
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia no 85 - Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 

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° 065/2014 - Edital 
de Carta Convite n° 010/2014, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de 
Organização e Produção de Evento Comemorativo ao Aniversário do Município, conforme 
especificação no Edital. 

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

- item: 01 no valor total de R$-54.550,00 (Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e 
Cinquenta Reais): INOVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob 
O n° 18.897.309/0001-91; 

Nova Cantu, Paraná, 20 de Novembro de 2.0 14. 
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MUN~CiPI0· D~ NOVA CANTU 
. -·- ·~ · - · \ ADMINI~-,-RAÇAO 2009/2012 

C"-'P I 1\1 o ~.., 9.!1 1; ?94/00(li -03 
- '1, 1-000 

. ; 3527-1363 

E-mail: pmncantu(ujnormml.com ou P-mncantu(ung.com.br 

P A R E C _] f .:· :J ll i .D ,r C 0'· 

Considerando que foram preenchidas as disposições legais da Lei n° 8.666/93 e 

<l.lterações posterio· l ' ~ ::H r - :·r dG ( ); i Jc -r -" )IT -s ;'.0 11• .n- :ip~ 1 dt: Licitações, 

poder~. o Sr. Prefeito 1\LUnc i p~ _ .J ;: N ' '< . C.' 2n .J, 1,;GMv!.OGAR o resultado do 

frocesso Licitatô - .,.,c <.sf2':· r . - ~ . ~- r: : ·:.:' ·.::-wvit" n° 010/2014, em 

conformidade c:: : -:"ação de 19 de 

Novembro de 2 014 

É o parecer. 

S.M J 

" · { .u ?· rc.. nL 2C d..; Nove111bro de 2.014. 
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Prefeitura Municipal de Nova Carl~ 
Rua BAHIA, n° 8'1-· Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 .• , o cv.. 

CNPJ N.0 77.845.~~ ·~r • .' : eone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 • '·· ~ C?...J .• 
E-mail: mr.n ~.:c.lt.Jl"! · .r.:__ · com ou pmncantu@ig.com.br ~ 
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TF.~~tl\·!0 :nr. -~~nJUD!CACA .O 
~------------•,. ••- •-••-•-•.-u--•....._-•• 

REF: PROCESSO LICITAfOPJO ·,"J l)f-~rt 1 ( 

EDITAL DE CARTA CONVIrE :~J 01 •~. ?,,,: 

A Comissão Muü:ciJ)a.Í cíc í..ic1 . ' · r- ;~ <u •áu::.c. 
propOSta apresentada, tOrna públiCa a 1-\.Uj u-.:~1..-'';-ii._(,, ~~ i~.~-- • 

c vciiuC:dÇ~O da documentação e 
--~-vrio em epígrafe à: 

.--------- . -. --- .. - - · - ·-·-. ---- ------ ---- --- - - ------, 
EMPRESA: 

INOV.~. ENTRETENIMEf-7T') LT'D.-\ 
ME 
CNPJ 18.897.309/0001-91 

I J..U I '-V '-i'-'V 1 1 .._,,.,;;,; 

~?:-·f, C1 no valor total de R$-54.550,00 
~- ~ 'l"' U'"nta e Quatro Mil, Quinhentos e 
·, • .r·= · " Reais); 

~ Y'é •-:::1.1 t•..t . P1r~.ná. H) ie Novembro de 2.014. 

Elis Marina da Silva - Presiaente_~~---- ~de 6'1lto 

José Aparecillo Guimarães - Membro_~t!J1d2 

Regiane Porcinio <•O'' ;ócarJOf-- "/! • • , r ,.~-~--~ 5QcC~ 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTU 
Estado do Paraná 

CNPJ N° 77.845.394/0001 -03 

;
1Paço Municipal Martin Krupek" 

ATA DE JULGAMENTO DE PRECOS DI) PROCESSO LICITATÓRIO n° 065/2014 
- EDITAL DE CARTA CONVITE n.0 O~U2014 PMNC. 

Às 9h20min (Nove Horas e Vime Minutos) Horas do dia 19 (dezenove) de 
Novembro do ano de dois mil e Quatorze, na sede da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bal1ia, 85 . reumram-se os membros da Comissão 
Municipal de Licitações, nomeados peld .t>ortana n.0 001/2014, para o julgamento da 
propostas apresentadas, do Edital de Cartê C'on•,ite retro, para Aquisição de Serviços de 
Organização e Produção de Evento comeJr.nrciJ''O '10 A.niversário do Município, conforme 
especificação em edital, onde participaram àa preseme licitação as seguintes: 

FJ4PRESA I CVPJ ---·-·------- --- ·--·- -------------ri 
DORIGAN INDUSTRIA e COM de EOT.r!P. MT_TSI('A lS Ltda - ME 
CNPJ 02.626.051/0001-59 
G. MA TIOS EVENTOS LTD .t.., - \1E 
CNPJ 18.635.1781()001-74 
INOVA ENTRETSNIMENTO .~ !'D.:.- \L:· 
CNPJ 18.897.309/0001-91 

Procedel'-~e a aoertura de~ envero;::ef. COTlt~~co as ~roposta!" :<e preços das empresas 
qualificadas, cujos preços apresentaoos/Ve ,c··do' ~~- ~ão os seguintes, confo rme segue: 

EMPRESA: -----------------·---\ L()1 E5;EIOU ITENS: 
INOVA ENTPJ!:TF5JIME~TO L 'f~) A · --í1·,;;:·;;;-ul.=-n-=o~va:..:l-=or::,_:_:to:..:.t_a_l _d_e_R_$---54-.-55-0-,0-0-

ME I (Cinquenta e Quatro Mil, Quinhentos e 
I 

CNPJ 18.897.309/0001-91 ______ L_Cm_s:~~-=n..:...:.t:..~i<~e..:...:.a=ls:.L).!......; _____ __ ___j 

Pelo fato àe ~ore~entar a!":'?' hc;· l'' )rv:~ · •' ., l'ltr_,')r preço, recomenda a Comissão 
de Licitação, que os objetos licitadvs sejar:.1 c..aj .. aicadüs ao vencedor: 

-item 01 n11 va'' •· ,,t:-,1 ~, l:~s--rq ·3-'S:I (•fi 1( 'n~ · 1.!.i1ta F! Quatro MH, Quinhentos e 
Cinquenta Reais): INOVA K~'iRl:l.E~'~~ME.~TO l.'7DA- 'MF .. in~crita no CNPJ sob 
o no 18.897.3'J01r.OM -~1; 

As empre·sas namcp:::.~~ e~ ~m n' <-r • ê).;ms,arrerre · direitO à recurso, 
concordando in1e&;rdH'1e.nte com "~ c•ec-i1>o :s ÇXêf?.d:i~~ oeh Comissão, abàicando seu direito 
de recurso em relaç~.o a qualçl.!t~· do::'Jmento. aro on forma de procedimento. 

Nada IT.:l.is h.i\i.:,ldo a t.~.a:c., e.::..:t~·:~ •. ~_ -'· rennii•J e hn.')u - ~·~, :1 ;Fe;,.:nte ata que 
após E::h c apn ·.''di. ~-·o·i 'S'Sinada pelos ;m:~~E.lt;:;_ 

.ç 

R·~a f!·ü i-:..:. ~~·,"···! ·_,.,-..._,. é ;.t: P ~. ~F': ~. 7 :.YJ-G,J' 

F·'I~S(~~~~"?7-J~>< I -I~t;:- .:,;, . ~~; -' + , ~i:~::.:i-.:.8 · ,T·. ,< l jJ.il3527-13ó3 
E-ma li: :· qrJ.;.':!.l.Hf~U~-·:,;t_:~ •. ,_~ ::.L (-;~:.JL.ü•l-10;_. ,; . .;~,:lJ.,)r 
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MUNICHP~O ()~~ NOVA CANTU 
!::st~c'o 'ia Paren2 ·- ~- -~ -~~-----------

_::,\jpd (i= -;(,~•r .:>94•(Qr)1-IJ3 

"Paço Muni~cipal Mari:in Krupek" 

N0v :'·1r,~·- . Paraná, 19 de Novembro de 2.014. 

Elis Marina da Silva - Presidente 

1~ 
.José Apareci~s C .1~::.:.~:·~ :'" - 1\ r" ...... ...,,. , , 

r > 

) ~)- -
Regiane Porcinio dos Santos- Membcc -~T,..,_, ? ~ ~ -~ 

Rua Bahia. S/N°- Novd Csntu PR - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-12W -- (4L" .. ' .J.> : - . i )5 ·, ': +) .·: 2 7 ·1120 Fr x (0!4) 3527-1363 

E-ml! !I: _cir'li:. Ul.-:.,_ ~2.:.~,-~_.;__. ,·:: 0:1 ú;;.!.J:::~r.. qa :...,_~.:om.hr 
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~ 
Prefeitura. Municipal de Nova Cantu _ 

Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 ; _ , o./::0. 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03- Fone (044) 3527-1281 - Fone Fax (044) 3527-1363 

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

ATA DE ABERTURA DE LI ClT AÇÃO 
HABILITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 
Edital de Carta Convite no 010/2014 

Às 09:00 hs (nove horas) do dia 19 de Novembro de 2014, na Sala de Reuniões da 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações 
designados pela Portaria n° 001/2014, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e 
julgamento das propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Organização e Produção 
de Evento, comemorativo ao Aniversário do 1v1unicípio, em conformidade com as disposições 
contidas no Edital, a Presidente abriu a sessão pública, efetuando o credenciamento e 
recebimento dos envelopes, que teve como participan~e_a_s_e_m-'p._I_·e_sa_s_: ---------......, 

EMPRES4/CNPJ 
DORIGAN INDUSTRIA e COM. de EQUIP. MUSICAIS Ltda- ME 
CNPJ 02.626.051/0001-59 
G. MATTOS EVENTOS LTDA- ME 
CNPJ .18.635.178/0001-7t1 
INOVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME 
CNPJ 18.897.309/0001-91 
'------~----------------------------__J 

Aberta a sessão pelo presidente, cr;nstatou-se qlle as empresas participantes do certame, 
apresentaram os envelopes de n° 01 e 02. Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a 
documentação de qualificação das participantes, e. as Empresas apresentaram a documentação 
exigida em Edital e foram qualificadas/habilitadas a participarem do referido certame. 

