO SOCIAL 
SOCIEDADE LIMITADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTD· J 

LUCIA CLEONICE ZARKE, brasileira, casada, comunhão parcial de bens, nascida, no dia 
02/10/1981, do comércio, Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 005.778.739-54, 
portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 7.534.382-5, expedido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada na Rua Rocha Pombo, 
2.228- centro de Campo Mourão-Pr- Cep 87.303-220. 

FABIO ALEXANDRE ZARKE, brasileiro, casado, comunhão parcial de bens, nascido no 
dia 22/06/1979, Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob 11° 005.778.759-06, portador 
da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 7.270.435-5, expedida pela Secretaria de Segurança 
Pública do Estado do Paraná, residente e domiciliada, na Rua Rocha Pombo, 2.228 -
centro de Campo Mourão-Pr - Cep 87.303-220, constituem uma sociedade limitada, 
mediante as seguintes cláusulas: 

P A sociedade girará sob o nome empresarial, de CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS 
L TOA., situada na Rua Rocha Pombo, 2.228, centro em Campo Mourão-Pr. CEP 87.303-
220 

23 O capital social será R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS ). (dividido em 20.000 quotas 
de valor nominal R$ 1,00 (Um real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, 
pelos sócios: 
LUCIA CLEONICE ZARKE, n° de quotas 10,000 R$ 1 0.000,00. 
FABIO ALEXANDRE ZARKE n° de quotas.íO.OOO R$.10.000,00. 

3a O objeto será a prestação de serviços na confecção, impressão e acabamentos de 
serviços gráficos. 

4a A sociedade iniciará suas atividades em 15/03/2007, e seu prazo de duração é 
indeterminado. 

5a As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sern o 
consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em iguaidade de condições e 
preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se 
realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

sa A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

7" A administração da sociedade caberá, a LUCIA CLEONICE ZARKE, com os poderes e 
atribuições de administrador autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, 

lí/' \ \ (_y.....- ,J,J.J,,_j-...J·,J·-



CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDADE LIMITADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LT 

em atividades estranhas ao interesse social ou 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

~,__ 
~ 

DOPA 

favor de 
da 

ga Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas jusfrficadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sóctos, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

ga Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão 
sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso_ 

1 oa A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 
mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

11a Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro 
labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

12a Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com 
os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes 
ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com 
base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço 
especialmente levantado. 
Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

13a O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ã.o) 
impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar( em) sob os efeitos dela, a pena que vede. ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular. 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

14a Os empresários declaram para fins do art 4, da Lei 9.841/39 que se enquadra na 
situação de Microempresa, sendo que o valor da receita bruta anual da empresa no 
presente exercício não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 2a da Lei n_o 9841 de 
05/10/1999, observando o disposto no parágrafo 1° do mesmo artigo e que não e que não 
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3° da mesma Lei 



!l!l~~ 

CONTRA TO SOClAL 
SOCIEDADE UMlT ADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 

00 PARANÁ 

15a Fica eleito o foro de Campo Mourão-PR., para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 04 vias. 

Campo Mourão-Pr OS,de _Março de 2007 

Lucia Ci\/onice Zarke Fabio Alexandre Zari(e 

Testemunhas 

Geovarn,piiveira Cruz 
RG: 8:-5"õ3.529-8 SSPIPR 

.• JUNT~CbMERCIÀÍ:ÔdPARÂNA ••••• 
ESCRITORIO REGIONAL DE CAMPO MOURAu·· Jane 
CERTIFICO O REGISTRO Ervt. lS /:)3 I 21)~Jl .,,.,, 3." 
SOB NUMERO: 4120 Sô 9332 9 
Protocolo• 07/097021-1 

T4929oo 

1492964 

MARIA THEREZA LOPE:S .:;.~~...(:i · .. 

SECRETARii• GEC~"'-t. 

MARIA THEREZA LOPES S~L..D _:_.:.

SECRETARIA GERA:.. 



CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA- i\IE Pág.: 
CNPJ N' 08.706.767/0001-42 

PRllVIEIRA ALTERAÇAO CONTRATUAL. 

LUCIA CLEONICE ZARKE, brasileira, casada em regime de comunhão parcial de 
nascida em 02/10/1981, empresária, t·esidcnte e domiciliada na Rua Rocha Pombo, 2228 -
Centro em Campo Mout·ão- Estado elo Pamn6, CEP: 87303-220 portadora elo Documento tie 
Identidade Civil RG n' 7.534.382-5 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n'. 005.773.739-54. 
FABIO ALEXA.I"'DRE ZARKE, brasileiro, casado em regime de comunhão pa:-ciai de bens, 
nascido em 22/06/1979, empresário, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, 2228 -
Centro em Campo Mourão- Estado do Param\, CEP: 87303-220, portador do Documento c!,e 
ldenticlacle Civil RG n" 7.270.435-5 SSP/PR c inscrito 110 CPF/MF sob n'' 005.178.75 
sócios componentes cl8 em1xesa CAMPOGRAF SERVIÇOS GI<..i,FIC:OS LTDA -
estnbelecida na Rua Rocha Pombo, 2228 - Centro ern Campo lvlourão - Estado elo Pc'.ran{L 
CEP: 87303-220, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do Paraná sob nJ -; l 
20589332 9 por despacho em sessão de 15/03/2007, resolvem por decisão ele maioria ele t:1\ 
social modificar seu contrato primitivo de ncordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CLAUSULA PRil'v1ElRA: A sociedncle ncrescenta mais seis rantos ele atividades tT:ucnmis f;ca:Jcio 
da seguinte forma: atividnde principal Impressão de Livros, Revistas e Outras Pub!ica,yões Fcriócl:cc:\S 
(CNAE: I 811-3/02) e como atividades secundárias o ramo ele Serviços de Acabamentos Gróílcos. 
Exceto Encadernação e Plastificação (CNAE: I 822-9/99), Edição ele Cadastros, Listas e ele Outros 
Pt·odutos Gráficos (5819-1/00), Impressão Digital de Material Para Uso Publ icitério (CNAE i S 13-
0/01), Impressão de Material Para Outros Usos (CNAE: 1813-0/99), Fabricação de Letras, Letreiros e 
Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos (CNAE: 3299-0/03). Confecção ele Peças ele 
Vestuário, Exceto Roupas íntimas c 8S Confeccionadas Sob Medida (C:NAE: 14 12-6/01) e o Comét·cio 
Varejista de Artigos de Papelaria (CNAE: 4761-0/03). 

