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PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

SecretDrl.l cll ll'euntte 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013180342-81 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 19.452.767/0001-80 
Nome: JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 
Estabelecimento sem registro no Cadastro de Contribuintes do ICMS/PR 

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! de 1 

Válida até 11/09/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Pública (1410512015 13:01:04) 



PODER JUD I CIÁR I O 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

/ 
Nome: JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 19.452.76710001-80 
Certidão n°: 10049511312015 
Expedição: 1410512015, às 13:03:05 
Validade: 0911112015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 (MATRIZ E 
FILIAIS) , inscrito(a) no CNPJ sob o no 19.452 .7 67 /000 1 - 80, 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 no 12 . 440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 147012011 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 (h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

Dúv.d~s e sugestôee· ~nd:Jts t. jus . b~ 



14/0512015 Certidão de Regularidade Profissiooal 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) 
profissional identificado( a) no presente documento encontra-se em situação regular. 

_/ 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO 
NOME ................. : JANICE MARIA RUFINE MACHADO 
REGISTRO .......... : PR-023763/0-5 
CATEGORIA .. ...... : CONTADOR 
CPF .... ............ .. .. : 413.378.249-68 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto · no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: CURITIBA, 14.05.2015 as 11:08:16. 
Válido até: 12.08.2015. 
Código de Controle: 142259. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR. 

http://scfiNeb.crcpr.org.br/scripts/sql_consultav03.dllllogin 1/1 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

REF.: iEdital de CARTA CONVITE n° 006/2015- PMNC. 

Objeto: Contratação de Asse~.soria Contábil, Financeira e Orçamentária. 

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

Nova Cantu, Paraná, 

Ern 04 de Maio de 2.015. 

( ~\ 
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CNJ: 19 .4S2. 767/0001-80 
, \ I 
' I 

./~~,_J-
1 

L' 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pági n 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISABEL DOS SANTOS 00622888900 (MATRIZ E FILIAIS) ~ 
CNPJ: 22.032.617 10001-21 ~ 

Certidão no: 9882784012015 
Expedição: 0810512015, às 09:04:56 
Validade: 0311112015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ISABEL DOS SANTOS 00622888900 (MATR IZ E FILIAIS), 

inscrito(a) no CNPJ sob o no 22.032 . 617/0001-21, 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 o 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470 12011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agost o de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados at é 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 ( h t t p : I I www . t s t . j u s . b r ) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas , inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia . 

Dúvi d;t.s e .~ug~st.ões: cndt<1ltst . ju"J.br 



0510512015 Certificado da Condicao de Microempreef'Kledor Individual - lmpressao 

Certificado da Condição de Microempreendedor lndivi 

ldentíficação 

Nome Empresarial 
ISABEL DOS SANTOS 00622888900 

Nome do Empresário 
ISABEL DOS SANTOS 

Nome Fantasia 
BEL ASSESSORIA CONTABEIS E FINANCEIRA 

Capital Social 
100,00 

N° da Identidade 
56130209 

Órgão Emissor 
ssp 

Condição de Microempreendedor Individual 

UF Emissor 
PR 

CPF 
006.228.889-00 

Situação Cadastral Vigente 
ATIVO 

Data de Início da Situação Cadastral Vigente 
12/03/2015 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
22.032.617/0001-21 41-8-0312132-0 

Endereço Comercial 

CEP Logradouro 
87325-000 

Complemento 
LOTE 

SITIO VILA RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA 

Bairro 
MARTINOPOUS 

Município UF 
FAROL PR 

Ponto de Referência 
BARRACAO DA VILA 

4tividades 

Data de Início de Atividades 
12/03/2015 
Código da Atividade Principal 
69.20-6/01 

Descrição da Atividade Principal 
Atividades de contabilidade 

Número 
SN 

Código da Atividade Secundária Descrição da Atividade Secundária 
1 96.02-5/01 Cabeleireiros, manicure e pedicure 

/ 
_/ 

2 47.81 -4/00 Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e Funcionamento Provisório -declaração prestada no 
momento da inscrição: 

Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo Estado e pela Prefeitura 
do Município para emissão do Alva rá de Licença e Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, 
ambientais, tributários, de segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao 
uso de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento deste Alvará de 
Licença e Funcionamento Provisório. 

Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento do empresário na condição de 
Microempreendedor Individual. A sua aceitação está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://'WWW.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n• 16, de 17 de dezembro de 2009, do Comitê para Gestão da Rede Nacional para a 
Simplificação do Registro e da Legalização de Empresas e Negócios - REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro sincronizado nacional), informe os elementos abaixo 
no endereço eletrônico http://www.receita. fazenda .gov .br/PessoaJ uridica/CNP J/fcpj/consulta.asp 

http:/lwww22.receita.fazenda.gov.brfinscricaomei/privatelpages/certificado_acesso.jsf 1/2 



0510512015 
Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - lmpressao 

Número do Recibo: ME80739237 

Número do Identificador: 00000622888900 !"' 

Data de Emissão: 

05/05/2015 

http:/Jwww22.receita.fazenda.gov.brflnscricaomei/private/pages/certificado_acesso.jsf 212 
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05105/2015 Comprovante de Inscrição no CPF 

Ministério da Fazenda 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

Comprovante de Situação Cadastral no CPF 

N° do CPF: 006.228.889-00 

Nome da Pessoa Física: ISABEL DOS SANTOS 

Situação Cadastral: REGULAR 

Digito Verificador: 00 

/ 

Comprovante emitido às: 14:13:41 do dia 05/05/2015 (hora e data de Brasília) . 
Código de controle do comprovante: 1F16.9C45.B147.053A 
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da 
Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br. 

Aprovado pela IN/RFB n° 1.042, de 10/06/2010 . 

• 

http:/fv.Niw .receita.fazenda.gov .br /Aplicacoes/ATCT Ncpf/C onsultaPublicaExibir .asp 1/1 



0510512015 

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: ISABEL DOS SANTOS 00622888900 
CNPJ: 22.032.617/0001-21 

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 R~eita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradori~ral 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 I ntemet, 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 14:16:22 do dia 05/05/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 01/11/2015. 
Código de controle da certidão: 5049.4D6E.815B.E39E 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:/twww .receita.fazenda.gov .br /Apl icacoes/ATSPO/Certidao/CndConjuntalnter/EmiteCertidaolnternet.asp?ni= 22032617000121 &passagens= 1 &tipo= 1 1/1 



iJ 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

kcretorl4ól,lltndt 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013143720-55 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.032.617/0001-21 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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 S

7
ecretaria de 

Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identif do, 
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 02/09/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (0510512015 15:29:52) 



i 
PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

kcretan. dl ,aundl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013143682·12 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 006.228.889-00 
Nome: CPF NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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 SecretariJ de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima iden_!ifiéado, 
nesta data. 