As participantes renunciaram exp;essamcnte 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 procedimemo. 

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se este ato, declarando a empresa participante, 
habilitado ao certame, segue a presente ata iLe ::tp6:; lida e aprovada vai assinada pelos presentes. 

araná. 19 de Novembro de 2.014. 

I 
Comissão de Licitação 

o 
l 

C0missão de Licitação 

e·.·· - ? ~ ~ REGI E·PORCI~~ SANTOS 
Comissão de Licitação 

;... 



~Entretenimento t1!(.~·.l~ I.J.J ( 

PROPOSTA 

RELAÇÃO DE PRODUTOS PROPOSTA DA LICITAÇÃO N° 065/2014 
MODALIDADE CARTA CONVITE 10/2014 

LOTE OI-
ITEM 

DESCRIÇÃO 

01 

..... FL. N ~~~~L .. 
-- ... _Jj 

~- -----
0~~ 

·.;;)/ 

Organização e Produção de evento, com palco, som, luz, ARTs, Seguranças para o 
eventos, gerador de energia, ho:-.pedagcm, alimentação e transpot·te de artistas, 
\VC Químicos, despesas com cam<lrim e outros. 

VALOR R$54.550,00 
UNITARIO 
VALOR R$54.550,00 (cinquenta e quatro mil quinhentos e cinquenta reais) 
TOTAL 

O 1- O objeto desta I i citação constante deste Anexo deverá ser executado conforme o 
constante no edital, após a assinatura do contrato. 
02 - O pagamento será de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de 
não ser efetuado. 
03 - Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
04 - Proponho-me a executar o objeto contratado constante neste anexo, obedecendo ao 
edital de licitação. 
05- Não serão aceitas várias cotações (opções) para o ~tem. 

06- Concordamos com todas as condiçõej do 7 - ' 
A';l ' 

HI 

CPF: 344.709.561 -04 --, 
f\?>.?>CJ1.~i:JCJifJI:JIJ\ -~~, 

- ~Rtit~<llllõll'~o ~.w~>--1''" 
\~()\lt:-. t~ '\ \ ~~ ~ ~p..~c\\..,o o,~s 

lO~f!..IJ":l. ct.?·. ~1~JCj~J-\1\) 
,._ 

1
,,;o.f'.I<"GI>o - p<' ..J 

~ -- :_.::..:-• 

(/I _ r/_ 
~u3 M~rcilio Dias ·1155 . Vila Operária. Maringá • Pr Fone: (44) 3305·0555 

f\"0 



Contato: (44) 9865·9999 I E·mail: andersonfamtli@hatmail.com 
CJOtOf..at· rtl 

G-MA TTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gm attoseventos@hotm a i l.com 

PROPOSTA 

RELAÇÃO DE PRODUTOS PROPOSTA DA LICITAÇÃO W 065/2014 / 
MODALIDADE CARTA CONVITE 10/20 14 / 

LOTE OI-
ITEM 

DESC'RJÇAO 

01 
Organização e Produção de evento. com palco, som, luz, ARTs, Seguranças para o 
eventos, gerador de energia, hospedagem, alimentação e transporte de artistas, 
\VC Qu' ti~oc·, despesas com camarim e outros. 

VALOR R$60.000,00 
UNITARIO 
VALOR R$60.000,00 (sessenta mil reais) 

TOTAL 
-

O 1- O objeto desta licitação constante deste Anexo deverá ser executado conforme o constante no 
edital, após a assinatura do contrato. 
02 - O pagamento será de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não ser 
efetuado. 
03 - Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
04 - Proponho-me a executar o objeto contratado constante neste anexo, obedecendo ao edital de 
licitação. ~ 

05 - Não serão aceitas várias cotaçõQes f(opçõ~~ mesmo item. 
06 - Concordamos com todas as c n9ições do Edita .. 

'P 

11 

.,- ' ... . f' · ~ 

0 -M;zAOS VENTOS I.\TDA- ME '"'\ ;;l 
~ ~.p --~ 

ANDERSO AMELI GARCIA DE MATTOS ~~~~"'$~,_.~ 
,1 ~~ ('l'\) 

CPF: 021.368.289-32 ~~~ "<ft}'\'C '~~Yl '{\)~~ > 

~ (j; 

~ ~ 
c . .. . .. e\~ (I."\ ...... ~ 

~ ,.,.. V' v 4'>'" ~ AG~ c{\'4-_, ve~· ~~~ 
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Dorigan lnd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 

CNPJ: 02.626.051/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 

Estrada Colombo, s/n km 02 /t. 153 Ribeirão Colombo 

CEP:87140-000 Paiçandu -Paraná 
Fone/Fax: (44 }3255-6519- (44}8819-7993 

E-mail: dfl eventos@hotmail.com 

PROPOSTA 

RELAÇÃO DE PRODUTOS PROPOSTA DA LICITAÇÃO N° 065/20 I4 
MODALIDADE CARTA CONVITE I0/2014 

LOTE 01-
ITEM 

DESCRIÇÃO 
01 

' 

Organização e Produção de evento, com palco, som, luz, ARTs, Seguranças para o 
eventos, gerador de energia, hospedagem, alimentação e transporte de artistas, 
WC Químicos, despesas com cam~\rim e outros. 

VALOR R$60.000,00 
UNITARIO 
VALOR R$60.000,00 (sessenta mil reais) 
TOTAL 

OI- O objeto desta licitaçãoconstante deste Anexo deverá ser executado conforme o 
constante no edital, após a assinatura do contrato. 
02- O pagamento será de acordo com o edital, acompanhado de nota fiscal sob pena de não 
ser efetuado. 
03 -Validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 
04 - Proponho-me aexecutar o objeto contratado constant neste anexo, obedecendo ao edital 
de licitação. 
05- Não serão aceitas várias cotações (opções) para o mesmo item. 
06 - Concordamos com todas as condições do Edital. 

Dorigan lnd. bm. De equipamentos Musicais Ltda - Me 

'02.626.051/0001-591 
Dorigan lnJ. e l-O . de Equip. 

Muslcais t' _.:; -ME 

\tt G 
~I 

!=str2da Co~omb"· · r(tn 02 Lt. 153 
Ribe;· :nbo 

L. Paiy~.,u u - PR _J 
·~ 



26/11/2014 Corrprovante de lnscriçao e de Situaçao Cadastral- lrrpressao 

~Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

02.626.051/0001-59 
'IIATRlZ 

NOME EMPRESARIAL 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DORJGAN INDUSTRJA E COMERCIO DE EQUIPAM Et.nOS MUSICAIS L TOA· M E 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

*•-···-· 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

32.20-5·00 · Fabricação de instrumentos musicais, peças e acessórios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 

82.30-0-01 ·Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

DATA DE ABERTURA 

19/06/1998 

77.39-0-99- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados 
anteriormente , sem operador 
77.39·0·03 ·Aluguel de palcos , coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 ·SOCIEDADE EM PRESARJA LIMITADA 

LOGRADOURO COMPLEMENTO 

EST COLOMBO 
NUMERO 

S/N LOTE 153 KM 2 CHACARA DORJGAN 

CEP 

87.140-000 

rUAÇÃO CADASTRAL 

1
- ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

GLEBA RlBBRAO COLOMBO 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

j ····~~~··· 

MUNICÍPIO 

PAICANDU 
UF 

PR 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/1 1/2005 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL ............. _ 

"-?(~. 

#--~-
--.:.::./ 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 26/11/2014 às 14:52:31 (data e hora de Brasília). Pág ina: 1/1 

I Voltar I 

~ ~ 
© Copyright Receita Federal do Brasil- 26/11/2014 
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21/512014 Pedido CND Via Internet 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E 

ÀS DE TERCEIROS 

N° 163572014-88888051 
Nome: DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MUSICAIS L 
CNPJ: 02.626.051/0001-59 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
riividas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
.erem a ser apuradas, é certificado que constam em seu nome, nesta 

data. débitos com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei 
n°. 5.172, de 25 de outubro de 1966- Código Tributário Nacional (CTN). 

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

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

Esta certidão é válida para as finalidades previstas no art. 47 da Lei n° 
8.212, de 24 de Julho de 1991, exceto para: 
-averbação de obra de construção civil no Registro de lmó-.eis; 

redução de capital social. transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada, cisão total ou parcial, fusão, incorporação, ou 
transformação de entidade ou de sociedade empresária ou simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art. 931 da Lei n°. 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil , 
extinção de de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 16/05/2014 
Válida até 12/11/2014. 

/·' ,./ 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http:JI..wM()10.dataprev.gov.br/CVVS/CONTEXTO/PCND1/PCND1.HTML ? 'fj c#-· 

.... 
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PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Página 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

1 ctJ~ 

1 
'" -

Nome : DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA -

ME (MATRI Z E FILIAIS ) / ' 
CNPJ : 02.626 . 051 /0 001-59 
Certidão no : 48177626/2014 
Expediç ão: 21 /0 5 /2014, às 14:36 :36 
Validade: 16/11/201 4 - 1 80 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS 

LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o no 
02 . 626.051/0001 -59 , 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 Reso luç ão 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 
a nte riores 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 veri ficação de sua 
autentic i dade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
I n ternet (ht tp : I /www. tst. jus . br ) 
Certidão emitida grat uitamente. 

I NFORMAÇÃO 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 
es t abelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 
acordos judiciais t rabalhistas, inclusive no concernente aos 
rec olhimentos 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 o u Comissão de Conciliação Prévia. 

~ rP 
\V 

Dúvidas e sugestões: cndtd tst.jus.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

Nome: DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS L TOA • ME 
CNPJ: 02.626.051/0001-59 

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 relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei n-º 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); 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, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, refere-se 
exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as 
contribuições previdenciárias e as contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive as inscritas em 
Dívida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão específica. 

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:26:45 do dia :}1'í07/2014 <hora e data de Brasllia>. 
Válida até 27/01 /2015. I 
Código de controle da certidão: 9AA3.D8DE.8918.C4FD 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

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

ü f; " 
http://www.receita.fazenda. gov .br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConillnt~<;:pa\Ti" 1'")/1 1 /"lf\1 A 
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PARANÁ 
G CV(IUIO C v H 1:1c-0 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão ~\]egativa / 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa EstadyP'f 

N° 12376942-71 / 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 02.626.051/0001·59 

Nome: DORIGAN INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS L TOA 

u 

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 n9me do reque rente, 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. 