CLAUSULA SEGUNDA: A Sociedade será administrada pelos sócios, LUCIA CLEONIC:E ZARi([ 
c FABIO ALEXANDRE Zr\RKC, a quem compete ativa e passiva, judicÍê'.! e c;;trajudicia! a 
administração da sociedüde e autorizado o uso do nome en1presarial illCli\'idua1mcrne. Se!lclo-lhc:s. 
entretanto, vedado o seu emprego em 8tividades estranhas ao interesse social ou assurnir obt·ig8ções 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou ele terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóv-eis ela 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLAUSULA TERCEIRA: Os administradores declaram sob as penas da lei, de que nJo csrilo 
impedidos dt exet·cerern a administrução d8 sociedade, por lei especial, ou em vit·:ude de condcnaç:2o 
criminal, ou por se encontraren1 sob os efeitos dela, a pena que vecle, aindCl que ten1porariamente, o 
acesso a cargos pllblicos, por crime falirnenlar, de pt·evaricação, peita ou suborno, concussão, p;:cu!aLO. 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas d~ defesn dcl 
concorrência, contra as relações de consumo, fé pé1blica ou a propriedade. 

CLAUS1.JLA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colieliwn 
com as disposições do presente instrumento. 

Fica eleito o tom ele Campo Mourão I h para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrlga,/ícs 
resultantes deste contrato. 



CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA -lVIE 
CNPJ N' 08.706.767/0001-42 

PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRA.TUPL 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em 3 vias ele 
forma. 

Campo Mourão - Pr, 1 O de ju1 h o de 201 3. 