Obs.: Esta certidão engloba pendências do propno CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado 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 02/09/2015 -Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via lntomet Pública (051051201515:27:39) 



I de I 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 2203261710001-21 

Razão Social: ISABEL DOS SANTOS 006 228 889 00 

Nome Fantasia: BEL ASSESSORIA CONTABEIS E FINANCEIRA 
Endereço: SIT VILA RURAL N S APARECIDA SN LOTE I MARTINOPOLIS I 

FAROL I PR I 87325-000 

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

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

Validade: 06/05/2015 a 04/06/2015 

Certificação Número: 2015050611080170945236 

Informação obtida em 06/05/2015, às 11 :08:01. 

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

/ 

06/05/2015 11 :08 



ESTADO DO PARANÁ 

MUNICÍPIO DE FAROL 

SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 

CNP J/CPF: 22.032.617/0001-21 
Nome/Razão: 64394 • ISABEL DOS SANTOS 
Codigo: 64.394 
Endereço: RUA VILA RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA, 01 
Bairro: MARTINOPOLIS 
Cidade: Farol 
Estado: Paraná 
CEP: 87.325-000 

Finalidade da Certidão: Para fins diversos. 

Certidão Negativa: 

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 d9 Fazenda Municipal cobrar dividas posteriores ou no período acima compreendido nesta 
CERTIDAO. 

')bservação: Esta certidão é válida somente para o contribuinte acima. 

SECRETARIO DA FAZENDA 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. 
EMITIDO POR: RODRIGO OLIVEIRA DE LIMA 

Faroi-PR, 13 de maio de 2015 

Divisão de Tribllt8çào e 
Cadastro lmobiliárib 

rJrefeí.tura ~~icipal de Farol 
RODRIGO ObVEIRA DE LIMA 



11/05/2015 Simples Nacional 

Consulta Optantes 

Data da consulta: 11/05/2015 
(B Identificação do Contribuinte 

CNPJ : 22.032.617/0001-21 
Nome Empresarial : ISABEL DOS SANTOS 00622888900 

(B Situação Atual 

Situação no Simples Nacional :Optante pelo Simples Nacional desde 12/03/2015 

Situação no SIMEI: Optante pelo SIMEI desde 12/03/2015 

(B Períodos Anteriores 

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: Não Existem 

Opções pelo SIMEI em Períodos Anteriores: Não Existem 

(B Agendamentos (Simples Nacional) 

Agendamentos no Simples Nacional: Não Existem 

(B Eventos Futuros (Simples Nacional) 

Eventos Futuros no Simples Nacional: Não Existem 

(B Eventos Futuros (SIMEI) 

Eventos Futuros no SIMEI : Não Existem 

I Voltêlr 

hl.tp:/Jv.N.Iw8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes/atbhelconsultaoptantes.applconsultaropcao.aspx 1/1 



\, 
CASTELO DIPLOMA ~ 
I '1\11 ' 111\I H I \\TIIIII'io:\,1 oi 

-. 
O Reitor da Universidade Castelo Branco, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso de 

CIÊNCIAS CONTÁBEl~ .. 

em 20 de agosto de 2013 'confere 0 título de BACHAREL E~ CIÊNCIAS CONTÁBEIS a 

ISABEL DOS SANTOS 

nascido(a) em 05 de novembro de 1974 , nac. Brasileira , natural de Paraná 

e outorga~lhe o presente Diploma, a fim de que possa gozar todos os direitos e prerrogativas legais. 

Rio de Janeiro, __!2 de janeiro de 2014 

~ J~u~~ 
Reit Diplomado Vice- Reitor dciEnsir1o de flraduaÇáo 4 Corpo Discente 



DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

REF.: Edital de CARTA CONVITE no 006/2015- PMNC. 

Objeto: Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentária. 

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

Nova Cantu, Paraná, 04 de Maio de 2.015. 



BEL ASSE.SSOIUA CONTÁBIL E. FINANCE.IRA 
VILA RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA S!N- FAROL PR- Ct:P: 87.325-

CNPJ: 22.0326170001-21 

_Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO / 
Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ISABEL DOS 

SANTO, portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 5.613.02-9 e CPF/ MF n°. 
006228889-00, a participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015;REF.: Edital de CARTA 
CONVITE n° 006/2015 - PMNC, instaurado por este Departamento de Com.>ras. 
Na qualidade de representante legal da empresa,_BEL ASSESSORIA CONTABIL 
E FINANCEIRA, outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de 
renunciar ao direito de interposição de recurso. 

Em 13 de MAIO de 2015. 



PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 
/ 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015, 

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. 

Farol,13 de maio 2015 

í 
(_ 

Isabák<!9s Santos 
~~ 

Representante legal 

CNPJ: 22.032.617/0001-21 



BEL ASSESSORIA CONT ÃBIL E FINANCEIRA 
VILA RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA S/N- FAROL PR- CE.P: 87.32 

CNPJ: 22.0326170001-21 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

006/2015 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. 

FAROL, 13 DE MAIO DE 2015 

ISabel dos Santos ........_ 

~teUgal/ 
CNPJ: 22032617/0001-21 

J 



,~uRA /Vfl./ 
BEL ASSESSORIA CONT ÁBU .. E. FINANCEJRA .. ':::-«., '% 

VILA RURAL NOSSA SENHORA APARECIDA S/N- FAROL PR- CE.P: 87.325~·00. N.>-13 ~ 
CNPJ: 22.0326170001-21 -----~--~~~~~~ 

1.... ·::-;'?.-
~ ... .,~ 1-\ • 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

006/2015 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. 

Farol, 13 de maio de 2015 

-~ 

!Sibel dos Santos / 

~~legal 
CNPJ: 22.032.617/0001-21 

~~.d--.:.:~4# 

./ 
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PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO 

_/ 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

006/2015 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. 

Farol, 13 de maio de 2015 

,abel pos Santos 

-~-~p~ legal 

CNPJ: 22.032.617/0001-21 

... __ , __ 



A VISO DE LICIT AÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 006/2015- PMNC 
(Lei n° 8.666/93, art. 21 , III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 15 de Maio do ano de 2.0 15, na Sala de Reuniões 
da Prefeitura Municipal, 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 aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentaria para 
Secretaria de Finanças do Município de Nova Cantu, (conforme descrição no 
Edital de Carta Convite n° 006/2015-PMNC, e seus anexos). 