Fina lidade: Licitação licitação 

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

Esta Certidão tem validade até 24/01/2015 - Fornecimento Gratuito 

Jh- r 
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Estado do Paranâ 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Cortldão N° 12376942·71 

Emitida Eletronicamente via Internet 
26/09/2014 . 14:18:53 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

https://www.arinternet. pr.gov .br/outros/_ d _nega ti \·a2.asp?e U sçr=&eCPF=&çC\P J=02... 26/9/2014 
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Certidão numero 

Contribuinte 

CNPJ / CPF 

lnscnçáo 

Endereço 

Ba ~rro 

Emitida em 

Vàllda alé 

MUNICÍPIO DE PAIÇANDU 
ESTADO DO PARANÁ 

Secretaria de Finanças - Departamento de Cadastros e Tributos 
Rua Sete de Setembro n9 449 Fone: (44) 3244-0410 Fax: (44) 3244 -0401 

CEP: 87140-000 - Paiçandu - Paraná 
Si te: www .paicandu.pr.gov .br 

E-mail: tributacao@paicandu.pr.gov.br I fiscallzacao@pajcandu.pr.gov.br 

Certidão Negativa de Tributos Municipais 

Contribuinte Pessoa Física - Jurídica 

• 1128-9103-4625 

; DORIGAN IND. E COM. DE EQUIP. MUSICAIS LTDA ME / · 

: 02.626.05110001-59 / 

: 46037752 

, EST: COLOMBO, COMPL.: LOTE 153 KM 02. 

GLEBA RIBEIRÃO COLOMBO, CEP: 87140·000. 

: 05/11/2014 as 09:50:17 

: 05/12/2014 

Ressalvando o direito que cabe a Fazenda Pública Municipal de exigir na forma da Legislação ....;gente, os Tributos ou quaisquer outros 
emolumentos que por ventura venham a ser apurados; 

11 Certifica que em relação ao contribuinte acima descrito nada deve até a emissão desta, e não foi encontrado débitos imobiliarios ou 
i mobiliários concernentes aos Tributos Municipais, administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal. 

I 
'
1 As Informações desta estão contidas em nosso Cadastro. 

Certidao expedida v la Internet 

A autenticidade desta certidão devera ser confirmada na pagina da Secretaria Municipal de Finanças 
(http~/177 .220.141.2 :8080/onllne/serv let/hautenUcadocumento). 

p ~ ~ 



li!l~#Wtfl [Jmrtm:q 

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 0262605110001-59 

Razão Social: DORIGAN INDUSTRIA E COM DE EQUIP MUSJ.CAIS LTDA ME 
Endere ço: ROD COLOMBO SN CHACARA DORIGON I ((LEBA RIS 

COLOMBO I PAICANDU I PR I 87140-000 

A Caixa Econônica Federal, no uso da a:ribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8 .036, de 11 de rreio 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: 03/11/ 2014 a 02/12/2014 

Ce rtificação Número: 2014110308155178524010 

Inforrreção obt ida em 05/ 11/2014, às 10:55:18. 

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

~ 
~ ~ 



SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
DORIGA1..! INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS L TOA - M~ 

/ 
CNPJ/MF N.0 02.626.051/0001-59 

NIRE 412.0392675-1 
folha 1 de 4 

Os abaixo identificados e qualificados: 

1) ANDERSON FREDERICI DORIGAN. brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, natural de -PR,comerciante, inscrito no CPF/MF sob n2 900.258.579-91. 
portador da carteira de identidade RG n°. 5.692.417-5 PR-PR, residente e domiciliado na 
R. Marechal Costa e Silva, 638, Jd Santa Luzia 11, Paiçandu-PR, CEP: 87140-000, 

2) SUSYLEI FERNANDA TESTA, brasileira, casada sob o regime de com~nhão parcial 
de bens, natural de -PR,comerclante, inscrita no CPF/MF sob n2 020.629.629-08, 
portadora da carteira de Identidade RG n°. 6.568.040-8 PR-PR, residente e domiciliada 
na R. Marechal Costa e Silva , 638, Jardim Santa Luzia II,Paiçandu-PR, CEP: 87140-
000 ' 

I 

únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de DORIGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS 
L TOA - ME , com sede na R. Marechal Costa e Silva ,268,Jardim Santa Luzia 11 , 
Paiçandu -PR, 87140-000, e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 02.626.051/0001-59, 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0392675-1 em 19/06/1998 e última 
alteração contratual registrada sob n°. 20002599570 em 14/11/2000 ; resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO DA SEDE SOCIAL: O endereço da presente sociedade 
que é na R. Marechal Costa e Silva, 268, Jardim Santa Luzia 11, Paiçandu-P~; CEP 87140-000, fica 
alterado para: ESTRADA COLOMBO, S/N, KM 2, LOTE N°153, CHACARÁ DORIGAN,GLEBA 
RIBEIRÃO COLOMBO, PAIÇANDU-PR, CEP: 87140-000. -

CLÁUSULA SEGUNDA • OBJETO SOCIAL: o ramo que era de: Indústria e comercio de 
equipamentos musicais e eletrônicos passa a ser · de: INDÚSTRIA E COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS MUSICAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS . 
ARTISTICOS. CNAE 32.20-5-00/82.30-0-01/77.39·0·99/77.39-0-03. _ç .,. 

CLÁUSULA TERCEIRA- Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem com 
as disposições do presente instrumento. !' 

CLÁUSULA QUARTA • DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO: Resolvem por este instrumento de 
trabalho, os sócios consolidar o contrato social, tornando assim sem efeito a partir desta data, as 
cláusulas e condições contidas no contrato primitivo e suas alterações, passa a ter a seguinte redação. 

CONSOLIDAÇÃO 
DORIGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA- ME 

CNPJ/MF: 02.626.051/0001-59 

A)Y NIRE: 412.0392675-1 

v ~ I 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
.I GAI.~ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS L TOA - MF: 

CNPJ/MF N.0 02.626.051/0001-59 
NIRE 412.0392675-1 

folha 2 Je 4 

1) ANDERSON FREDERICI DORIGAN, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
parcial de bens, natural de -PR,comerciante, inscrito no CPF/MF sob n2 900.258.579-91, 
portador da carteira de Identidade RG n•. 56924175 PR-PR, residente e domiciliado na 
R. Marechal Costa e Silva , 268, Jd Santa Luzia II,Paiçandu-PR, CEP: 87140-000 , 

2) SUSYLEI FERNANDA TESTA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial 
de bens, natural de -PR,comerciante, inscrita no CPF/MF sob n2 020.629.629-08, 
portadora da carteira de identidade RG n•. 65680408 PR-PR, residente e domiciliada na 
R. Marechal Costa e Silva, 268, Jardim Santa Luzia II,Paiçandu-PR, CEP: 87140-000, 

únicos sócios da Sociedade Empresária Limitada que gira sob o nome de DORIGAN 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS LTDA ·ME, com sede na 
ESTRADA COLOMBO, S/N, KM 2, LOTE N"153, CHACARÁ DORIGAN,GLEBA . 
RIBEIRÃO COLOMBO, PAIÇANDU·PR, CEP: 87140-000 e inscrita no CNPJ/MF sob nQ 
02.626.051/0001 -59, registrada na Junta Comercial do Paraná sob n• 412.0392675-1 
em 19/06/1998 e última alteração contratual registrada sob n•. 20002599570 em 
14/1 1/2000, resolvem por este instrumento particular consolidar seu contrato de acordo 
com as cláusulas seguintes: 

.._ CLÁUSULA PRIMEIRA • NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade gira sob o nome 
empresarial de DORIGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS L TOA - ME e 
tem sede e domicilio na ESTRADA COLOMBO, S/N, KM 2, LOTE N"153, CHACARÁ 
DORIGAN,GLEBA RIBEIRÃO COLOMBO, PAIÇANDU-PR, CEP: 87140·000. 

CLÁUSULA SEGUNDA· FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá a qualquer tempo, 
abrir ou fechar f ilial ou outra dependência, no pais ou no exterior, mediante alteração contratual assinada 
por todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA - INICIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE: A 
sociedade iniciou suas atividades em 19/06/1998 em seu prazo de duração é por tempo Indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA • OBJETO SOCIAL: INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 
MUSICAIS, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUÇÕES DE EVENTOS ARTISTICOS. CNAE 
32.20-5-00/82.30-0·01/77.39·0·99/77.39·0-03. 

CLÁUSULA QUINTA • CAPITAL SOCIAL: O capital social é de R$ 4.000,00 ( quatro mil reais ), 
d ivididos em 4,000 ( quatro mil ) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 ( Hum Real ) cada uma, 
subscrita e já integralizadas, em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribu ldas da seguinte forma: 

SOCIO (%) QUOTAS VALOR 
ANOERSON FREOERICI OORIGAN 50.00 2000 2.000,00 
SUSYLEI FERNANDA TESTA 50.00 2000 2.000,00 
TOTAL 100.00 4000 4.000,00 

CLÁUSULA SEXTA· RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de cada sócio é restrita 
ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, 
conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002. 

jf'tr-

~ ~ rt 
/< 

/.t•'/1-
~\~\·~~- ' ' '· 

.·.~,~;:.;;it~;.'~~:,D; 
\ .... ' . ,.. •• 1)Í j • 



~-

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
JRIG.A.N INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSI~ftiS LTQA - ME 

CNPJ/MF N.0 02.626.051/0001-59 
NIRE 412.0392675-1 

folh~ 3 de 4 

CLÁUSULA SÉTIMA· CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são indivisfveis e não 
poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica 
assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas 
âvenda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. 

Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá 
notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas àvenda, o preço, 
forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que 
deverão fazer dentro de 30 {trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a 
critério do sócio alienante. Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferência, a cessão das 
quotas se fará na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA ·ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME EMPRESARIAL: A 
administração da sociedade cabe a ANDERSON FREDERICI DORIGAN e SUSYLEI FERNANDA 
TESTA, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios da sociedade, representá-la 
ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, perante órgãos públicos, instituições financeiras, 
entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à 
consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome . 
empresarial Isoladamente. 
§ 1. •. É vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens 
imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§ 2.•- Faculta-se aos administradores, atuando isoladamente, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para perfodo determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e 
operações a serem praticados. 