Responsável pela}:.J.ab fa~ão/destefj // 
• ,i . I /1 

~~~~-
Instrumento:~· /I~ 

------------ --"- ----- ---7/-------------
ANDERSON~~DES DE OLIVEIRA 
CONTADOR ~CJ3S}J!-rt039ó6 7/0-0 

FABIO ALEXANDRE ZARKE 

Testemunhas: 

-Q~o,céeo~ --[)-w)f;. -rev cl.0-'"'izQ.c-fT-
-----------------------------------------------~CJ~ 
Priscila Cristina do Rego 
RG: 10.244.831-6 SSP/PR 

JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

I ~ AGENCIA REGIONAL DE CA1,1PO MOURAO 
-~ CERTIFICO O REGISTRO EM: 16/07~201 
·~ SOB NÚMERO· 20134037952 '7:i;, 

. _ 2 Protocolo: 1Ú403795-2, DE 15/07/2013 (fjid) , . \j'--.....-----.___ ___ ... ----/--~~-

1 Empresa:41 2 oss9J32, 9 --- ---""jC;cc:"f-J:"·e',Ci·vli'e·Le Cardoç,~;-
cN-tPoGRA:' SERVIÇOS C!<},.F1COS LTDA HE SEBAST\ÃO MOTIA -

SECRETARIO GERAL F'i.G: -1.857.527~?1=': 
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• PARANÁ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de DMda Ativa Estadual 

N° 12354022·93 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.706.767/000142 

Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS L TOA 

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

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza 
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Finalidade: Licitação 

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada \ha Internet 
www .fazenda.pr.gov.br 

/ 
Esta Certidão tem validade até 20~- Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12354022-93 

Emitida Eletronicamente via lntemet 
22/09/2014 - 15:57:28 

Dados transmitidos de forma segura 
T ecnologia CELEPAR 



09/02/2015 

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: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS L TOA ·ME 
CNPJ: 08.706.767/0001-42 / 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto 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, inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02105/2007. 
Emitida às 15:54:02 do dia 22109/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/03/2015. / 
Código de controle da certidão: 0614.DC55.7ACA.16E8 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22111/2005, alterada pela Portaria 

Conjunta PGFN/SRF nQ 1, de 19/05/2006. 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Apl icacoes/ATSPO/CertidadC N DConj untaSegVia!ResultadoSegVia.asp?Origem = 1 & Tipo= 1 &N 1=08706767000142&Sen. .. 1/1 



Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 08.706.767/0001-42 
Cód~o: 387177 
Contribuinte: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS L TOA 
Endereço: RUA ROCHA POMBO, 2228 
Bairro: CENTRO 
Cidade: 
Estado: 
CEP: 

CAMPO MOURAO 
PR 
87303220 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 1788 /2015 

Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DÉBITOS referentes a Tributos Municipais, 
inscritos ou não em Dívida Ativa, em nome do contribuinte acima citado, até a presente data. 

Reserva-se o direito da Fazenda Municipal cobrar dívidas posteriormente apuradas mesmo as 
referentes a períodos compreendidos nesta CERTIDÃO. 

A aceitação da presente certidão está condicionada a verificação de sua validade na internet no 
endereço: WW\!V.campomourao.pr.gov.br (Serviços-Online ). 

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 09/02/2015 às 17:53:00 / 

-------------------------------------------------------------- ~0 



09/02/2015 https://webp.caixa.gov .br/Em presa/Crf/Crf/FgeC F Slmpri mirPapel .asp?VARPessoaMatriz= 14407041 &V AR Pessoa= 14407041& V 

A 
C.e.. IXA ::.CONÓI\-liC . .C.. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0870676710001-42 

Razão Social: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA ME 

Nome Fantasia:CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS _., 

Endereço: R ROCHA POMBO 2228 I CENTRO I CAMPO MOURAO I PR I 
87303-220 

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 enca rgos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 26/ 01/ 2015 a 24/ 02/2015 

Certificação Número: 2015012609255246595663 

Informação obtida em 09/ 02/2015, às 18:06:50. 

1 
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está 
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: 
www.caixa.gov.br 

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VAR.PessoaMatriz=14407041&VAR.Pessoa=14407041&VAR.Uf=PR&VAR.Inscr=O... 1/1 



09/02/2015 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 236942014-88888767 
Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS L TOA- ME 
CNPJ: 08.706.767/0001-42 / 

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 

!ativas 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 

otas 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 201 O. 

Emitida em 22/09/2014. 
Válida até 21/03/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

http://cnd.dataprev .gov .br/cws/contextolcnd/cnd.htm I 1/2 



i?ODE.R JUDI<::IARIO 
JUSTIÇA s.= TR.Z..BAL2•) 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 08.706.767/0001 - 42 
Certidão n°: 79793541/2 015 
Expedição: 09/02/2015, às 18:00:05~ 
Validade: 07/08/2015 - 1 80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08.706.767/0001- 42, 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 a g osto de 2011. 
Os dados constantes desta Ce r tidão são d e responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atual i zados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No c a so de pessoa jurídica, a Certidão atest a 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 n a 
I n t ernet (h ttp://www.t s t.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhi stas co n s t a m os dados 
necessá rios à iden tifi cação das pessoas na tura i s e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto à s obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada e m j u lgado ou em 
a cordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determi nados em lei; o u 
de execuç ão de acordos firmado s perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Concil i ação Prévia. 

custas , a 
decorrentes 
Público do 



Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CAMPO GRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 

Rua Rocha Pombo, 2228 

Campo lvburão - Paraná 



Campo graf Serviços Gráficos Ltd 
CNPJ: 08 .706.767/0001-42 -lnsc.Est.: 903.98653-08 

) 
IMPRESSOS E:M CM!RAt. 

t Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO 111) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

-
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 

condições do edital supra referenciado. 

CAMPO GRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo 1\/'ourão - Paraná 



Campo graf Serviços Gráficos Ltd 
CNPJ: 08.706.767/0001-42 -lnsc.Est. : 903.98653-08 

Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO IV> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 00112015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

{ 
O GRAF SER rç&"s a&Fítos LTDA 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Paraná 



Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO Vl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo f\iourão - Paraná 

Nova Cantu, 1 O de Fevereiro de 2015 



í 
í 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CAMPINA L TOA 
CONTRATO DE 
SOCIEDADE L TOA 

FABIO FERNANDO CORSJNE NANCI, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e 
domiciliado à Avenida Juscelino Kubitscheck, 878, centro na 
cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná-CEP-87345-
000, inscrito N° CPF.MF no 026.400.599-63, portador da Cédula 
de Identidade RG n° 7.530.364-5-SSP-Pr, PAULO HENRIQUE 
DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, natural de Campina da 
Lagoa/PR (nascido em 09.04.1983), empresário, inscrito no 
CPF. MF. n° 041.020.829-99, portador da Cédula de Identidade 
RG. n° 6.902.580-3-SSP-PR, residente e domiciliado à Rua 
Antonio Chiqueto,630 , Centro, na cidade de Campina da Lagoa 
CEP-87.345-000 Estado do Paraná. RESOLVEM em comum 
acordo, constituírem uma Sociedade Empresaria Limitada, 
mediante as seguintes cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade girará sob o nome empresarial de INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE RAÇÕES CAMPINA L TOA, e terá sede e domicilio na Rua Victorio Faccini, 
506, Centro. cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná. CEP-87.345-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: O Capital Social será na importância de R$-30.000,00 (TRINTA MIL 
REAIS) divididos em 30.000 (TRINTA MIL) quotas no valor de R$-1 ,00 (Hum Real) cada uma, 
totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País pelos sócios. 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

FABIO FERNANDO CORSINE NANCI 1.500 1.500,00 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 28.500 28.500,00 

TOTAL 30.000 30.000,00 

CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto Social será FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS PARA 
ANIMAIS (10.66-0/00) COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS 
(46.23.1/09), COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS (47.29.6/99) 
CLÁUSULA QUARTA: A Sociedade iniciará suas Atividades em 28 de Novembro de 2.008 e 
seu prazo duração é indeterminado. 
CLÁUSULA QUINTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a 
terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de 
condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se postas à venda, 
formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 
CLÁUSULA SEXTA: A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLÁUSULA SETIMA: A Administração da sociedade caberá aos sócios FABIO FERNANDO 
CORSINE NANCI e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, individualmente, com poderes e 
atribuições de Sócios Administradores, au~orizados o uso do nome empresarial, vedado, no 
entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de 
qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
sociedade, sem autorização do outro sócio. 
CLÁSULA OITAVA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, proceden à elaboração 
de inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econõmico, caben 
na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados:.-

. ~ ~~ 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DF. 
CAMPINA L TOA 
CONTRATO DE 
SOCIEDADE L TOA 

CLÁUSULA NONA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os 
sóc~os deliberar_ão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
CLAUSULA DECIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir o fechar fi lial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, f ixar retirada mensal 
a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional , contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé publica, ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Fica eleito o foro de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 

\ ... 

i 
JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

: AGENCIA REGIONAL DE GOIOERE 
• · Í CERTif;ICOOREGISTROEM: 0l / l2/2 0 0 S 

. ~ SOB NUMERO· 41 20635457 0- ' 

' . -- . • P:otocolo: 08/530636-3. DE 28/11 /2~/ 
.NCU.:.~ R- ~ :. r; · "!!RC; c JE !'.).C:"lt "" - - - .... -
CAMPi~:A ~!L-A ~ LUIZ CARLOS SÁLVARO 

SECRETARIO GERAL 
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EDIEFFERSON LUZ FELIPE, brasileiro, solteiro, 
natural de Campina da Lagoa/PR., (nascido em 
16/08/1991), empresário. inscrito no CPF. MF. N° 
078.819.809-23, portador da cédula de Identidade 
RG n° 10.919.249-0-SSP-PR, residente e domiciliado 
à Avenida Brasil, 1495, centro, na cidade de 
Campina da Lagoa, Estado do Paraná-CEP-87.345-
000 e DANIEL DA SILVA FELIPE, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário. inscrito no CPF. MF. N° 816.135.479-00, 
portador da cédula de Identidade RG n° 4.781.955-5-
SSP-PR, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 
1495, centro, na cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná-CEP-87.345-000, únicos sócios da 
empresa E. L. FELIPE & FELIPE L TOA-ME, sediada 
na Rua Ivo de Deus França, 344, centro, na cidade 
de Campina da Lagoa, Estado do Paraná CEP-
87345-000, registrada na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob o NIRE 41206354570, em data de 
01/12/2008, tendo como primeira alteração contratual 
registrada sob o n° 20093447477 em data de 
05/08/2009, segunda alteração contratual registrada 
sob o n° 20108264076 em data de 05/11/2010, 
inscrita no CNPJ sob no 10.515.156/0001-69, 
RESOLVEM em comum acordo, alterarem e 
consolidar seu contrato social e alterações havidas 
através das clausulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O capital social da empresa, totalmente integralizado, que 
era na importância de R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) passa a ser de R$-
60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS) divididos em 60.000 (SESSENTA MIL) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, cujo aumento de R$-30.000,00 (TRINTA MIL 
REAIS), que são totalmente integralizado neste ato pelos sócios em moeda corrente 
nacional, assim distribuídos entre os sócios. 

SOCIOS QUOTAS VALOR 

EDIEFFERSON LUZ FELIPE 30.000 30.000,00 
DANIEL DA SILVA FELIPE 30.000 30.000,00 

TOTAL 60.000 60.000,00 

CLÁUSULA SEGUNDA: A atividade econômica da empresa passa ser: (PRINCIPAL) 
EDIÇÃO INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS 
PRODUTOS GRAFICOS (cnae-58.29-8-00); (SECUNDARIAS) SERVIÇOS DE 
ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 
(cnae-1822-9/99), IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO 

1 :.0 
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PARANA 