A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderá ser 
examinada e retirada no endereço supramencionado, a partir desta data, em horário 
comercial. No caso de empresas com sede fora do Município de Nova Cantu, 
Paraná, a Pasta Técnica poderá ser retirada através do Correio, mediante solicitação 
escrita. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimentos, deverão ser 
dirigidos a Comissão de Licitações - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU- PARANÁ, Rua Bahia s/n°- Centro, CEP. 87.330-000. 
Email: pmncantu@ig.com. br 
Telefone/Fax: (44) 35271363- (44) 3527-1281 

Nova Cantu, Estado do Paraná, 30 de Abril de 2.015. 



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

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 
ABERTURA: 15/MAI0/2015 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 15 de Maio do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo 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 2 I 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 Serviços de Assessoria Contábil, 
da seguinte forma: 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentaria, com prestação de 

01 serviços deprofissional habilitado, 20 horas/semanais. 

2- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LI ClT AÇÃO 

2.1 - Poderão participar da presente 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 24 (vinte e quatro) horas da data marcada 
para entrega dos envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu. 

2.2 - Não poderão participar da presente licitação empresas em consórcio ou que tenham 
sido declaradas inidôneas por qualquer pessoas jurídica de direito público. 

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

3.1- O envelope de HABILITAÇÂO, deverá conter a seguinte documentação: 

a) as Certidões: 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 
-DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO DO PROFSSIONAL. 



b) Autorização para representar a proponente na licitação (Credencial) datada e assinada 
pelo Diretor ou Representante Legal da Empresa, 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 outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

e) Declaração de 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 (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, Estatuto 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 deverá ser entregue em 1 (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 referidos 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 elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
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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 consideração 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 proposta. 

4.4 - No preço ofertado, deverão estar 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. 

A documentação anteriormente referida será apresentada em envelope fechado, constando 
em sua face externa os seguintes dizeres: 

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5 -ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

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

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

5.2.2 - Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facu ltativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. 01 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. 01, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. 02 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 -Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes habi litados. 
5.3.2 - O envelope n. 02 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 



5.3.3 -Após a abertura dos envelopes n. 02, a Comissão de Licitação procederá a análise e 
julgamento das mesmas, e a divulgação do resultado. 

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

5.3.5 - As dúvidas que eventualmente surgirem durante as sessões públicas serão, 
resolvidas pela Comissão de Licitação, na presença dos proponentes. 

6 - DO JULGAMENTO 

, 6.1 - Será considerado vencedor o licitante que oferecer a proposta de menor preço, por 
ITEM, e a observância do disposto do Edital, respeitando as característ icas técnicas mín imas dos 
materiais e/ou produtos ofertados. 

6.2- Em caso de EMPATE entre proponentes, após 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 classificação 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 concorrente 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 segunda 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 Administração Púb lica. 

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

a) Examinou criteriosamente todos os documentos do edital , que os comparou entre si e 
obteve do Contratante, informações sobre qualquer ponto duvidoso antes de apresentá-la. 

b) Sendo vencedora da licitação, 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 entrega do objeto deste edital deverá ser realizado em local 
designado pela licitante através da requisição. 

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

7.3 - Independentemente da aceitação, 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 realizado até o 5° (quinto) dia útil, mediante apresentação da 
fatura/NF anexa a requisição dos materiais emitida pela da secretaria requisitante. 

9 - DOVALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-35.000,00 (Trinta e 
Cinco Mil Reais). 

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

Dota ão 
0402.04 125.0032-2013-33.90.3905 Secretaria Munici 

10- DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente 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) do valor do contrato, cumulável com as demais 
sanções; 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 

d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação, na forma da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 



11.1 - Até dois dias úteis antes da data fixada para o recebimento dos envelopes, qualquer 
pessoa poderá impugnar o ato convocatório do CONVITE. 

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação 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 impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação 
e o pedido. 

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

12 - RECURSOS: 

12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos . 

12.2 - Das decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 1 09 da 
Lei 8.666/93 e Lei 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divu lgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Juríd icos, 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 informado, 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 109 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 de 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. 
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- Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados 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 licitação, 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 e 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 conformidade 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 Paraná excluído qualquer outro. 

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU- PARANÁ, 30 de Abril de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LI CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N" 035/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n" 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
Cédula de identidade --:-.,---------------==---=-- portador (a) da 

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 
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(MODELO ANEXO H) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI CITATÓRIO (LICITAÇÃO) N" 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 00612015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015, 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



('-_L' 

Prefeitura Municipal de Nova FnllfD~~~~----
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330- ·----~:.;/ 

CNPJ N.' 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 °v'l Can\\x 
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

(MODELO ANEXO UI) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N' 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: !!!"~~(::~~~~~>> 

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

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2015 instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores !8 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. 

(LOCAL E DA TA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia n° 85- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 8~,;;_1~;?~~~m1-~ 

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 

(MODELO ANEXO V) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N" 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO LICITA TÓRIO n° 035/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentária para o 
De artamentoiSecretaria de Finan as do Municí io de Nova Cantu. 
VALOR ESTIMADO- R$-35.000,00 (Trinta e Cinco Mil Reais)- 121meses; 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: 

Fonte: 

DATA: 17 I Abril I 2015 

PARA· . 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

,. 
...., / , 

y ~~- L, \• ,,,....:_ -1'\-t ·- "r>- "~' 
I I I) 

I .(\UTORIZADO NAO AUTORIZADO I 

Visto~'"": . ~ DATA: I~ l t LI I .., -("1 I c:. 

._) 

Visto: DATA: f '-t 12o J 'ó 

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



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LI ClT A TÓRIO n°035/2015 - EDITAL DE CARTA CONVITE n° 
006/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001 -03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado ISABEL DOS SANTOS, estabelecida na cidade de Farol 
Estado do Paraná, na Sit. Vila Rural Nossa Senhora, s/n, Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° 
CNPJ n° 22.032.617/0001-21,, representa neste ato por Isabel dos Santos, portador da RG n° 
5.613.020-9 e do CPF n° 006.228.889-00, daqui a diante denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 13
• O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 

de Serviços de Assessoria Contábil, Financeiro e Orçamentária, com prestação de serviços de 
profissional habilitado, 20 horas/semanais. Processo Licitatório n° 035/2015 - Edital de Carta 
Convite n.0 006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 

Cláusula 23 • Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 300 (trezentos) dias, com vencimento em 15 
de março de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original .. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 16 de Maio de 2016. 