§ 3.0
• Poderão ser designados administradores não sócios, obedecendo ao disposto no art. 1.061 da Lei 

n.• 10.406/2002, ou seja, a designação deles dependerá de aprovação da unanimidade dos sócios, 
enquanto o capital não estiver integralizado, e de dois terços, no mfnimo, após a integralização. 

§ 4.0
- A investidura de administrador designado em ato separado deverá obedecer às formalidades da 

legislação vigente. 

CLÁUSULA NONA • RETIRADA PRO-LABORE: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma 
retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUS~LA DÉCIMA · EXERCÍCIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PARTICIPAÇÃO 
DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao término de cada exercício social, coincidente com o ano civil , os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis requeridas pela legislação 
societária, elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, participando todos · 
os sócios dos lucros ou perdas apurados, na mesma proporção das quotas de capital que possuem na 
sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderâ levantar balanços ou balancetes patrimoniais em perfodos 
inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias, poderá ser distribuldo 
mensalmente aos sócios, a titulo de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às quotas de capital de 
cada um. Nesse caso será observada a reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital 
social, conforme estabelece o art. 1.059 da Lei n.• 10.406/2002. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ·JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses seguintes ao 
término do exerclcio social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando 
for o caso. 
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SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE: 
R.IGAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUS!C~IS L T.I)A - M'=. 

CNPJ/MF N.0 02.626.051/0001-59 ·c 

NIRE 412.0392675-1 
folh'l4 de 4 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SÓCIO: Falecendo ou 
interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o 
incapaz. Não sendo posslvel ou Inexistindo Interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de 
seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se 
resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO: Os Administradores 
declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por 
lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA -FORO: Fica eleito o foro da comarca de Maringá-Pr para o exerclcio . 
e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, com expressa renúncia a qualquer 
outro, por mais especial ou privilegiado que seja ou venha ser. 

E por estarem assim, justos e contratados, lavram e assinam, juntamente com 2 (duas) testemunhas á 
presente , em 3 (três) vias de igual teor e forma, obrigando-se fielmente por si, seus herdeiros e 
sucessores legais a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Maringá -PR, 26 de janeiro de 2011 

'{~ _!-
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Doriganlnd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 
CNP]: 02.626.051/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 
Estrada Colombo, sjn l<m 02 lt. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140·000 Paiçandu -Paraná 
FonejFax: (44 )3255-6519 - (44)8819-7993 
E-mail: dfl eventos@hotmail.com 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
ANDERSONFREDERICI DORIGANportador da Carteira de Identidade 
n°5.692.417-5 e do CPF n° 9BB.258.579-91, a participar do procedimento 
li citatório sob o modalidade CARTA CONVITE, instaurado por este 
Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa
DORIGAN INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS 
LTDA- ME, CNPJ n.0 02.626.05110001-59 outorga-se ao acima credenciado (a), 
dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de recurso. 

J- fu l'l 

Em 18 de NOVEMBRO de 2014. 

102.626.051/0001-591· 
Dorigan lnd. e Com. de Equip. 

Musicais Ltda -ME 
Estrada Colombo, s/n Km 02 Lt 153 

Ribeirão Colombo 

L- Paiçandu - PR ...J 

~ 



Dorigan /nd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 
CNPJ: 02.626.051/0001-59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 
Estrada Colombo, sjn km 02 lt. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140-000 Paiçandu - Paraná 
Fone/Fax: (44 )3255-6519 - {44)8819-7993 
E-mail: dfl eventos@hotmail.com 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 011 /2014, 

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. 

~ 

Maringá, 18 de novembro de 2014. 

102.626.051/0001-591 
Dorigan lnd. e Com. de Equip. 

N'usir~is Uda -ME 
Estrada Co i· 'rnbc, f:: In Km 02 Lt. 153 

Rio-s'uo Colombo 

L,-~ Paiçandu • PR ..J 
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Dorigan lnd. E Com. De Eq uipamentos Musicais Ltda Me 
CNPJ: 02.626.051/0001 -59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 
Estrada Colombo, sjn km 02/t. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140-000 Paiçandu - Paraná 
FonejFax: {44 )3255-6519 - {44}8819-7993 
E-mail: dfl eventos@hotmail.com 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

011/2014 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. 

Maringá, 18 de novembro de 2014. 

_.; . .'.,.'/ 

-- In 
.~~REDERICIDORIGAN 02.626.051/0001-591 

r# ~ ~ 

Dorigan In?. ~Com. de Equip. 
Mus1ca1s Uda -ME 

Estrada Colombo, s/n Km 02 Lt. 153 
Ribeirão Colombo 

L Paiçandu - PR ..J 
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Doriganlnd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 
CNPJ: 02.626.051/0001 -59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390·26 
Estrada Colombo, sjn l<m 02 lt. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140·000 Paiçandu- Paraná 
Fone/Fax: (44 )3255·6519- {44)8819·7993 
E·mail: dfl eventos@hotmail.com 

ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

011 /2014 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. 

Maringá, 18 de novembro de 2014. 

lo2.626.051/0001-S91 

ri ~ ~ 
DERICI DORIGAN Dorigan lnd. e Com. de Equíp. 

Musicais Uda -ME 
Estrada C'olombf', s/n Km 02 Lt. 153 

R iL!air~o Co ombo 

L Paiçandu - PR _J 



Dorigan lnd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 
CNPJ: 02.626.051/0001 -59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 
Estrada Colombo, sjn km 02 lt. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140-000 Paiçandu - Paraná 
Fone/Fax: (44 )3255-6519 - (44)8819-7993 
E-moi/: dfl eventos@hotmail.com 

ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

011/2014 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. 

Maringá, 18 de novembro de 2014. 

~~FREDERICIDORIGAN lõ~.626.051/QQQ1-S9J 
Dongan In~. ~ Com. de Equip. 

(!}- .~ ~ 
Mus:cars Ltda -ME 

Estrada C~I..-... ;.;O, s/n l<n 02 Lt. 153 
R;be rào C<' lombo 

L Paiçandu _ PR 
...J 



Dorigan lnd. E Com. De Equipamentos Musicais Ltda Me 
CNP]: 02.626.051/0001 -59 INSCRIÇÃO ESTADUAL 905.52390-26 
Estrada Colombo, sjn km 02 lt. 153 Ribeirão Colombo 
CEP:87140-000 Paiçandu - Paraná 
FonejFax: (44 )3255-6519- (44)8819-7993 
E-mail: dfl eventos@hotrnail.com 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Organização e Realização de Rodeio. 

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

~ 

Maringá, 18 de novembro de 2014. 

AN~ 

i] ~ 

ro2.626.os1 tooo1-59'1 
Dorigan lnd. e Cum. de Equip. 

Musicais Lrda -ME 
Estrada Colombo, s/n Km 02 Lt. 153 

Ril eir~o Colombo 

L- Paiçandu - PR ..J 



Fazenda 
Mini s~é rio da Fazenda 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 
------------------------------------------n 
Contribuinte, 

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, r·! li 
RFB a sua atualização cadastral. 

i_.lx;4. 

• 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

18.897.309/0001-91 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DE I J 
05/091<1 ~ 

1 .1 
li 

NOME EMPRESARIAL 

INOVA ENTRETENIMENTO L TOA· ME 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) --
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAATMDADE ECONÓMICA PRINCIPAL 

82.30-0-01 ·Serviços de organização de feiras , congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÓMICAS SECUNDÃRIAS 

93.19-1-01 ·Produção e promoção de eventos esportivos 
79.90-2-00 ·Serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente 
53.20·2-02 · Serviços de entrega rápida 

' 
73.12·2-00 ·Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em veículos de comunicação 
73.19-0-03 • Marketing direto 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 • SOCIEDADE EMPRESARIA LJMIT ADA 

q 
LOGRADOURO 

R SANTOS DUMONT 

CEP 

87.050-100 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

BAIRRO/DISTRITO 

ZONA 03 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL .. _ 

NÚMERO 

50 

MUNICiPIO 

MARINGA 

COMPLEMENTO 

SALA 06-A 

DATADASITL II 
05/09/201 ~ 

DATADASITL 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.470, de 30 de maio de 2014. 

Emitido no dia 06/11/2014 às 11:24:17 (data e hora de Brasília). 

~ 
~ 

Voltar 
J 

;J j I 
A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e 
uso. clioue aoui. .... 
J~ 

~=--"--=-~~-~-~. -........-~-~,-~ 

({); ~ ~ 
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..... ~~ Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado ~ 
':iCI.;,ii\:JO 00 f\TI\DO 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 12339264-20 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.897.309/0001-91 

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

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

Finalidade: Simples verificação 

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

Esta Certidão tem validade até 16/01/2015- Fornecimento Gratuito 

íY 

1 
Estado do Paraná 

Secretaria de Estado da Fazenda 
Coordenação da Receita do Estado 

~ cF 

Certidão N° 12339264-20 

Emitida Eletronicamente via Internet 
18/09/2014-10:43:16 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

./ 



CAI YA 
C.A.IXI'. E:C ONÓrVl iCA FECERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1889730910001-91 

Razão Social: INOVA ENTRETENIMENTO LTDA ME 

Endereço: R MARCILIO DIAS 1155 I ZONA 03 I MARINGA I PR I 87050-120 

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 Serv iço - 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: 03/11/2014 a 02/12/2014 

Certificação Número: 2014110314324335872431 

Informação obtida em 17/ 11/2014, às 08:59:24. 

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

<ü ~ r 
https :/ /webp .caixa. gov. br/Ernpresa/Crf/Crf/F geCFSimprimirPapel. asp ?V ARPessoaM ... 

Page 1 of 1 
. ~ 

(
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PODER JUDICI~~ IO 

J USTI ÇA DO TRABALHO 

Página 1 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: INOVA ENTRETENI~ffiNTO LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 18.897.309 / 0001-91 
Certidão n2 : 68761545 / 2014 
Expedição: 17 / 11/2014 , às 10:32:43 
Validade : 15 / 05/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da d at a 
de sua expedição. 