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Estado do Paraná ~ FL. N.v..~-~-- ~, 

Secretaria de Estado da Fazen ·---~----~--/ 
Coordenação da Receita do Estad;qc~~ 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12517516-68 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.515.156/0001-69 

Nome: E. L. FELIPE & FELIPE L TOA / 
Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou 
que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da 
Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do requerente, nesta data. 

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza 
tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Finalidade: Licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 27/02/2015 • Fornecimento Gratuito 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão N° 12517516-ôB 

Emitida Eletronicamente via Internet 
30/10/2014 -17:59:31 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 



06/02/2015 

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: E. L. FELIPE & FELIPE L TOA ·ME 
CNPJ: 10.515.156/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto 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 , inclusive as inscritas em Dívida Ativa 
do Instituto Nacional do Seguro Social {INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 08:45:41 do dia 15/09/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 14/03/2015. , 
Código de controle da certidão: 001F.DB73.107E.1681 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Modelo aprovado pela Portaria Conjunta PGFN/SRF nº 3, de 22/11/2005, alterada pela Portaria 
Conjunta PGFN/SRF nº 1, de 19/05/2006. 

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/CertidadCNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=10515156000169&Sen... 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos para os devidos fins, que revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não 
encontrar nenhum débito em nome da firma: E. L. FELIPE & FELIPE 
L TDA - ME, firma estabelecida à Rua Ivo de Deus França, no 344, 
nesta cidade e Comarca~e Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
inscrita no CNPJ n°. 10.515.156/0001 Q69, com inscrição Municipal n°. 
542393, com o ramo de aTividade de: GRAFICA, não havendo, portanto 
nenhum débito junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

Campina da Lagoa- Paraná, 06 de Fevereiro de 2015. 

Gercíno fllefjãl!S de ~ouza 
-~Tributação. 

Prnç(.l }oi'lc .\.X.fll. 996 - C::n:rc- Ctt!lit~hCI ,/[; U.!~/Ol?·PR CF.P 8;345·000 
Tele{ax · {Oxx..J -i-) 354~ ::.' .. 103 / 35~!·ll4J2 

C\'PJ 76950o;o;oocJ -7;! !Xii'JIWCéwl1üml!"Li'w.adaqoa.pv. qov.br 

~--------



06102/2015 https:/lwebp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=16044916&VARPessoa=16044916&V. 
/ 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1051515610001-69 

Razão Social: E L FELIPE E FELIPE LTDA / 

Nome Fantasia:CENTERGRAF 

Endereço: RUA IVO DE DEUS FRANCA 344 I CENTRO I CAMPINA DA LAGOA 
I PR I 87345-000 

A Caixa Econômica Federa l, 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 contri buições e/ou encargos devidos, 
decorrentes das obrigações com o FGTS. 

Validade: 02/02/2015 a 03/03/2015 / 

Certificação Número: 2015020208344677142304 

Informação obtida em 06/02/2015, às 09 :54:04. 

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

https://webp.caixa.gov .br/Empresa/C rf/C rf/FgeC FSI m pri m i rPapel.asp?V ARPessoaM atriz= 16044916& V AR Pessoa= 16044916& V ARUf= PR& V AR lnscr= 1. . . 1/1 



06/02/2015 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÀRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 242522014-88888156 
Nome: E. L FELIPE & FELIPE L TDA- ME 
CNPJ: 10.515.156/0001-69 

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 
0 eceita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 

Liva 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 
•yansformação de entidade ou de sociedade sociedade 
-•Tlpresária 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 201 O. 

Emitida em 17/09/2014. 
Válida até 16/03/2015. / 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

httpJ/cnd.dataprev .gJV .br/cws/contexto/cnd/cnd.html 1/2 



i?CtDER J"cJD: ::IARiv 
JfjSTIÇA ::X TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: E . L. FELIPE & FELIPE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.515. 156 /000 1- 69 
Certidão n°: 79122199 /20 15 ~ 

Expedição: 06/02/2015, às 09:56:52 ~ 
Validade: 04/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que E . L . FELIPE & FELIPE LTDA- ME (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o n ° 10 . 515.156/0001 - 69, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidã o 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 dad os constantes desta Cer tidão 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 Cer t i dão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verifica ção de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: I /www . tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Naciona l de Devedores Traba lhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
i nadimplentes perante a Justiça do Tr abalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença co ndenatória trans itada em jul gado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusiv e no concernente aos 
reco l himen t os previdenciários, a honorár i os, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de exe cução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



E. L FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

(MODELO ANEXO fi 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARAç40DEIDONEIDADE 
/ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

li citatório, sob a modalidade-CARTA CONVITE n° 00112015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

EDIEFFERSON LUZ F 

sócio proprietário \ 

ova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

~ 

CPF: 078.819.809-23 I RG~l9.249-0 

Fone (44) 3542-1959 
Rua Ivo de Deus França, 344 - CEP 87345- 000 - Campina da Lagoa - PR 

E-ma i I: centergrafcl@hotmail.com 



E. L FELIPE & FELIPE lTOA. 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO DE ENTREGA / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 

condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(Nova Cantu, 1 O de Fevereiro de 2015 

I 

EDIEFFERSON Ll~Z FELIPE 

sócio 7ietário 

CPF: 078.819.809-23 I RG: 10.919.249-0 

Fone (44) 3542-1959 
Rua Ivo de Deus França, 344 - CEP 87345-000 - Campina da Lagoa - PR 

E-mail: centergrafcl@hotmail.com 



E. L FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

(MODELO ANEXO IV> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO ~ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

CPF: 078.819.809-23 I RG: 10.919.249-0 

Fone (44) 3542-1959 
Rua Ivo de Deus França , 344 - CEP 87345-000 - Campina da Lagoa - PR 

E- ma i I: centergrafcl@hotmail.com 



E. L. FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001-69 I INSC. EST. 904.64850-73 

(MODELO ANEXO V> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO / 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE no 00112015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

CPF: 078.819.809-23 I RG: 10.919.249-0 

Fone (44) 3542-1959 
Ru a Ivo de Deus França , 344 - CEP 87345-000 - Campina da Lagoa - PR 

E-mail: centergrafcl@hotmail.com 



"';_,;,. ... : · Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 
\";:::" Secretaria do Desenvolvimento da Produção 
".í:~" Departamento Nacional de Registro do Comércio 

00 REGISTRO OE EMPRESA· NIRE DA SEDE 

BRASJ:LEI;RO.-=--:. -

SEXO REGIME DE BENS (se casado) 

M~ FO Comunhão parcial 
FILHO DE (pai) 

ALTAMIRO PAGIO 

I EM (data de nascimento) número 

21-03-1967 4.784.375-8 

E~NCIPAOO POR (fonna de emanelpaçlo- somente no caso de menor) 

OOMIC ILIAOO NA (lOGRADOURO - rua , av, etc. ) 

RUA SANTOS DUMONT 
COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 

REQUERIMENTO DE EMPR .................. 
INSTRUÇÕES DE PREENCHIMEr(rO NO 

DA FILIAL (preencher som.nte sa ~to ref'e-rerte a ~~ai) 

ESTADO CIVIL 

Casado(a) 

SILVA PAGIO 

(r<l.-o) 

616.274.379-91 

declara, sob as penas da lei, não estar impedido de exercer atividade empresária, que não possui outro registro de 
··.·- empresário e requer à Junta Comerei~ do PARANÁ: 

DADOS 

L . PAGIO NETO-ME 
(rua, av. etc .) 

AVENIDA JUSCELINO KUBITSCHECK 

CECILIA 

À IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS PRODUTOS 

5829-8/00 

OE SEDE OU DE r-\\.\AL OE OUTRA UF 
:ar4ertor 

DEFERIDO. 



GOVER~O 00 ESTADO 
S•cr~~rMI dll i" IIUI\d~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012842121-82 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 07.247.796/0001-20 
Nome: L PAGIO NETO / 

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

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de 
natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 de 1 

Válida até 09/06/2015 - Yornecimento Gratuito 

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

EmiUdo via lntemet Pública (0910212015 20:24:15) 



09/0212015 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

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

Nome: L. PAGIO NETO -ME 
CNPJ: 07.247.796/0001-20 / 
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito 
passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas 

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 14:20:20 do dia?6/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 25/05/2015. / 
Código de controle da certidão: 81F1.0103.0B36.E02C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://www .receita.fazenda.gov .br/Apl icacoes/ATSPO/CertidaoiC NDConj untaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem = 1 & Tipo= 1 &N 1=07247796000120&Sen... 1/1 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

Certificamos para os devidos fins, que revendo em 
nossos Cadastros Técnicos Econômicos Sociais, deles constatamos não 
encontrar nenhum débito em nome da firma: L. PAGIO NETO - ME, 
firma estabelecida à Avenida Juscelino Kubistschek, ~1461, nesta 
cidade e Comarca de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ n°. 07.247.796/0001-20, com inscrição Municipal n°. 542275, com 
o ramo de atividade de: GRAFICA, não havendo, portanto nenhum 
débito junto aos cofres Públicos Municipais. 

Sendo o exposto acima expressão da verdade, firmamos 
a presente certidão para que surta seus efeitos legais. 

Campina da Lagoa- Paraná, 1 O de Fevereiro de 2015 . 
../ 

Gercino Mendes cle-SoT:rzé(' 

Depto. de Tributação. 
1... 

Praça ]oão XXIII, 996- Centro- Campina da Lagoa-PR CEP 87345-000 
Telefax- (Oxx44J 3542 2303 I 3542 2432 

CNPJ 76950070/0001-72 tributacao@campinadalaqot?.pr.qov.br 



09/02/2015 https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz= 13122967&VARPessoa=13122967&V 

c 
C..C. IX.C.. :::.CONÓM C . .C. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 0724779610001-20 

Razão Socia l: L PAGIO NETO ME 

Nome Fantasia:GRAFICAMP / 
Endereço: R VER FIRMO DE SOUZA E SILVA 8 15 I CENTRO I CAMPINA DA 

LAGOA I PR I 87345-000 

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

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

Validade: 09/02/2015 a 10/03/2015 

Certificação Número: 2015020907301066569129 

Informação obtida em 09/02/2015, às 20:23:49. 

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

https://webp.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=13122967&VARPessoa= 13122967&VARUf=PR&VARinscr=O.. . 1/1 



09/02/2015 Consulta à Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 204232014-88888796 
Nome: L. PAGIO NETO - ME 
CNPJ : 07.247.796/0001-20 

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). 

L..cita 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; 

·aixa de firma individual ou de empresário, conforme 
oefinido 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 201 O. 

Emitida em 22/07/2014. 
Válida até 18/01/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este 
documento. 

http://cnd.dataprev .gov .br/cws/context<Ycnd/cnd.htm I 1/2 



PODER JUDICIÁR I C1 
,JUSTIÇA e;::; T~~PALHO 

I?ágin 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: L. PAGIO NETO - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 07.247 .7 96/0001 - 20 .~ 
Certidão n°: 79814098/2015 ~ 

Expedição: 09/02/2015, às 20:28:0Ó 
Validade: 07/08/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que L . PAGIO NETO - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o no 07.247.796/0001 - 20, 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 ident i ficação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trab alho 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 decorre ntes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 



<MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE / 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 
que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 
esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 



4AM'UIV, 
~ Grófica L. PAGID 1\JETO "'- /c.!;, 
~GRRriCRffiP Fone1Fax:(44J 3542-1362~.L ,, , ~'~-····;:. 

A~ ~~s~~;i~o0 ~~~i;s~~~e~,~~:1- Jardim Santa Cecilia- CEP 87345-000 ----~---··-~j;:· 
Campina da Lagoa - PR. 1r- •' 

CNPJ: 07.247.796/0001-20 lnscr. Est.: 903.31291-20 

<MODELO ANEXO 1ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Jva Con'i.ü 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 
condições do edital supra referenciado. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

L. PAGIO NETO 



/ ~~P.. Mu-11~: 
~~~~---G~m~fic_a __________________ L_. __ P_A_6--ID __ N __ E_T_D ___ j; 0~ 