U~r c~---
ISÃBEL DOS SANTOS 

CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.39410001-03 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA CANTU ESTADO DO PARANÁ, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNP J sob o no 
77.845.394/0001-03, doravante denominado "CONTRATANTE" neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Airton Antônio Agnolin 

Contratante: ISABEL DOS SANTOS, estabelecida na cidade de Farol Estado do 
Paraná, na Sit. Vila Rural Nossa Senhora, s/n, Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ no 
22.032.617/0001-21, daqui a diante denominada "CONTRATADA", representa neste ato por 
Isabel dos Santos, portador da RG no 5.613.020-9 e do CPF n° 006.228.889-00. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á 
segundo disposições da Lei Federal n.0 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas 
alterações legais, em especial a Lei Federal n. 0 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal n.0 

10.520/02 e cláusulas e condições do Processo Li citatório no 035/2015- Edital de Carta Convite 
n.0 006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente. 

DO OBJETO 

Cláusula 1•. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 
de Serviços de Assessoria Contábil, Financeiro e Orçamentária, com prestação de serviços de 
profissional habilitado, 20 horas/semanais. 

Parágrafo único: Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas, serão 
fornecidos pelo CONTRATADO. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 2•. A CONTRATANTE DEVERÁ: 
Efetuar o devido pagamento á CONTRATADA referente aos serviços executados; 
Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
Remeter advertência á CONTRATADA, por escrito, quando os serviços estiverem sendo 
fornecidos de forma satisfatória. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Cláusula 3°. A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, 
emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados. 

Cláusula 4°. A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo cumprimento, das normas de 
higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho. 

Cláusula s•. A CONTRATADA fica obrigada a acatar e fazer com que atendam a todas 
as instruções emanadas pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução dos serviços. 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1280 (044)·3527-1363 

E-mail: pmncantu@iq.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Cláusula s•. A CONTRATADA responsabilizar-se á por todos os danos causados à 
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execucão dos 
serviços. , 

Cláusula 7". A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, ás suas expensas, ou serviços 
efetuados em que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

Cláusula a•. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 
8.666/93. 

DO PREÇO DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

Cláusula s•. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do 
objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos 
Reais), mensais. 

Cláusula 10". O pagamento será efetuado até o décimo dia útil, do mês 
subsequente ao vencido, a contar da entrega da nota fiscal junto ao setor de licitações e 
contratos da Administração Municipal, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade 
mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela Administração, 
ou diretamente na tesouraria do Governo Municipal. 

Cláusula 11•. No caso de irregularidade na emissão dos documentos por parte da 
CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir de sua apresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

Cláusula 12". O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta 
comercial permanecerá fixo durante toda vigência e seus aditamentos, enquanto perdurar o 
contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula 13•. O presente contrato regular - se - á no que concerne á sua 
execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 2i de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do 
direito público. 

DO PRAZO 
Cláusula 14". O prazo de vigência do contrato será de 300 (Trezentos) dias, a 

partir do 10° dia, contados da data de sua assinatura. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 15". Não será permitida a subcontratação de serviços. 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Cláusula 16". A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços 
em desacordo com previsto neste contrato, podendo rescindi-los, em termos do art. 78, da Lei 
8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 17". No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua 
inexecução parcial, a Administração, após contraditório e ampla defesa reserva-se o direito de 
aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, 
além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e art. 7° da Lei 
Federal n. o 10.520/2002 quais sejam: 

17. 1. advertência; 
17. 2. multa de 2% do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 
17. 3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

Cláusula 18". declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois 
de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 19". 
19.1 Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos 
termos do art. 71 da Lei Federal n.0 8.666/1993. 
19.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n. 0 

8.666/1993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 
19.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, 
podendo recusá-lo caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de 
Licitação- Carta Convite n.0 006/2015 e do presente contrato. 
19.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do §1° do art. 65 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 
19.5. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa/PR, 
para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
19.6. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
19.7. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 
artigos 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03 

19.8. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

19.9. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tomada expressamente em terno aditivo, que ao presente se aditará, passando dele 
fazer parte. 

19.1 O. O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e alterações, 
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos contratos e as disposições de Direito Privado. 

19.11 . A prestação de serviços prevista neste contrato não acarretará a existência de qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. Art. 71 da Lei no 8666/93. 

19.12 .Os caos omissos à este contrato serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 
base na legislação em vigor, em especial pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) 
testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 16 de Maio de 2016. 

~ ~ ~ ~ ~ ,..;b 
JW ~\c.. ~ 

ISABEL DOS SANTOS 

CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

1° TERMO ADITIVO DE PRÇRROGACÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA, 
REF. PROCESSO LI ClT ATORIO n°035/2015 - EDITAL DE CARTA CONVITE n° 
006/2015-PMNC. 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público, com sede 
na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 77.845.394/0001 -03, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. AIRTON ANTONIO AGNOLIN, brasileiro, casado, domiciliado nesta 
cidade, portador RG 4.414.003-9 SSP/SC e do CPF n° 676.205.159-68, doravante denominado 
"CONTRATANTE" e de outro lado ISABEL DOS SANTOS, estabelecida na cidade de Farol 
Estado do Paraná, na Sit. Vila Rural Nossa Senhora, s/n, Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° 
CNPJ n° 22.032.617/0001 -21, , representa neste ato por Isabel dos Santos, portador da RG n° 
5.613.020-9 e do CPF n° 006.228.889-00, daqui a diante denominada "CONTRATADA". 

DO OBJETO 

Cláusula 1a. O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 
de Serviços de Assessoria Contábil, Financeiro e Orçamentária, com prestação de serviços de 
profissional habilitado, 20 horas/semanais. Processo Licitatório n° 035/2015 - Edital de Carta 
Convite n.0 006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no 
presente. 

Cláusula 2a. Através do presente Termo Aditivo, as partes resolvem prorrogar o prazo de 
Execução e Vigência do presente contrato por mais 300 (trezentos) dias, com vencimento em 15 
de março de 2017. 

Parágrafo único: Permanecem inalteradas e em pleno vigor as demais cláusulas e condições do 
Contrato Original.. 