Certifica-se que INOVA ENTRETENIMENTO LTDA- ME (MATRIZ E FI LIAIS), 
inscrito ( a ) no CNPJ sob o nQ 18.897.309/0001-91, 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 nQ 12.440, de 7 de julho de 201 1 , e 
na Resolução Administrativa nQ 1470 / 2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 2 4 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabi l i dade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (doi s ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em r e l aç ão 
a todos os seus estabelecimentos , agências ou filiais. 
A acei tação desta certidão condiciona- se à verific a ç ã o de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Tr a b a l h o n a 
Internet ( http ://www . tst.jus.br) . 
Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas const a m o s d a d os 
necessários à identificação das pessoas naturai s e j u rídicas 
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto à s ob r igações 
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julga do ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no conce rne nte aos 
recolhimentos previdenciários , a honorários, a cu sta s , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorre ntes 
de execução de acordos firmados perante o Ministér io Públic o d o 
Trabalho o u Comissão de Conciliação Prévia. 

~ - ·"1 .:lS ._ .. ~~~1~B t. ~. .. • 11.. • ,J :.: :i . ... .. 

Q %F 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Rece ita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE 

TERCEIROS 

N° 218342014-88888309 
Nome: INOVA ENTRETENIMENTO L TOA - ME 
CNPJ: 18.897.309/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre-.er quaisquer dí-.;das 
de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que -.;erem a ser 
apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome relativas a 
contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e 
a inscrições em Dí-.;da Ativa da União (DAU). 

Est::~ certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas filiais, 
ré .-se exclusivamente às contribuições pre-.;denciárias e às contribuições 
de-.;das, por lei , a terceiros, inclusi-.e às inscritas em DAU, não abrangendo os 
demais tributos administrados pela RFB e as demais inscrições em DAU, 
administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), objeto de 
Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades prev1stas no art. 47 da Lei n° 8,212 de 
24 de julho de 1991, exceto para: 

- a-.erbação de obra de construção ci-.;1 no Registro de lmó-.eis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de sociedade sociedade 
empresária simples; 
-baixa de firma indi-.;dual ou de empresário, conforme definido pelo art.931 da Lei 
n° 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código Ci-.,;1, extinção de entidade ou 
sociedade empresária ou simples. 

A ' itação desta certidão está condicionada à finalidade para a qual foi emitida 
e d -.erificação de sua autenticidade na Internet, no endereço 
<http://WWVII.receita.fazenda.gov.br> 

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

Emitida em 18/08/2014. 
Válida até 14/02/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Q) ~ (É 
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Mini ;tério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior 
Secretaria de Comercio e Serviços 
Departamento Nacional de Registro do Comercio 
JUN""A COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE ME 

limo )enhor Presidente dajunta Comercial DO ESTADO DO PARANÁ 

A Sociedade INOVA ENTRETENIMENTO L TDA, estabelecida na Rua Marcilio Dias N° 1155, 
Zona 03, Maringá - PR, CEP 87050-12010, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente 
instru nento e declaram, sob as penas da lei. que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos 
termo; da Lei Complementar N° 123 de 14/ 12/2006. 

Código do Ato: 315 
Descr ção do Ato: ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA 

Maringá - PR, 03 de Setembro de 2013. 

t. 1.-\(. ·'" .j " 
Sócia: EiiSANGELA\ CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES 

Para u~o exclusivo da Junta Comercial: 

Deferido em~/SET. ~013 
--~ 

'-1rin11eta de Registro -------
'0'.1'/f ,.. -- J UN=T A:-:::C-=:O-:cM:-::E:-::R:-:::Co:-IA:-:-L-,D::-O=-::P:-:A-;:;RA:-77N:-:A-·------. . 

I< AGENCIA REGIONAL DE MARINGA 
I i CERTIFICO O REGISTRO EM: 0 5/ 0 9~2 0 1 

; SOB NÚMERO: 201352 7 67 80 

i ~;;.:êt~~~~~~~1~;:i;fJ:~678-0, DE 04/09/2~~ ~. •• 
SEBASTIÃO MOTIA 

~ ~ ~ 



MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS 

E ÀS DE TERCEIROS 

N°218342014-88888309 
Nome: INOVA ENTRETENIMENTO LTDA- ME 
CNPJ: 18.897.309/0001-91 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer 
dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que 
vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu 
nome relativas a contribuições administradas pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU). 

~sta certidão, emitida em nome da matriz e válida para todas as suas 
.liais, refere-se exclusivamente às contribuições previdenciárias e às 

contribuições devidas, por lei , a terceiros , inclusive às inscritas em DAU, 
não abrangendo os demais tributos administrados pela RFB e as demais 
inscrições em DAU, administradas pela Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), objeto de Certidão Conjunta PGFN/RFB. 

Esta certidão é valida para as finalidades previstas no art. 4 7 da Lei n° 
8,212 de 24 de julho de 1991 , exceto para: 

-averbação de obra de construção civil no Registro de Imóveis; 
- redução de capital social, transferência de controle de cotas de 
sociedade limitada e cisão parcial ou transformação de entidade ou de 
sociedade sociedade empresária simples; 
- baixa de firma individual ou de empresário, conforme definido pelo 
art.931 da Lei n° 10.406, de 1 O de Janeiro de 2002 - Código Civil, 
extinção de entidade ou sociedade empresária ou simples. 

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

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

Emitida em 18/08/2014. 
Válida até 14/02/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Q & d=-



-~T~J·"•~i 
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARINGA 

Estado do Paraná 

Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos N° 55546 I 2014 

(ARTIGO 151 C/C 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL) 

CERTIFICAMOS, conforme requerido por INOVA ENTRETENIMENTO 

LTDA - ME, CPF/CNPJ n° 18.897.309/0001-91, para fins DE LICITAÇÃO, que EXISTEM 

DÉBITOS RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de 

melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em 

nome de INOVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME, CPF/CNPJ no 18.897.309/0001-91, 

situado( a) na cidade de Maringá. MAS QUE SE ENCONTRAM A VENCER. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos 

posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão. 

Certidão emitida com base nas seguintes normas: 
CTN - Código Tributário Nacional 
CTM - Código Tributário Munic ipal 
Decreto Municipal n° 564/20 I O 
Emitida em 22/10/2014 
Válida até 21112/2014 

Código de autenticação: 49973.32037.03716 
Certidão emitida gratuitamente 

'0 f} cF 



ZONA03 

Área Utilizada: 40.00 

ATIVIDADE 

Zonà· I Quadra I Data 
03 039' 015 

·cadastro Imobiliário 
' 3077900 

REALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, F.EIRAS, EXPOSIÇOES CONGRESSOS, CONVENÇOES, FORMATURAS, 
EVENTOS EM GERAL, PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVEN.TOS ESPQintVOS, PRODUÇÃO MUSICAL, SERVIÇOS DE 
ENTREGA RÁPIDA, COMERCIALIZAÇÃO; GESTÃO .E VENDA DE INGR!=SSOS PARA'SHOWS E EVENTOS· EM GERAL, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA OA INFORMAÇÃO, ALUGUEL DE 

OBSERVAÇOES 

CONT. DA ATIV. NO· VERSO ... ALVARÁ PROVISÓRIO COM VENCIMENTO EM 
31108/2014- SEGE ( ACESS.). PROIBIDAA'ATIVIDADE DE EVENTOS NO LOCAL
SEGE. LIBERADO SOMENTE PARAATIVIDADE DE. ESCRITÓRIO- SEMA.· 

Expedido em 31 de janeiro de 2014 

~ l ~ 

Gerente de Tributos Mobiliários 

1' VIA · CONTRIBUIINTE 



INOVA ENTRETENIMENTO LTDA 
C'VPJ: 
CONTRA TO SOCIAL 

~~ 

FL.Ol 

ELISANGELA CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES, Brasileira, natural de Tangara da 
Serra- MT, solteira, maior, empresária, nascida em 14111/1979, residente e domiciliada à Rua 
C.madá N° 19, Jd. Alvorada, Maringá - PR, CEP 87033-250, portadora do RG sob o N° 
1.074.275-1 SSP!MT e do CPF sob o N° 888.371.651-53 e ELIS ANDREIA BORGHI, 
B ·asileiro, casada com o regime de comunhão parcial de bens. natural de Alto Piquiri - PR, 
nzscida em 31/03/1982, residente e domiciliado à Rua Professor João Jose Leandro N° 287, Jd. 
Leblon, Maringá- PR, CEP 87053-259, portadora do RG sob o N° 8.321.819-3 SSP/PR e do 
C )F sob o N° 038.755.109-33. resolvem por este instrumento constituir uma sociedade limitada 
dé acordo com as clausulas que seguem: 

CLAUSULA PRlMEIRA 
N1)ME EMPRESARIAL: INOVA ENTRETENIMENTO LTDA 
SEDE E FORO: Rua Marcilio Dias W 1155, Zona 03, Maringá- PR, CEP 87050-120. 
PRAZO DE DURAÇÃO: Indeterminado. 
11\ICIO DE ATIVIDADES: 03 de Setembro de 2013. 
ATIVIDADE ECONÔMICA: Realização e Organização de Festas, Feiras, Exposições 
Congressos, Convenções, Formaturas, Eventos em Geral, Produção e Promoção de Eventos 
Esportivos, Produção Musical, Serviços de Entrega Rápida, Comercialização, Gestão e 
Venda de ingressos para Shows e Eventos e Geral, Suporte técnico, manutenção e outros 
serviços em tecnologia da informação, Aluguel de máquinas e equipamentos comerciais e 
industriais para realização de eventos, Aluguel de Palcos Coberturas e Outras Estt·uturas 
de Uso Temporário, Aluguel de Andaimes e Plataformas, Arrendamentos de Palcos, 
Coberturas e Outras Estruturas de Uso Temporário, Instalação ou Montagem de Estandes 
para Feiras e Eventos Quando Não Integrada a Atividade de Criação, Gestão de Espaços 
para Artes Cênicas, Espetáculos e Outras Atividades Artísticas, Atividades de Exploração 
de Salões de Dança, de Bailes, Discotecas, Danceterias e Atividades Similares, Artes 
Cénicas, Espetáculos e Atividades Complementares Não Especificadas Anteriormente, 
Marketing Direto, Agenciamento de Espaços para Publicidade, Exceto em Veículos ele 
Comunicação. 