~~H9f~~Hme FonetFax:(44J 3542-13!1f'L "" ;>.~::::~ 
Av. Juscelino Kubitschek,1461- Jardim Santa Cecilia- CEP 87345-000 --;.-~ <(«.-

Campina da Lagoa - PR. Vov:1 C<\fl\.\) • 

CNPJ: 07.247.796/0001-20 lnscr. Est.: 903.31291-20 

(MODELO ANEXO IV> 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO ~ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001/2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 
14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 
Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 10 de Fevereiro de 2015 

L. P AGIO NETO 



~MUI\!;: 
~ Gráfica L. PAiiiO NETO J;- \ 
~GRnrlcnmP Fone/Fax:(44J 3542·136~~fL ,.. :z-~--~:.: 

A~ ~:s~~:i~o0 ~~~i~s~~e;,~ ~~1- Jardim Santa Cecilia - CEP 87345-000 ~~~ • .>f • . -«~-
Campina da Lagoa - PR. 1,~ C .-.~-.) • 

. '-a ''"" 
CNPJ: 07.247.796/0001-20 lnscr. Est.: 903.31291-20 

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento li citatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 001 /2015 instaurado pelo Município de 
Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 
todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, lO de Fevereiro de 2015 

i\-tõ' 
' 7 .2.47.796/000 
. L. f'AGIO NETO 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 007/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 001/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços Gráficos, Confecção de Carnes, adesivos, Cartazes e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Canto, Paraná, --~0::..:::5:....._~d~e:::..._---'F~e:::.;v~e:.!.r.!:;ei:.!.r.::::o ___ de 2.015. 