Testemunhas: 

Nova Cantu/PR, 16 de Maio de 2016. 

~~-----r c~.__ ' 1& 
ISABEL DOS SANTOS 

CONTRATADA 

Rua Bahia, 5/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 
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Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Contratante: MUNICIPIO DE NOVA CANTU ESTADO DO PARANÁ, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Rua Bahia, n° 85, inscrito no CNPJ sob o n° 
77.845.394/0001 -03, doravante denominado "CONTRATANTE" neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal, Sr. Airton Antônio Agnolin 

Contratante: ISABEL DOS SANTOS, estabelecida na cidade de Farol Estado do 
Paraná, na Sit. Vila Rural Nossa Senhora, s/n, Martinópolis, inscrita no CNPJ sob n° CNPJ n° 
22.032.617/0001 -21 , daqui a diante denominada "CONTRATADA", representa neste ato por 
Isabel dos Santos, portador da RG n° 5.613.020-9 e do CPF n° 006.228.889-00. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á 
segundo disposições da Lei Federal n.0 8666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas 
alterações legais, em especial a Lei Federal n.0 8883/94, tanto quanto pela Lei Federal n.0 

10.520/02 e cláusulas e condições do Processo Li citatório n° 035/2015 - Edital de Carta Convite 
n.0 006/2015, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente . 

DO OBJETO 

Cláusula 13 • O presente contrato tem por objetivo a contratação de Profissional para prestação 
de Serviços de Assessoria Contábil, Financeiro e Orçamentária, com prestação de serviços de 
profissional habilitado, 20 horas/semanais. 

Parágrafo único: Os materiais de consumo necessários para a realização das tarefas, serão 
fornecidos pelo CONTRATADO. 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

Cláusula 23
• A CONTRATANTE DEVERÁ: 

Efetuar o devido pagamento á CONTRATADA referente aos serviços executados; 
Proporcionar condições para a boa execução dos serviços; 
Remeter advertência à CONTRATADA, por escrito, quando os serviços estiverem sendo 
fornecidos de forma satisfatória. 

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

Cláusula 33 • A CONTRATADA fica responsável por todos os ônus e tributos, 
emolumentos, honorários ou despesas incidentais sobre os serviços contratados. 

Cláusula 43 • A CONTRATADA obriga-se a zelar pelo cumprimento, das normas de 
higiene e segurança do trabalho, seguindo as normas do Ministério do Trabalho. 

Cláusula 53 • A CONTRATADA fica obrigada a acatar e fazer com que atendam a todas 
as instruções emanadas pela CONTRATANTE para fiscalizar a execução dos serviços. 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br ~: 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Cláusula sa. A CONTRATADA responsabilizar-se á por todos os danos causados à 
CONTRATANTE e/ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da execução dos 
serviços. 

Cláusula 7a. A CONTRATADA deverá reparar, corrigir, ás suas expensas, ou serviços 
efetuados em que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua execução. 

Cláusula sa. A CONTRATADA deverá comunicar à CONTRATANTE qualquer alteração 
que possa comprometer a manutenção do Contrato, nos casos estabelecidos no art.65 da Lei 
8.666/93. 

DO PREÇO DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

Cláusula ga, O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela execução do 
objeto descrito na Cláusula Primeira a importância de R$ 3.500,00 (Três Mil e Quinhentos 
Reais), mensais. 

Cláusula 10a. O pagamento será efetuado até o décimo dia útil, do mês 
subsequente ao vencido, a contar da entrega da nota fiscal junto ao setor de licitações e 
contratos da Administração Municipal, obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade 
mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela Administração, 
ou diretamente na tesouraria do Governo Municipal. 

Cláusula 11 a. No caso de irregularidade na emissão dos documentos por parte da 
CONTRATADA, o prazo de pagamento será contado a partir de sua apresentação, desde que 
devidamente regularizados. 

Cláusula 12a. O preço apresentado pela CONTRATADA em sua proposta 
comercial permanecerá fixo durante toda vigência e seus aditamentos, enquanto perdurar o 
contrato. 

DA EXECUÇÃO, ALTERAÇÃO, INEXECUÇÃO OU RESCISÃO 

Cláusula 13a. O presente contrato regular - se - á no que concerne à sua 
execução, inexecução ou rescisão pelas disposições da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, 
observadas suas posteriores alterações, por suas cláusulas e pelos preceitos e princípios do 
direito público. 

DO PRAZO 
Cláusula 14a. O prazo de vigência do contrato será de 300 (Trezentos) dias, a 

partir do 10° dia, contados da data de sua assinatura. 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 15a. Não será permitida a subcontratação de serviços. 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

Cláusula 163
• A CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os serviços 

em desacordo com previsto neste contrato, podendo rescindi-los, em termos do art. 78, da Lei 
8.666/93. 

DAS PENALIDADES 

Cláusula 17a. No caso de atraso injustificado na execução do contrato ou de sua 
inexecução parcial, a Administração, após contraditório e ampla defesa reserva-se o direito de 
aplicar multa de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor do contrato, 
além das demais sanções previstas no artigo 87 da Lei Federal n° 8666/93 e art. 7° da Lei 
Federal n.0 10.520/2002 quais sejam: 

17. 1. advertência; 
17. 2. multa de 2% do valor total do contrato pela rescisão unilateral; 
17. 3. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos, ou enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição; 

Cláusula 18a. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade que será 
concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultante e depois 
de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

CONDIÇÕES GERAIS 

Cláusula 19a. 
19.1 Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos 
trabalh istas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos 
termos do art. 71 da Lei Federal n. 0 8.666/1993. 
19.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal n.0 

8.666/1993 e demais normas de direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 
19.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, 
podendo recusá-lo caso esteja em desacordo com as especificações contidas no Edital de 
Licitação- Carta Convite n.0 006/2015 e do presente contrato. 
19.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 
inicial atualizado do contrato, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre as 
partes, que poderão ultrapassar o limite indicado, nos termos do §1° do art. 65 da Lei Federal n° 
8.666/1993. 
19.5. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da Comarca de Campina da Lagoa/PR, 
para a solução judicial, desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
19.6. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, sem 
expressa anuência da CONTRATANTE. 
19.7. O presente contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados nos 
artigos 78 e seguintes da Lei 8.666/93. 

Rua Bahia, SIN° -Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000. 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1280 (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 

3 
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Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001-03 

19.8. A CONTRATADA reconhece os direitos do CONTRATANTE em caso de rescisão 
administrativa prevista no artigo 77 da Lei 8.666/93. 