CLAUSULA SEGUNDA 
C;\PITAL SOCIAL: R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), divididos em 20.000 (VINTE MIL) 
qu:>tas com valor nominal de R$ 1,00 (HUM REAL). cada uma subscrito e integral izado da 
se3uinte forma: 
A) A sócia ELISANGELA CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES, RS 10.000,00 (DEZ 

MIL REAIS), integralizado em moeda corrente do País neste ato. 
B) A sócia ELIS ANDREIA BORGHI, RS 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), inregralizado em 

moeda corrente do País neste ato . 
As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o 
co 1sentimento do outro sócio, a quem fica assegu rado, em igualdade de condições e preço direito 
de preferencia para a sua aquisição se postas à venda, forma lizando. se realizada a cessão delas, a 

~\.)( 
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INOVA ENTRETENIMENTO LTDA -ME 
CNPJ: 18.897.30910001-91 
PRIMEIRA ALTERAç_ÃO DE CONTRATO SOCIAL FL.Ol 

ELISANGELA CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES, Brasileira, natural de.Tangara n.a 
Serra- MT, solteira, maior, empresária, nascida em 14/11/1979, residente e domiciliada à 
Rua Canadá N° 19, Jd. Alvorada, Maringá- PR, CEP 87033-250, po~tadora do RG sob o N° 
1.074.275-1 SSPIMT e do CPF sob o No 888.371.651-53 e ELIS ANDRE1A BORGlll, 
Brasileira, casada com o regime de comunhão parcial de bens, natural de Alto Piquiri - PR, 
nascida em 31/03/1982, residente e domiciliado à Rua Professor João Jose Leandro N° 287, 
Jd. Leblon, Maringá- PR, CEP 87053-259, portadora do RG sob o N° 8.321.819-3 SSP/PR e 
do CPF sob o N° 038.755.109-33, únicos sócios da sociedade limitada que gira sob o nome 
empresarial de INOVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME, com sede e foro à RUA 
MARCILIO DIAS N° 1155, ZONA 03, MARINGÁ - PR, CEP 87050-120. Com contrato 
social arquivado na JCP sob o N° 41207700749 em 05/09/2013, resolvem por este 
instrumento alterar seu contrato social primitivo de acordo com as clausulas que seguem: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
O endereço da sociedade passa a ser RUA SANTOS DUMONT N° 50, Sala 06-A, ZONA 
03, MARINGA- PR, CEP 87050-100. 

CLAUSULA SEGUNDA 
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições que não colidirem com as 
disposições do presente instrumento. 

TESTEMUNHAS: 

~\ 
' \ 

Lavrado em quatro vias de igual teor e forma 
Maringá - PR, 16 de Outubro de 2014. 

ELISANGELA 
11 1/..J.--U/Vfv ~ • 

~v-.~..n, OLIVEIRA FERNANDES 

ALEXBORGESDEAZEVEDO 
RG: 7.782.649-1 SSP/PR 

*Este instrumento foi elaborado por MARCOS HENRIQUE FERREIRA CRC-PR 039109/0-9. 

PARA NA 
··--·-····-DE MARINGA 
O REGISTRO EM: 16/10/201 

SOBNúMER0:2014608928 6 
Protocolo: 14/608928-6, DE 16/10/2014 .Pn?~ 

Empresa:41 2 0770074 9 
INOVA E~TRETENIMENTO LTDA - ME 

SECRETARIO GERAL 

~ \ ~ 
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flvOVA ENTRETENIMENTO LTDA 
CNPJ: 
CONTRATO SOCIAL 

..... ~---\~ : -~/ -
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FL.02 

alteração contratual pertinente, sendo que a responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de 
suas quotas, mas todos respondem solidariarnente pela integralização do capital social ficando o 
Capital Social assim distribuído entre eles: 

SÓCIOS 
ELISANGELA CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES 
ELIS ANDREIA BORGHI 
TOTAL 

o;o 

50.00 
50.00 

100,00 

CLAUSULA TERCEIRA 

QUOTAS 
10.000 
10.000 
20.000 

CAPITAL 
RS 10.000,00 
R$ 10.000,00 
R$ 20.000,00 

ADMINISTRADOR: ELISANGELA CRISTlANE OLIVEIRA FERNANDES e ELIS 
ANDREIA BORGHI. 
USO DA FIRMA: Individualmente. 
P~O-LABORE: Aos sócios e outros que prestarem serviços a sociedade fixado em comum 
aeordo. 
OBRIGAÇÕES: Proibido aval, endosso, fiança e caução de favor. 
CAUÇÃO DE GERENClA: Dispensado. 
CESSÃO DE QUOTAS: Por consentimento dos demais sócios e decurso de prazo do direito 
de preferência de 30(trinta) dias, mediante notificação prévia e alteração de contrato. 

CLAUSULA QUARTA 
BALANÇO GERAL: Anualmente em 31 de Dezembro 
RESULTADOS: Atribuídos proporcionalmente aos sócios com quotas integralizadas ou 
rr antidos em reserva da sociedade. 

CLAUSULA QUINTA 
DELIBERAÇÕES SOCIAIS: Por maioria absoluta de votos, inclusive a de transformação do 
tipo jurídico, cabendo voto a cada quota de Capital Social. 

CLAUSULA SEXTA 
TRANSFERENCIAS DE QUOTAS: Por consentimento dos demais sócios e decurso de 
prazo. 

CLAUSULA SÉTIMA 
DESIMPEDIMENTO: O(s) administrador (es) declara(m) sob as penas da lei, de que não 
est(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, po1· lei especial, ou em virtude 
de condenação criminal, ou por se encontrar( em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, pleita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrencia, contra as relações 
d~ consumo, fé publica ou a propriedade. 

~,~-:~ 
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ll'IOVA ENTRETENIMENTO LTDA 
CTVPJ: 
CONTRATO SOCIAL 

CLAUSULA OITAVA 

:jl 

FL.OJ 

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

CLAUSULA NONA 
Fica eleito o foro de Maringá - PR, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

TESTEMUNHAS: 

';.,:11 n 

/ 

Lavrado em três vias de igual teor e forma. 
Maringá- PR, 03 de Setembro de 2013. 

i 
\- } ~ 
~ t. lLtl-\." 1' · 

ELISANGEL\.Á.\C. OLIVEIRA FERNANDES 

~·-~-~ 
f~-- - --

~ 
ELIS AND~ElA BORGHI 

RG : 7.782.649-1 sspmn 
- -- ·-··- ·- ---

' . • JUNTA COMERCIAL DO PARANA 
'f[i I AGENCIA REGIONAL DE MARINGA .• ,~..;, ! CERTIFICO O REGISTRO EM· 05/0 9/2013 
_;h·,t, ~ SOBNÜMERO: 4120770074!:1 
':.~· •. : Protocolo: 13/527677-2, DE 04/09/2013 ~ • 
·~ ~1 . ~f//1 •• 
\',':) l :NOVA ENTRETE!'l!·!EN70 LTD.~ 

~'.: I 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE 
ENTRETENIMENTO LTDA ME, NA FOn. • .-.. 

S A I B A M quantos este público instrumento de procuração bastante virem 

que, aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze (23/04/2014) nesta cidade e 

Comarca de Maringá, Estado do Paraná, em cartório perante mim, 3° Tabelião, compareceu como 

outorgante, INOVA ENTRETENIMENTO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede e 

foro na Rua Marcilio Dias, n° 1155 - Zona 03, nesta cidade de Maringá - Paraná, inscrita no CNPJ/MF 

sob n° 18.897.309/0001-91, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná 

NIRE sob no 41 2 0770074-9 por despacho em sessão de 05/09/2013; Declaração de Enquadramento de 

Microempresa arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20135276780 por despacho em 

sessão de 05/09/2013; e, Certidão Simplificada n° 14/106066-2, expedida pela Junta Comercial do Estado 

do Paraná aos 10/04/2014; cujas cópias ficam arquivadas nesta Serventia Notarial sob n° 1614; neste ato 

representada por suas sócias administradoras: ELISANGELA CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES, 

brasileira, capaz, solteira (conforme declarou responsabilizando-se civil e penalmente por esta 

declaração), maior, nascida em Tangará da Serra- MT, aos 14/11/1979, filha de Vicente Ferandes e de 

Genides de Oliveira Fernandes, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 

1074275-1-SSP/MT e inscrita no CPF/MF sob n° 888.371.651-53, residente e domiciliada na Rua 

Pioneiro José Lourenço dos Santos, n° 69- Parque Gávea, nesta cidade de Maringá- Paraná; e, ELIS 

ANDREIA BORGlll, brasileira, capaz, casada, empresária, portadora da Cédula de Identidade RG n° 

8.321.819-3-SSP/PR e inscrita no CPFIMF sob n° 038.755.109-33, residente e domiciliada na Rua 

Professor João José Leandro, n° 287 - Jardim Lagoa Dourada, nesta cidade de Maringá -Paraná; as 

sócias da ora outorgantes declaram sob as penas da lei, que os documentos apresentados são os últimos 

vigentes até a presente data, insentando este Notariado de quaisquer responsabilidades; reconhecidas 

como as próprias pelos documentos que apresentaram, do que dou fé. E, pela outorgante me foi dito que 

por este público instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seu bastante procurador, 

lllRAM CARLOS PELOSI, brasileiro, capaz, casado, produtor de eventos, portador da Carteira 

Nacional de Habilitação no 675552929 - n° do registro 00014458731, expedidá pelo DETRAN-PR, onde 

encontra-se consignado o número da Cédula de Identidade RG n° 08582220-SESP/MT e inscrito no 

CPFIMF sob n° 344.709.561-04, residente e domiciliado na Rua Professor João José Leandro, n° 287-