representante legal da empresa 

r-os7~Z~!/E.22!-4~ 
Gráficos Ltaa •• IWte 

RUA ROCHA POMBO. 2228 
CENTRO· CEP 87302·220 

CAMPO MOURAO. PR _J 
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Prefeitura Municipal de Nova C · ·'-t_~----i· 
Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00 - -,.,,.,0 \\.\ • 

CNPJ N.• 77.845.394/0001 -03 - Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 va Cz.t\-
E-mail : pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 007/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 001/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços Gráficos, Confecção de Carnes, adesivos, Cartazes e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, --~0~7 _ _.:::d:..:::e~_..!;;F....::e:.:...ve::::.:r:....::e:.:..:ir~o:..__ __ de 2.0 15. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

'~~o 
' ~ :1 

L PAGfONETO 

STSCMtCK. 1.461 
AV JUSCEUMO I(US !r()OO 

Y,MlA c;tOUA- ClP 17~ .J 
JO. "'O"', "'GOA- PR l. C,At.APIH" "..,.. 
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DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 007/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE no 001/2015- PMNC. 

Objeto: Serviços Gráficos, Confecção de Carnes, adesivos, Cartazes e outros. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

·- ' r 10.515.15610001·69 
L FEUPE & FEUPE LTDA 

E. · 344 
RUA IVO DE OEUS FRANÇA. 

CENTRO 
CEP 87345-000 

CANlPlNA DA LAGOA- PR J 
'-

Carimbo e assinatura 
represeJ e legal da empresa 



A VISC -DE LICITAÇAO 
PROCESSO Lll~ITATÓRIO No 007/2015 

EDITAL DE CARTJ~ CONVITE No 001/2015 - PMNC 
(I ' j n° 8,666/93, art, 21, ill) 

A Prefeitura Municipal de· Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 10:00 Horas de dia 10 de Fevereiro do ano de 2.015, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipé·', sito à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, 
Paraná, Processo Licitatório, Modalidade CARTA CONVITE, tipo menor preço, 
Global, fixo e sem reajuste, para E- quisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços (:'áficos (Confecção de Camês de IPTU, Cartazes, 
Adesivos, Panfletos etc ... ·conforme descrição no Edital de Carta Convite no 
001/2015-PMNC, e seus L1exos). 

' A Pasta com inteiro te-:,r do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endere~o supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empres·~t> com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá : ~r retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, 1 túvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licit . ;ões - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU - PARANÁ, Rua Bahü. s/n° - Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com.br 
Telefone/Fax: (44) 35271363 - C_4) 352 - 281 

do Paraná, 26 de Janeiro de 2.015. 

Prefeil :. Municipal, em exercício 
~ 



PROCESSO LICITATORIO No 007 /2Ll 5 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 0"1J2015 
ABERTURA: 10/Fevereiro/2015 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estdo do Paraná, torna público que fará realizar, às 10:00 Horas do 
dia 1 O de Fevereiro do ano de 2.0 15, na ~da de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 -
Centro, em Nova Cantu, Paraná, Process' ' Licitatório, na Modalidade de CARTA CONVITE, tipo menor 
preço, GLOBAL, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta do 
seguinte objeto: · 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta· Convite tem por objetivo a Aquisição de Serviços Gráficos, da 
seguinte forma: 

LOTE 01- SERVIÇOS GRAFICOS 
ITEM QTDE UND D:SCRIÇÃO . 

1 3.000 UND CiLme couche brilho 150G cor 4x0 42x1 O 
2 100 M'P A :' :!sivo impresso para carro em alta performance 
3 150 Mt2 A : :!sivo para campanha em vinil 
4 150 Mt2 B; mer com acabamtnto em madeira e ilhas 
5 20.000 Und P: . Jleto informativo 22x30 couche 150g cor 4x4 com 2 vinco 
6 15.000 Und Pr1_tfleto p campanha tamanho 2lx15 cor 4x4 couche 150g e/dobra 
7 20.000 Und P: •• Jleto inf. tamanho 10x15 couche 150g cor 4x4 
8 10.000 Unid C: .rtaz 42x30 couche 150g 4x0 
9 5.000 Unid P<?sta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 laminado com bolso 

·-

2 - CONDIÇÕES DE PARTICI : AÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 - Poderão participar da prese_: te licitação, além das empresas convidadas pelo Município, os 
demais interessados, do ramo pertinente_: ao objeto cotado no presente certame, que manifestarem seu 
interesse com antecedência mínima de· ~4 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos 
envelopes, através da retirada do Edital ju ·to a Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

:I 

2.2 - Não poderão participar da ·?resente licitação empresas em consórcio ou que tenham sido 
declaradas inidôneas por qualquer pessoa~1 :urídica de direito público . . · 

APRESENTAÇÃO DOS ENVF) .OPES 

3 - HABILITAÇÃO 

J 
3.1 - O envelope de HABILITAÇ · .0, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITC ; ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONr . RIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITC ' ; MUNICIPAIS; 
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Prefeitura Municipal de Nova C-til%* 
Rua Bahia n6 85. Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87:3301-0(~. 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail.: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

-CERTIDAO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
·CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 

b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada pelo 
Diretor ou Representante Legal da Empreéa, desde que a participação não seja feita pelo proprietário titular 
ou representante legal, devidamente comprovado por instrumento público ou particular, em que se 
encontrem os necessários poderes de representação, e exibição do RG do representante legal da empresa 
(Modelo ANEXO I); 

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi declarada 
inidônea, para licitar e contratar por out1s qualquer pessoa jurídica de Direito Público (Modelo ANEXO 
H); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO IH); 

e) Declaração de que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre e em qualquer tnbalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 
aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V 
ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 (Modelo ANEXO IV); 

f) Declaração de que a empresa proponente conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 
conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 
todos os requisitos na habilitação (Modelo ANEXO V); 

g) Cópia do Contrato Social, E3tatuto ou documento equivalente, para comprovação de que a 
atividade da empresa, é ou está ligado ao ramo pertinente do objeto desta licitação; 

A documentação acima aludida c.everá ser entregue em I (uma) via, sendo que, tais documentos 
deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade expresso no referido 
documento, deverão ter sido emitidos há ,menos de 60 dias da data estabelecida para a data de abertura da 
licitação. 