19.9. A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste contrato somente se reputará 
válida se tomada expressamente em terno aditivo, que ao presente se aditará, passando dele 
fazer parte. 

19.1 O. O presente contrato reger-se-á pelas disposições expressas na Lei 8.666/93 e alterações, 
e pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da Teoria Geral 
dos contratos e as disposições de Direito Privado. 

19.11. A prestação de serviços prevista neste contrato não acarretará a existência de qualquer 
vínculo entre o CONTRATANTE e o CONTRATADO. Art. 71 da Lei no 8666/93. 

19.1 2 .Os caos omissos à este contrato serão dirimidos de comum acordo entre as partes, com 
base na legislação em vigor, em especial pela Lei 8.666/93 e suas alterações. 

E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, segue este 
instrumento em 03 (três) vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) 
testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

Test emunhas: 

Nova Cantu/PR, 16 de Maio de 2016. 

hl~~~~~!~ 
ISABEL DOS SANTOS 

CONTRATADA 

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

E-mail: pmncantu@iq.com.br 
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-PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

Seern.M o. 'auncs. 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 015022135-84 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 22.032.617/0001-21 
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR 

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

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

Válida até 23/11/2016- Fornecimento Gratuito 

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



26/07/2016 https:/lwNw.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crf/FgeCFSimprimirPapel.asp?VARPessoaMatriz=22739079&VARPessoa=22739079&VARUf=PR&V. .. 

I.XA 
C.A.lXA. SCONÓM\C.A. FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 22D326171D001-21 
Razão Social: ISABEL DOS SANTOS 006 228 889 DO 

Nome Fantasia:BEL ASSESSORIA CONTABEIS E FINANCEIRA 
Endereço: SIT VILA RURAL N S APARECIDA SN LOTE I MARTINOPOLIS I FAROL I 

PR I 87325-000 

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

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer 
débitos referentes a contribuições ejou encargos devidos, decorrentes 
das obrigações com o FGTS. 

Validade: 11/07/2016 a 09/08/2016 

Certificação Número: 2016071101541565145242 

Informação obtida em 26/07/2016, às 10:18:59. 

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 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: ISABEL DOS SANTOS 00622888900 (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 22.032.617/0001-21 
Certidão no: 71459427/2016 
Expedição: 26/07/2016, às 10:20:49 
Validade: 21/01/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que ISABEL DOS SANTOS 00622888900 (MATRIZ E FILIAIS), 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 22.032.617/0001-21, 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 no 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http://www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



26/07/2016 Emissão de 2" via de Certidão 

BRASIL Acesso à informação Participe 

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: ISABEL DOS SANTOS 00622888900 
CNPJ: 22.032.617/0001-21 

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 certifrcado 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 á Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se á 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 n2 8.212, de 24 de julho de 1991. 

A ace·rtação 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 n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 10:48:32 do dia 04/07/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 31/1212016. 
Código de controle da certidão: OC7D.1077.4B14.3097 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta 1
rijij

1 
Prep~rar p.ági!la 
para 1mpressao 



CNPJ N.• 77.845.394/0001-03- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 035/2015- Edital 
de Carta Convite n° 006/2015, que tem como objeto Contratação de Serviços de 
Assessoria Contábil, conforme especificação no Edital. 

Torna-se pública a Homologação, do processo licitatório em epígrafe à Empresa: 

- No valor Total/Global de R$-42.000,00 (Quarenta Mil Reais): IZABEL DOS 
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n° 22.032.617/0001-21; 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.015. 

Pl' 
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MUNICÍPIO DE NOVA CANT 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones ( 44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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

PARECER JURÍDICO 

Considerando que foram preenchidas 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 Municipal de Nova Cantu, HOMOLOGAR o resultado do 

Processo Licitatório n° 035/2015, Edital de Carta Convite n° 006/2015, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 15 de Maio 

de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.015. 

í 

Dr. DIVONSIR GRAFF 

OAB-PR no 4.(/58 

\ Assessor Jurídico 

-



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 006/2015 

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: 
IZABEL DOS SANTOS Item Unico no valor global/total de R$-
CNPJ 22.032.617/0001-21 42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.015. 

Comissão de Licitações: 



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' 035/2015 
-EDITAL DE CARTA CONVITE n.' 006/2015-PMNC. 

Às 09h20min (nove Horas e Vinte Minutos) Horas do dia 15 (quinze) de Maio do 
ano de dois mil e Quinze, na sede 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. 0 010/2015, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Contratação de Serviços Assessoria 
Contábil, conforme especificação em edital, onde participaram da fase de 
apresentação/disputa de preços as seguintes empresas: 

IZABEL DOS SANTOS 
CNPJ 22.032.617/0001-21 

EMPRESA/CNPJ 

JAN!CE MARIA RUFINE MECHADO 
CNPJ 19.452.767/0001-80 
JOSÉ CARLOS SANTOS 
CNPJ 128.027.009-87 

Procedeu-se a abertura dos envelopes contendo as propostas de preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentados, são os seguintes, conforme segue: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
IZABEL DOS SANTOS no valor Total de R$-42.000,00 
CNPJ 22.032.617/0001-21 (Quarenta e Dois Mil Reais); 
JANICE MARIA RUFINE MECHADO no valor global/total de R$-50.400,00 
CNPJ 19.452.767/0001-80 (Cinquenta Mil e Quatrocentos Reais); 
JOSÉ CARLOS SANTOS no valor global/total de R$-47.000,00 
CNPJ 128.027.009-87 (Quarenta e Sete Mil Reais); 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitados sejam adjudicados ao vencedor: 

- No valor Total/Global de R$-42.000,00 (Quarenta e Dois Mil Reais): IZABEL DOS 
SANTOS, inscrita no CNPJ sob o n' 22.032.617/0001-21; 

As empresas participantes renunciam expressamente o direito à recurso, 
concordando integralmente com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito 
de recurso em relação a qualquer documento, ato ou forma de procedimento. 

Rua Bahia. SIN'- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-!280 Fax (044) 3527-1363 

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



, 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

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

Comissão de Licitações: 

Eleani Maria Andrade~"'r\ 
Eliane Ferrareto da Silva: ~ü:::>J 

Sueli de Fátima Mello: 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.0 15. 