Jardim Lagoa Dourada, nesta cidade de Maringá- Paraná; com os mais amplos, gerais e ilimitados 

poderes, para com esta se apresentar, especialmente para gerir e administrar todos os negócios e 

interesses da outorgante, possuídos ou que venha a possuir, a qualquer título; podendo para tanto, 

transigir livremente em Juízo ou fora dele; pagar, receber, passar recibos e dar quitação; admitir e demitir 

empregados, assinando carteiras de trabalhos, rescisões de contrato de trabalho e demais documentos 

necessários na área trabalhista e previdenciária; comprar e vender mercadorias do seu ramo de negócio; 

representá-la perante quaisquer Bancos, Casas Bancárias, Caixa Econômica Federal, e demais instituições 

AVENIDA HERVAL, 373- CEP 87013- 11 O - FONE· (441 2103-0300- MARINGÁ- PARANÁ 
.~ -·- . "\. . 7!2 
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financeiras públicas ou privadas, em especial junto ao Banco do Brasil S/A; Banco BradesCa.SfA~ Caix~---.:: ~-J 
Econômica Federal; HSBC Bank Brasil S/A- Banco Múltiplo; Banco Itaú S/A; Banco Itaú Unibanco ~ 
S/ A; Banco Santander Brasil S/A; Banco Santander S/ A; Cooperativa de Crédito Livre Admissão União 

PR Sicredi União PR; Cooperativa de Poupança e Crédito de Maringá - SICOOB Metropolitano; em 

quaisquer de suas agências, podendo abrir, movimentar e encerrar contas. correntes, cadernetas de 

poupança e demais aplicações, emitir e assinar cheques; aceitar duplicatas; abrir contas de depósito; 

autorizar cobrança; utilizar o crédito aberto na forma e condições necessárias; receber, passar recibos e 

dar quitação; solicitar saldos e extratos; autorizar débitos em contas relativos a operações, retirar cheques 

devolvidos; movimentar conta corrente com cartão eletrônico; sustar contra-ordenar cheques; cancelar e 

baixar cheques; efetuar resgates e aplicações financeiras; efetuar pagamentos e transferência por meio 

eletrônico; consultar contas, aplicações, autorizar débitos em conta de todos os gêneros; retirar, autorizar 

a retirada de talonários de cheques; firmar convênios e contratos de prestação de serviços; receber e dar 

quitação de todos os gêneros; descontar e negociar títulos de créditos, podendo inclusive assinar contratos 

de desconto de duplicatas e ou títulos diversos, conceder abatimentos; retirar cheques depositados e 

devolvidos; autorizar débitos em conta corrente de todos os gêneros; receber e dar quitação de· cheques e 

duplicatas; requisitar e retirar talões de cheques, verificar saldos e extratos de contas, apresentar ou 

receber documentos, fazer declarações, mandar e receber ordens de pagamentos, fazer quaisquer tipos de 

aplicações, fazer cadastramento e recadastramento, requerer, retirar e/ou cancelar cartões magnéticos ou 

de crédito, inclusive para movimentação bancá.Jja, criar, desbloquear ou modificar senhas; receber 

citação, intimação e notificação em procedimentos judiciais e extra-judiciais; consultar depósitos 

judiciais via internet; assinar a apólice de seguro; custódia depositar, negociar, transferir e receber 

rendimentos de títulos e valores mobiliários; sacar e depositar importâncias, pagar ou receber quantias 

inclusive com relação a PIS/PASEP, FGTS, INSS, SEGUROS, APOSENTADORIAS e PENSÕES, e 

demais pecúlios a que tem direito, promover rescisões contratuais, quotas de capital, ações, títulos e 

demais efeitos; requerer ou renovar licenças; firmar quaisquer tipos de convênio, como parte beneficiada 

ou prestadora de serviços, ou como qualquer outra parte no convênio, inclusive os de prestação de 

serviços médicos; liquidar ou transferir saldo devedor, pagar ou receber importâncias, dar e aceitar 

quitações, concordar ou não com valores, prazos e condições a serem firmados; representá-la perante 

quaisquer repartições públicas, federais, estaduais, municipais, autárquicas e entidades paraestatais, 

sociedades de economia mista, Agências de Rendas, Delegacia da Receita Federal, INSS, INCRA, 

Companhia Telefônicas, Administradora de Consórcios, Polícia Federal e Estadual, Alf'andegas, Juntas 

Comerciais, Ministério do Trabalho, Administradora de Cartões de Crédito, e demais órgãos 

governamentais de administração pública direta ou indireta, tudo requerendo, alegando, assinando, 

promovendo, juntando, retirando e desentranhando documentos, preencher guias, formulários e 

requerimentos, pagar taxas e impostos, promover registros e averbações, requerer e retirar certidões em 

geral e 2a Via de qualquer documento; fazer declarações de Imposto de Renda, constituir advogados usar 

. ~ - - -
AVENIDA HERVAL, 373- CEP 87013-~0- FONE: (441 2103-0300 - MARINGÁ- PARANÁ 
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dos poderes da cláusula "ad judicia'', e os especiais de transigir, desistir; recorrer, mover açoes.E{Uem 

direito, fazer acordos, variar de ação, interpor recursos as Instâncias Superiores; representá-la perante 

Empresas de Correios e Telégrafos, Estradas de Ferro, Empresas Aéreas, Marítimas, Ferroviárias e 

Rodoviárias, retirando encomendas e correspondências, assinando recibos de valores; agindo enfim com 

os mais amplos e ilimitados poderes na gestão dos negócios da outorgante, onde com esta se apresente e 

preciso for, podendo substabelecer somente os poderes da cláusula "ad judicia" sendo vedado o 

substabelecimento dos demais poderes. Certifico que as informações do presente instrumento de 

procuração foram fornecidas pela outorgante através de suas sócias administrativas. ficando elas 

cientes de que caso haja algum erro na descrição dos dados ou informações fornecidas. será 

necessário a lavratura de nova procuracão. não sendo possível retificacão/alteração do presente 

ato. Por fim. esta Serventia reserva-se no direito de não corrigir erros materiais neste ato, advindos 

de declaracão das mesmas. E, de como assim a disse, do que dou fé, me pediu este instrumento que 

lavrado, lhe sendo lido em voz alta e achado conforme, aceita, outorga e assina ·declarando expressamente 

que dispensa a presença das testemunhas, de acordo com o Capítulo XI, Seção 2, Item 11.2.18, do Código 

de Normas da Corregedoria da Justiça do Estado do Paraná. Procuração Protocolada sob n° 1327/14 no 

livro n° 21 de Protocolo Geral, nesta data. Eu, Ana Lívia Nery Abrantes Escrevente Juramentada a digitei. 

(aa) ELISAN~J\ CRISTIANE OLIVEIRA FERNANDES, ELIS ANDREIA BORGID. Trasladada em 

~ J b 3t;J62 VRC, R$ 60,38. Furnapen/ Selo R$0,52. Eu, 
, _ [\()y S Antonio ~sano Neto a fiz digitar, conferi, subscrevo e assino 

Jl 

TABELIONATO GRASSANO 

3° Tabelião de Notas 

Ana Livia Nery Abrantes 
Escrevente Jurementa~a 

MA RI N GA PI\RANÁ 

FUNARPEN - SELO DIGITAL N° pNApr . Dh9a8 • h9DWh, Controle: Sac5a . Ft9A 
Confira esse selo em htto://funaroen.com.br 

TABELIONATO GRASSANO 
Antonio Grassano Neto 

3 ° Tabelião 

M ARI N GÁ - PARANÁ 

AVE'IOA HERVAL, 373 • C~970'Jf!j.O • :;;:-(~4) 2103:"300 • MARIN_GÁ- PARANÁ 



I
~ o 

~>))~. ~Entretenimento Hlr~,, 
Produções 

ANEXO I 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

/,f 

\: .. ~ ~-) 
~v?7 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) IDRAM 
CARLOS PELOSSI portador da Carteira de Identidade n° 8.321.819-3 e do CPF 
n° 038.755.109-33, a participar do procedimento licita tório sob o modalidade 
CARTA CONVITE, instaurado por este Departamento de Compras. 

Na qualidade de representante legal da empresa 
INOVA ENTRETENIMENTO LTDA - ME, CNPJ n.0 18.897.309/0001-91 
outorga-se ao acima credenciado (a), dentre outros poderes, o de renunciar ao 
direito de interposição de recurso. 

;7/t/ Em 18 de NOVEMBRO de 2014. 
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r.>))~~ Entreteni menta 

ANEXO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 011/2014, 

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. 

f\S.S<jl.~Q<ji000'-9., 
\l\O~ ~ 1:Jl1R~it.llil/.StlíG l1\)~--~~t. 

r>'~ c: '\?':> 
o· .. , .. or.l\. .O '-'., ... ;, 
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\.. . \ ~~·- . .,(\~~~~. ct.'? ~i\.:~-'1~ 
, . ...... . I,..V 
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Ru~ Marcilio Di::Js · 1155. Vila Oper3ria. Maringá. Pr Fone: (44) 3305·0555 
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li:. ~Entretenimento 

ANEXO IH 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

Hlr~ .. .. 
Pro d uçõe, s 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

011 /2014 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. 

~ 
. . 18 de nov,émbro,de 2014. Mannga, 

ff ,I~ ~ 
HIR.i/cJ?o'~_PELOSSI 91000~-9~ 
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ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

01 112014 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. 

~ 
Maringá, 18 de-no\rembro de 2014. 
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ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO 

Hlr~., 
Prod uç õe• 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de 

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

011 /2014 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. 

Maringá, 18 de)!P~014. 
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jlil \ [liilli]!l] Entretenimento Htr8,., 
Prod u ções 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Organização e Realização de Rodeio. 

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

Í\8.897 .3091000~ -9"{1 
\NO'Jf, é~iRéit.N\Mt.N\0 LiOP..-Mt. 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

• ·~#·o••/ .o r ~ 
~::J_'(,~ 

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

Nome: G-MA TTOS EVENTOS L TOA - ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

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

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

alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei 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 Conjunta RFB/PGFN n2 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 09:44:03 do dia 17/11/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/05/2015. 
Código de controle da certidão: 751A.9EC4.F6FB.631B 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

{D YJ # 1/1 
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• PARANÁ 
GOVERNO 00 ESTADO 

SeueiJiM.II Ga , aunoa 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012575564-06 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 18.635.178/0001-74 
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. 