Os documentos anteriormente refei"idos serão apresentados em envelope fechado constando em sua 
face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N•. 01 ·Habilitação 
CONVITE N•.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 ·DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elabm.<.da em papel oficio timbrado, ou fonnulário contínuo, e/ou papel 
oficio contendo o carimbo do CNPJ/Mf da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, emendas ou 
entrelinhas, com identificação do númem, assinada pelo seu representante legal, onde devera constar 
obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante leg: • da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e to'. li por item cotado; 
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Prefeitura Municipal de Nova C~~t~ 
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c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da abertura da 
proposta Comercial 

4.2 - Não serão levadas em .:onsideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas 
especificações exigidas. 

4.3 - O licitante poderá oferecer esclarecimentos à Comissão Permanente de Licitações por meio de 
carta, que anexará ao envelope de proposHI. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como: 
despesas com impostos, embalagem, segum de transporte (carga e descarga) até o destino do objeto; e/ou 
obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até o destino do 
objeto, se for o caso. 

A documentação anteriormente rc:".ferida será apresentada em envelope fechado, constando em sua 
face externa os seguintes dizeres: 

ENVELOPE N'. 02 
CONVITE N'.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Frefeitura Municipal de Nova Cantu 

HIJRÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELO:!'ES: 

5.1 -A comissão de Licitação lavrará atas circunstanciadas, registrando todos os fatos praticados no 
decorrer do processo licitatório. Quaisq·.;.er observações somente serão registradas em ata, das quais a 
Comissão de Licitação fará a leitura para ~onhecimento geral. 

5.2- A abertura do Envelope OI -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 -No dia, hora e local detemünado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de Licitação 

receberá os envelopes OI e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e Propostas após a abertura 
do primeiro envelope. 

5.2.2 - Após o recebimento dos ~nvelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa dos 
proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O l 
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a ·;ritério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. OI, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3- A abertura do Envelope n. o:.- Proposta de Preços, observará o seguinte procedimento: 
5.3.1 - Somente serão abertos os et·.velopes n. 02 dos proponentes habilitados. 
5.3.2- O envelope n. 02 (Propost:: de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será rubricada, 

folha por folha, pelos membros da Co11.:issão de Licitação e em seguida passado para análise, pelos 
proponentes presentes. 

5.3.3 - Após a abertura dos en dopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação d< resultado. 

5.3.4 - A Comissão de Licitação ' facultado solicitar das proponentes esclarecimentos com relação 
aos documentos apresentados, bem como .Jromover diligências ou solicitar pareceres técnicos destinados a 
esclarecer a instrução do processo. 

5.3.5 - As dúvidas que eventualm.ente surgirem durante as sessões públicas serão, resolvidas pela 
Comissão de Licitação, na presença dos P-'·:.1ponentes. 



Prefeitur;a Municipal de Nova 
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6- DO JULGAMENTO 

6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, GLOBAL, e a 
observáncia do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas dos materiais e/ou 
produtos ofertados. 

6.2 - Em caso de EMPATE entre proponentes, &pós a aplicação do critério de julgamento, a 
Comissão adotará o previsto no Artigo 45. parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

6.3 - O julgamento e a classificaqão das propostas, bem como a escolha da mais conveniente, são 
atos exclusivos da Comissão de Licitação, que em conseqüência, reserva-se o direito de: 

a) Desclassificar qualquer conco•,ente que a seu critério não apresente as condições do presente 
edital; 

b) Desclassificar as propostas em desacordo com este edital, ou ainda que se revelarem 
manifestamente inexeqüíveis ou inconvenientes, por faltas comprovadas durante o processo de seleção. 

6.4- Concluído o julgamento das propostas, a Comissão de Licitação elaborará relatório contendo a 
classificação pela ordem crescente dos preços que será submetido à apreciação da autoridade superior, que 
homologará a decisão da Comissão de Licitação. 

6.5 - Na hipótese de recusa da proponente melhor classificada de confirmar sua proposta, o 
Contratante, poderá adjudicar o objeto a G'~gunda melhor classificada, e assim sucessivamente, nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado (Artigo 64, parágrafo segundo), ou ainda optar pela 
revogação da presente licitação, no interesse da AdministraçAo Pública. 

6.6 - A apresentação de uma pn,posta na licitação, será considerada como evidencia de que a 
proponente: 

a) Examinou criteriosamente todc-:; os documentos do edital, que os comparou entre si e obteve do 
Contratante, informações sobre qualquer •rJnto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitaçãc, assumirá integral responsabilidade pela perfeita e completa 
execução dos serviços e/ou fornecimento do objeto em todas as suas fases. 

c) Considerou que os elementos desta licitação, lhe permitiram a elaboração de uma proposta 
totalmente satisfatória. 

7 - LOCAL PARA ENTREGA DO OBJETO E OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 

7.1 - Para os lotes acima, a entren do objeto deste edital deverá ser realizado em local designado 
pela licitante através da requisição. 

7.2- O Material e/ou serviço será< ntregue, conforme solicitação, através de requisição. 

7.3 - Independentemente da aceí.1.ação, o adjudicatário garantirá a qualidade de cada item e/ou 
serviços por 6 (seis) meses, obrigando-se a repor aquele que apresentar defeito. 

8- DO PAGAMENTO 

8.1 -O pagamento será realizad'.) até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da fatura!NF 
anexa a requisição dos materiais emitida r' :la da secretaria requisitante. 



Prefeitura Municipal de Nova c~"'·' 

9-DOVALOR 

Rua Bahia n" 85 - Centro -Nova Cantu - PR. - CEP: 
CNPJ N.' 77.8<15.39410001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

9.1- Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-70.000,00 (Setenta Mil Reais). 

9.2 - Correrá por conta de Recu;·sos Próprios do Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, 
através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Dota ão Secretaria 
0302.04122.0021-2006-33.90.396301 Secretaria Municipal de Administração 
0502.12361.0188-2015- 33.90.3963()} Secretaria Municipal de Educação 
0702.10301.0428-2028- 33.90.396301 Secretaria Municipal de Saúde 
0802.20601.007 5-2034- 3 3. 90.3 963() ' _ __j_ ____ -"CF:...:u:::::no::d:::_o .=.:M.:.:u:::n::.::i c"'ÍP:::'a"-1 .:::de"---"'Sa=ú::.:d.:oe )'-------' 

10- DAS PENALIDADES 

10.1 -Ao contratado total ou pardalmente inadimplente serão aplicadas as sanções legais, a saber: 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa, graduável conforme a gravidade da infração, não excedendo, em seu total, 

o equivalente a 20% (vinte por cento) de valor do contrato, cumulável com as demais sanções; 
c) Suspensão temporária de p« -ticipação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 1 (dois) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade ;_ara licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da ,:unição ou até que seja promovida a reabilitação, na fonna da lei, 
perante a autoridade que aplicou a penalid1,de. 