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

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



BEL ASSESSORIA CONTÁBIL E FINANCDRA 
VILA RURAL NOSSA SE.NHORA APARECIDA S/N- FAROL. PR- f.EP: 87.325-üO~ 

CNPJ: 22.0326170001-21 l ... <'~ 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COl\11SSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

01 Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentaria, com 
prestação de serviços de profissional habilitado, 20 horas/semanais. 

' )" 

~ 0~_ ........ r-
C-·;\_.. 't-\ · • .. c--' ____ .. f) __ 

--__ .. -.) 

tv, ~~· :;~<:'~ 
- -~-

VALOR DA PROPOSTA- R$ 42.000,00(quarenta e dois mil reais), dividido 
em 12 parcelas iguais. 

Campo Mourão 13de maio de 2015. 

/ sarrercfos Santo~ 

~Ettante Legal 

CNPJ: 22.032.617/0001-21 



Ao Município de Nova Cantú. -

À Comissão de Licitação 

Assunto: Proposta ao Processo licitatório (licitação) n° 035/2015 

Edital de carta convite n° 006/2015 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

01 Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentaria, com 
prestação de serviços de profissional habilitado, 20 horas/semanais. 

VALOR DA PROPOSTA - R$ 50.400,00(cinquenta mil e quatrocentos), para 
12( doze) meses de Serviços Prestado em conformidade com as especificações 
do Edital e processos supracitados. 

Mamb ê, em 13 de maio de 2015. 

~. 
lft'LILL~ RUFINE MACHADO 

.452.767/0001 -80 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

LOTE 01: ÚNICO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 

O 1 Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentaria, com 
prestação de serviços de profissional habilitado, 20 horas/semanais. 

VALOR DA PROPOSTA- R$ 47.000,00(QUANTA E SETE MIL REAIS) 

Campo Mourão 14 de maio de 2015 . 

~ Representante Legal 



ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 035/2015 
Edital de Carta Convite n° 006/2015 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 15 de Maio de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria n° O 10/2015, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Assessoria Contábil, em 
conformidade com as disposições contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, 
efetuando o credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante as 
empresas: 

EMPRESA I CNPJ 
IZABEL DOS SANTOS 
CNPJ 22.032.617/0001-2 1 
JANICE MARIA RUFINE MECHADO 
CNPJ 19.452.767/0001 -80 
JOSÉ CARLOS SANTOS 
CNPJ 128.027.009-87 

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 participantes, e, Janice Maria Rufine Machado não apresentou a 
Certidão da RFB, se comprometendo a entrega-la em 48 horas, e as demais empresas apresentaram 
a documentação exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido 
certame. 

As participantes renunciaram expressamente o direito à recurso, concordando integralmente 
com as decisões exaradas pela Comissão, abdicando seu direito de recurso em relação a qualquer 
documento, ato ou forma de procedimento. 

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

Nova Cantu, Paraná, 15 de Maio de 2.015. 

Comissão de Licitações: 

Eleani Maria Andrade: 

Eliane Ferrareto da Silva: 

Sueli de Fátima Mello: 



PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pá 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: JOSE CARLOS SANTOS 
CPF: 128 . 027.009 - 87 
Certidão no: 1 00 00606812015 
Expedição: 1210512015 , às 13:44:03 

/ 
Validade: 0711112015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que JOSE CARLOS SANTOS , inscrito(a) no CPF sob o no 
128 . 027.009-87, 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 o 12.440, de 7 de j ulho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 147012011 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 ( h t t p : I I www . t s t . j u s . b r) 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, i nclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

v 
Dúv1da~ e augastôea· cndt@tst.jus . or 



iJ '11. 
PARA NA 
GOVERNO DO ESTADO 

St'c,-.Uirlada ,.atenda 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 013169882-78 

Certidão fornecida para o CPF/MF: 128.027.009-87 / 
Nome: JOSECARLOSSANTOS 

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 pendências do propno CPF ou pelas quais tenha sido 
responsabilizado e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como, ao 
descumprimento de obrigações tributárias acessórias. 

Página 1 do 1 

Válida até 09/09/2015 - Fornecimento Gratuito 

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



12/0512015 

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

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

Nome: JOSE CARLOS SANTOS 
CPF: 128.027.009-87 

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: 

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 

exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n25.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal; e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). 

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão 
negativa. 

Esta certidão refere-se exclusivamente 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 n2 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 c 4unta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 13:38:32 do dia 12/05/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 08/11/2015. 
Código de controle da certidão: 9F10.0F25.7CB4.8E55 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

() 



Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia s/n°- Centro- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03- 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 LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2015- PMNC. 

./ 

Objeto: Contratação de Assessoria Contábil, Financeira e Orçamentária. 

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



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRJO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o( a) Sr.( a) _José Carlos Santos portador (a) da 
Cédula de identidade sob n°. 657.366-5 e CPF/ :MF n°. 128.027.009-87, a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade Carta convite 

n°006/2015, instaurado por este Departamento de Compras. 

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

Em 12 de maio de 2015 . 



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

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.P.F.: 128.027.009-87 
Código: 58122 
Contribuinte: JOSE CARLOS SANTOS 

Endereço: RUA FREDERICO L. SEFRIN, 47 
Bairro: JARDIM JOANA O ARC 

Cidade: CAMPO MOURAO 
Estado: 

CEP: 
PR 

87301140 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

/ 

N° 6632/2015 

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: www.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: 12/05/2015 às 13:48:10 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARAÇÃO / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015 
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. 

Campo Mourão 14 de maio de 2015. 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARAÇÃO 
/ 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2015 
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. 

Campo Mourão 14 de maio de 2015. 



PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 

EDITAL DE CARTA CONVITE No 006/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2015 
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. 

-----Campo Mourão 14de maio de 2015 



12/03/2015 Certidão de Regularidade Profissional 

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ 

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ certifica que o(a) 
profissional identificado( a) no presente documento encontra-se em situação regular. 

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO / 

NOME ................. : JOSE CARLOS SANTOS 
REGISTRO .......... : PR-009512/0-5 
CATEGORIA .... .... : CONTADOR 
CPF .................... : 128.027.009-87 

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que 
posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro. 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal 
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal. 

Emissão: CURITIBA, 12.03.2015 as 09:56:09. 
Válido até: 10.06.2015. 
Código de Controle: 131647. 

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR. 



Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

.~ • CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

I NUMERO DE INSCRIÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO I DATA DEABERTURA 

I 
19.452.767/0001-80 CADASTRAL 28/12/2013 
MATRIZ 

[ NOME EMPRESARIAL 

JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 
/ 

/ 
I 

I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
JRM- ASSESSORIA CONTABIL I 
I CO DIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL 

69.20-6-01 -Atividades de contabilidade I 
I CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÕMICAS SECUNDARIAS 

Não informada I 
I CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURIDICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) I 
I LOGRADOURO 
. AV LAZARO CORREIA I I NUMERO 

655 I 
I COMPLEMENTO 

CASA I 
I CEP 
. 87.340.000 I 

I BAIRRO/DISTRITO 
CENTRO I 

I MUNICIPIO 
MAMBORE I ~~R I 

I SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA I 

I DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

28/12/2013 I 
I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

I 
I SITUAÇÃO ESPECIAL 

******** I 
I DATADA SITUAÇÃO ESPECIAL 

*'*"****** I 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 201 1. 

Emitido no dia 28/12/2013 às 07:54:42 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 



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

Nome: JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 
CNPJ: 19.452.767/0001-80 

'-
Ressalvado o direito de a Faz~nda 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 pre~istas nas 

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

A ace1tação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, 'os 

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 13:51:13 do dia 19/05/2015 <hora e data de Brasília>. 

Válida até 15/11/2015. 
Código de controle da certidão: EFBE.82D4.43C7.FABC 

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Certificado da Condição de Microempreendedor Individual 
Identificação 

Nome Empresarial 

JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 

Nome do Empresário 

JANICE MARIA RUFINE MACHADO 

Nome Fantasia 

JRM - ASSESSORIA CONTABIL 

Capital Social 
1.500,00 

N° da Identidade 
305657504 

Órgão Emissor UF Emissor CPF 

SSP PR 413.378.249-68 
Condição de Microempreendedor Individual 
Situação Vigente Data de Início da Situação 
ATIVO 28/12/2013 

Números de Registro 

CNPJ NIRE 
19.452.767/0001-80 41-8-0213140-2 

Endereço Comercial 
CEP Logradouro Número 

87340-000 AVENIDA LAZARO CORREIA 655 

Complemento 

CASA 

Bairro 

CENTRO 

Município UF 
MAMBORE PR 
Atividades 
Data de Início de Atividades 

28/12/2013 

Código da Atividade Principal Descrição da Atividade Principal 

69.20-6/01 Atividades de contabilidade 
Termo de Ciência e Responsabilidade com Efeito de Alvará de Licença e 
Funcionamento Provisório - declaração prestada no momento da inscrição: 
Declaro, sob as penas da Lei, que conheço e atendo os requisitos legais exigidos pelo 
Estado e pela Prefeitura do Município para emissão do Alvará de Licença e 
Funcionamento, compreendidos os aspectos sanitários, ambientais, tributários, de 
segurança pública, uso e ocupação do solo, atividades domiciliares e restrições ao uso 
de espaços públicos. O não-atendimento a esses requisitos acarretará o cancelamento 
deste Alvará de Licença e Funcionamento Provisório. 
Este Certificado comprova as inscrições, alvará, licenças e a situação de enquadramento 
do empresário na condição de Microempreendedor IndividuaL A sua aceitação está 
condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço: 
http://www.portaldoempreendedor.gov.br/ 
Certificado emitido com base na Resolução n° 16, de 17 de dezembro de 2009, do 
Comitê para Gestão da Rede Nacional para a Simplificação do Registro e da 
Legalização de Empresas e Negócios- REDESIM. 
ATENÇÃO: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



Para pesquisar a inscrição estadual e/ou municipal (quando convenentes do cadastro 
sincronizado nacional), informe os elementos abaixo no endereço eletrônico 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/fcpi!consulta.asp 

Número do Recibo: ME65674239 

Número do Identificador: 00041337824968 

/ 



ESTADO DO PARANÁ 
MUNICÍPIO DE MAMBORÊ 
Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: 19.452.767/0001-80 
Código: 218596 

Contribuinte: JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 
Endereço: RUA VEREADOR LAZARO CORREIA, 655 -CASA, 
Bairro: CENTRO 

Cidade: MAMBORE 

Estado: PR 
CEP: 87340000 

Finalidade da Certidão: CERTIDAO NEGATIVA CONTRIBUINTE 

N° 466/2015 

Certidão Negativa: 

, / 
Certifico, para os devidos fins, que INEXISTEM DEBITOS 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: www.mambore.pr.gov.br ou no setor tributário da 
Prefeitura Municipal. 

Observação: Esta Certidão é valida somente para o contribuinte acima citado. 

Validade: 60 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 13/05/201 5 às 12:37:27 



IM@libi!M 

CA 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 1945276710001-80 

Razão Social: JANICE MARIA RUFINE MACHADO 41337824968 

Nome fantasia:JRM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL 
Endereço: AV LAZARO CORREIA 655 CASA I CENTRO I MAMBORE I PR I 

87340-000 

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

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

Validade: 11/05/2015 a 09/06/2015 ( 
Certificação Número: 2015051116590962158811 

Informação obtida em 13/05/2015, às 12:44:51. 

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



ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) NO 035/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2015- PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) lANICE 
MARIA RUFINE MACHADO portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 
3.056.575-4 e CPF/MF n°. 423.378.249-68, a participar do procedimento 
licitatório sob a modalidade Carta Convite, instaurado por este Departamento 
de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
lANICE MARIA RUFINE MACHADO- CNPl CNPJ 19.452.767/0001-80 outorga-se 
ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

/ 
Em 13 de Maio de 2015. 



ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) N° 035/2015 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2015 - PMNC. 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) JANICE 
MARIA RUFINE MACHADO portador (a) da Cédula de identidade sob n°. 
3.056.575-4 e CPF/MF n°. 423.378.249-68, a participar do procedimento 
licitatório sob a modalidade Carta Convite, instaurado por este Departamento 
de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
JANICE MARIA RUFINE MACHADO- CNPJ CNPJ 19.452.767/0001-80 outorga-se 
ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 
interposição de recurso. 

/ 
Em 13 de Maio de 2015. 



ANEXO II 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO {LICITAÇÃO) NO 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/ 2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015, 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. 

Em 13 de Maio de 2015. 

UFINE MACHADO 

. 67/0001-80 



ANEXO III 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO DE ENTREGA / 
Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

006/2015 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. 

Em 13 de Maio de 2015. 

~ 
UFINE MACHADO 

c 



ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO / 
Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de 

proponente do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 

006/2015 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 Federal8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

JANICE 

c 



ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 035/2015 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2015 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. 

~HADO 
.767/0001-80 
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