10.2 - As penalidades serão aplic.Jdas sem prejuízo das demais sanções, administrativas ou penais, 
previstas na Lei 8.666/93. 

11- IMPUGNAÇÃO DO ATO L ONVOCATÓRIO: 

11.1 -Até dois dias úteis antes Ó' data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer pessoa 
poderá impugnar o ato convocatório do O::>NVITE. 

11.2- Caberá à Comissão de Licit<.ção decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito horas. 

11.3 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a audiência de 
recebimento dos envelopes de proposta e habilitação. 

11.4 -A petição pleiteando a imp·. ;nação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e deverá 
conter a qualificação do impugnante, a m~i éria impugnada, os fundamentos da impugnação e o pedido. 

11.5 - A petição apresentada foré do prazo, e/ou sem um dos requisitos acima especificados, não 
será conhecida. 

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer lici\<.nte formular observações no transcurso das sessões da licitação, 
solicitando que constem em ata dos trabaiiDS. 
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12.2 - Das decisões da ComissãR> caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo I 09 da Lei 
8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação de decisão, 
em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que interposto perante a 
Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse prazo, faze
lo subir, devidamente infonnado, devendo. neste caso a decisão ser proferida pela citada autoridade, dentro 
do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo I 09 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

12.4- Os recursos interpostos fora do prazo não serão considerados. 

13 -DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

13.1 -A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU revogará ou anulará esta licitação 
nos termos do art. 49 (quarenta e nove) da Lei 8.666/93, no seu todo ou em parte. 

13.2 -Não serão admitidas a esta licitação as empresas e/ou autônomos suspensas ou impedidas de 
licitar, bem como as que estiverem em regime de falência ou concordata. 

13.3 - A Comissão Permanente d<o Licitação, terá autonomia para resolver todos os casos omissos, 
dirimindo dúvidas que porventura possam surgir, assim como aceitar ou não qualquer interposição por parte 
dos participantes. 

13.4- Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, interpelar, assinar 
ata, apresentar recursos, os representantes ·oredenciados das empresas proponentes e membros da Comissão 
de Licitação. 

13.5 - Uma vez iniciada a abertura dos envelopes contendo as propostas, não serão admitidas 
quaisquer retificações que possam influir no resultado, nem admitidos a participarem os proponentes 
retardatários. 

13.6 - A partiCipação nesta lici'wção, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no Convite e demais da Lei n'. 8.666/93 de 21/06/93 e suas alterações. 

13.7- Ocorrendo a hipótese prevista no sub-item anterior assistirá ao Município de Nova Cantu, o 
direito de , a seu exclusivo critério, convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
adjudicação do objeto em igual prazo f nas mesmas condições propostas pelo primeiro colocado ou 
revogação a licitação. 

13.8 - Atendida a conveniência administrativa, ficam os licitantes vencedores obrigados a aceitar, 
nas mesmas condições contratuais ou de fornecimento, os eventuais acréscimos ou supressões, em 
confonnidade com o Artigo 65, seus parágrafos e incisos da Lei n'. 8.666/93 e suas alterações. 

13.9 - Para dirimir controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca da 
cidade de Campina da lagoa, Estado do Paaná excluído qualquer outro. 

14- DO FORNECIMENTO DE iNFORMAÇÕES 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-0 

CNPJ N.0 77.&• 5.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

14.1 - A Divisão de Licitações prestará todos os esclarecimentos solicitados pelos interessados 
nesta licitação, estando disponível para atf_ndimento de segunda a sexta-feira, no horário de expediente NO 
PAÇO Municipal de Nova Cantu - PARANÁ, na Rua Bahia S/N°, ou ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 
35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 26 de Janeiro de 2015. 

TE DA COMISSÃO C.P.L. 
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Prefeitu~a Municipal de Nova ~h~" 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-0000 , ..• '/ 

CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-13S3'~ C;•;· 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br ······-· 

IMODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
----------------:=:.-:----::-:=:--- portador (a) da Cédula de identidade sob n". 
---::----:--::::-:-:-,-::-:----:---'e CPF/ MF n•. -------------' a participar do 
procedimento licitatório sob o modalidade . instaurado 
por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da 
empresa .. outorga-se ao 
acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em ___ de ________ de 200_, 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 330-0!00\.<1/ 

CNPJ N.' 77.!145.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 
E-mail: nmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

[íVIODELO ANEXO IIl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOV/1. CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N' 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° OOT/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devit!os fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 

licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n' 001/2015, instaurado pelo Município de Nova Cantu, 

que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas 

esferas. 

Por ser expressão da verdade, finnamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova CaAIU*··· 
Rua Bahia n1 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.' 77.8,S.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mailr mncantu hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

LMODELO ANEXO UD 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI CITATÓRIO N' 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00112015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n' 00!/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que nos comprometemos a e.ntregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas 

condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verd,de, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 8733Cl-Oí)O" 

CNPJ N"' 77.345.394/0001·03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

LMODELO ANEXO M 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE 11° 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, r,ão emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 

14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei 

Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verd@de, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Oo representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 

CNPJ N.• 77.m45.39410001-03- Fone (044) 3527-1281 -Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

[VIODELO ANEXO Vl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N" 007/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 001/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE no 001/2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou 

conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha 

todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdüde, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n" 85 - Centro- Nova Cantu - PR. - CEP: 87:33U1-0ll0 

CNPJ N.• 77.!i45.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LI CITATÓRIO N" 007/21H.5 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° OOl/2015 

Objeto: Aquisição de Serviços Gráficos 

O Signatário da prese.nte declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 
documentação relativa a licitação supramencionada. 

Nova Cantu, Paraná, ___ _,.d,_e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



PREFEITURA Ml.NICIPAL DE NOVA CAN 
ES1 4DO DO PARANÁ 

r----------=C:;::.-'N.:..=....'P .. r 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITATÓRI!) no 007/2015 

COMPl:AS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aquisição de Cartazef , Panfletos, Confecção de camês, Adesivos e outros. 
para Secretaria de Educação. SaúdL', Adm, Agricultura e outras. 

VALOR ESTIMADO - R$-70.00( 00 (Setenta Mil Reais); 

I 

DATA: 20 I 01 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURAR ; A - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

1#. 0:. L l~." rú L.._ -~-t~ ~ )1"h--' ,.J,FrE~·;:, """" t'><A!J. f' a-~ 
I ( e f 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 
I 

Visto: 1...\2.- DATA: z_, I o I I 2oJ.. 

) ' 

PARA: 

Inexigível Dispensadc Concorrência Convite 

Visto: DATA: o I o L I late; 

Rua Prof. João Farias da Costa, ,; 'n°- Fone (44) 3527-1281 I 1363- CEP 87.330-000 