Página 1 de 1 

Válida até 17/03/2015- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via tntomer Publica (17/1112014 10:20:38) y cr qJ 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOERÊ 
ESTADO DO PARANÁ 

~ ••,l ""</ 
I ~~ / ' '-.....:.... _.._,.-

SECRETARIA DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO 
CNPJ: 78198.975/0001-63 • LEI N. 0 1564/2001. 

ALVARÁ DE LICENÇA 
INSC. MUNICIPAL: 33144 

PARA F-ISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO, DE INSTALAÇÃO E FUNCià"NAMENTO E VIGILÃNéiA 

SANITÁRIA .J 

NOME I RAZÃO SOCIAL 

33144 - G-MA TTOS EVENTOS L TOA - ME 
I 

[ NOMEFANTASIA 7 ] 
G-MATTOS EVENTOS 

Logradouro: V ENEZUELA 

Bairro: 

Cidade: 

RESIDENCIAL MORUMBI 

GOIOER~ 

C.N.P.J I CPF MF 

18.635.178/0001-74 

DATA DE EXPEDIÇÃO 

7/5/2014 14:03:00 

ENDEREÇO 

INSC. ESTADUAL 

Número: 00445 

UF: 

C.NAE 

DATA DE VALIDADE 

31/12/2014 

PR 

[ - DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA l 
[ OBSERVAÇÕES l 
''CONFORME ARTIGO 191 DA LEI COMPLEMENTAR 004/2007 O ALVARÁ DEVE SER COLOCADO EM 
LUGAR VISÍVEL E O EXIBIRÁ À AUTORIDADE COMPETENTE, SEMPRE QUE ESTA O EXIGIR" 

...... 
~v 

Edifício da prefeitura Munic~~(PR), ~Maio de 2014. / A-,_ 
( )(_)) 

., ·7 '\/ ~ ? -·, 
~- /y_ ' _ /<-,, 0--. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: G- MATTOS EVENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 
Certidão n°: 60201459/2014 ~' 
Expedição: 01/09/2014, às 16 :29:26 
Validade : 27/02/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que G-MATTOS EVENTOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS), 

inscrito (a) no CNPJ sob o n° 18.635.178/0001-74, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Lei s do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/201 1 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, inc l usive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a 
emol umentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou 
de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

! ~ : ~ ·: i. . :,: : , , :; u· i t•: t ,;•:: : ·:.)I., , : · ' 

~~ ~ 

custas, a 
decorrentes 
Público do 



27111/2014 Consulta a Certidão Negativa de Débito 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federa l do 
Brasil 

CERTIDÃO NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS ÀS CONTRIBUIÇÕES 

PREVIDENCIÁRIAS E ÀS DE TERCEIROS 

N° 215372014-88888178 
Nome: G-MA TIOS EVENTOS L TOA - ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

/ 

Ressal~.edo o direito de a Fazenda Nacional cobrar e 
inscre\er quaisquer dividas de responsabilidade do sujeito 
passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é 
certificado que não constam pendências em seu nome 
relati~.es a contribuições administradas pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida 
Ativa da União (DAU). 

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

Esta certidão tem a finalidade de registro ou arquivamento, 
em órgão próprio, de ato relati'vO à redução de capital 
social, transferência de controle de cotas de sociedade 
limitada, à cisão total ou parcial, à fusão, incorporação, ou 
à transformação de entidade ou de sociedade empresária 
simples. 

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

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

Emitida em 20/08/2014. / 
Válida até 16/02/2015. 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção:qualquer rasura ou emenda in~.elidará este 
documento. 

http:J/cnd.dataprev.g ov.br/cvvs/conteXI.o/cnd/cnd.htrri 

~ d? :zo 
1/ 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 
·: ... ~ I X.'-'-::. ·- · 

Inscrição 

Razão Social 
Nome Fantasia 
Endereço 

: 1863517810001-74 

: G MATTOS EVENTOS LTDA ME / / 
: G MATTOS EVENTOS 

v 
: RUA VENEZUELA 445 I JARDIM MORUMBI I GOIOERE I PR I 87360-000 

~ 

-·-- r-~ -··•··; :-J . _(/'/ 
~·J_/ 

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

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

Validade: 17/11/2014 a 16/12/ 2014 / 

Certificação Número: 2014111710195095970ii23 

Informação obtida em 27/11/2014, às 11:34:20, 

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

(? ~ ~ 
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~~~ FAZENDA ~
-ifl·~>o:/ MINISTÉRIO DA 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

. 

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA 
DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À D[VIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: G-MATTOS EVENTOS LTDA- ME j 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dí'v1das de responsabilidade do 
sujeito passivo acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) e a inscrições em Dí'v1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
{PGFN). 

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 14:07:12 do dia 01/09/2014 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 28/02/2015. I 
Código de controle da certidão: 2346.A952.31 85.6328 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

~ fr5 ~ 1/1 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARANÁ 
COMARCA DE GOIOERÊ 

CARTORIO DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS TITULAR 

AV. SANTA CATARINA, S/N°- Edifício do Forum- JARDIM 
UNDÓIA 

GOIOERE/PR - 87360000 

JOSE KIMURA 

JURAM ENTADOS 

JOSLAINE M. P. KIMURA MEDEIROS 

ORSOLINA DE PEDER KIMURA 

JOSE CARLOS MEDEIROS JUNIOR 

Certidão Negativa 
N°3.453/2.014.-

Certifico, a pedido de parte interessada, que revendo os livros e arquivos 
de distribuição de FALÊNCIA ou RECUPERAÇÃO JUDICIAL, sob minha guarda nes
te cartório, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum registro em andamento em nome de: 

G-MATTOS EVENTOS LTDA - ME 

CNPJ 18.635.178/0001-74, no período compreendido entre a presente data e os últi
mos 20 anos que a antecedem. 

1111 Ulllll ll~ll ll~lllllll! 1111~11 ~llllllllllll llll•~IHti&m1 

/ cusTAS 
i R$1,49 
"'\ Selo de Autenticidade 
·\.,JUNARPEN 

GOIOEREJPR, O? de S 

JOS5/é;~--,L0·~~~<
1 

~~' za.....l A~-=-( 

~CARTÓRIO. DO DISTRIBUIDOR E ANEXOS 
!I CNPJ 78.199.031/0001-00 
~Av. Santa Catarina, s/n2 -Jardim lindóia 1 Edifício do Fórum· CE P 87360·000 

- -~~:;..:::==-~-ª~·~ A'L~' 

Funarpen- Selo Digital N° 61:\v07 . WHet3 . J5TPA, Controle: dCPFE . XimP 
Consulte este selo em http://funarpen.com.br 

Pág i n a 0001/0001 

-----..:..-- ·----· '-----·-·-·-------------·· --
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~.MATTOS 
Con~to: (44) 916'-9t99 I E-rNiJ: Md.nontameli@hotnWL.c.om .......... 

G-MATTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

ANEXO I 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ANDERSON 
F AMELI GARCIA DE MATTOS portador da Carteira de Identidade no 6.423.129-5 e 
do CPF n° CPF: 021.368.289-32, a participar do procedimento Iicitatório sob o 
modalidade CARTA CONVITE, instaurado por este Departamento de Compras. 

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

Em 18 de NOVEMBRO de 2014. 

ANDERSON FAMELI GARCIA DE MATTOS ~ 

Í18 635 '\18~~~~~:e 
G·~TfOS EVENT e\a 445 

Rua "eoezu ' 87 3€.0-000 
bi-CeP· . _j 

Jard\m Mo~um • parana 
\._ Goioere 

tt ~~ 



PARA: 

~.MATTOS 
ConUito: (44) 9156-9999 1 E·rmil: and~nonfamtli@hotm.ailcom """""" ... 

G-MA TTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

ANEXO 11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 011/201 4, instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar 

com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 18 de novembro de 20 14. 

ANDERSON F AMELI GARCIA DE MATTOS "'7&1\)QQ'\ -1 ~ 
~ 8 63S -' N\OS \-wr.. .• tlE 
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PARA: 

Contato: (.U) "''""" I E·mAil: ~ndersonf~•li@hotmlil.com 
QM('),.Jlt.•l't 

G-MA TTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001 -74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

ANEXO IH 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° O 11/2014 instaurado 

pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por 

esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Nova Cantu, 18 de novembro de 2014. 

ANDERSON F AMELI GARCIA DE MATTOS 
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PARA: 

Contato:(~) 91"·UI9 I E·mAil: anderwnfam•li@hotmail.com 
t;f)IOt:At•tl\ 

G-MATTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

ANEXO IV 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 011/2014 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. ~ 
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~.MATTOS 
Conhlto: (44) 9166-9999 I (-tMil: at~dtrJOnfvneli@hotm.aiLtom 

C",OIM.Jlt• l'• 

G-MATTOS EVENTOS L TOA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001-74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

ANDERSON F AMELI GARCIA DE MATTOS 

ANEXO V 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO 

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

do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 011/2014 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. 

a\\a'\:1~ 
e.. \1Y,\ ~~· .. \i 

t'Ít ~ ~'!)-;.} ~,os \: 
ANDERSON F AMELI GARCIA DE MATTO~ ...roa~· üc\~· tv:\~ 'õ0.Qoo , 

.~ ' et\e-z.: '01 ~ , 
G o·•3 \J ce~· ~- f13 , 

r-'" ~\ • ç»~· ... 
~0tut1' • 
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Nova Cantu, 18 de novembro de 2014. 
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~. MATTOS 
Contato; (44) tl66-9t" I E~il: andt.rsonfamel~ttNil.corn 

com<al:· .. 

G-MATTOS EVENTOS LTDA-ME 
CNPJ: 18.635.178/0001 -74 

RUA VENEZUELA, 445MORUMBI 
GOIOERÊ CEP. 87360-000 

FONE: (44) 3522-7622 
gmattoseventos@hotmail.com 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Organização e Realização de Rodeio. 

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

Nova Cantu, 18 de novembro de 2014. ~ 

~" ~~"~ .. ~~ 
ANDERSON F AMELI GARCIA DE MATTOS .... 1.~tj ..j.~~· ~ 
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G-MATTOS EVENTOS L TOA - M~ : • • •. - . . . . •:. .. -.. ~)_ -- ~ -, ... 1'1+ . 
:· : : : ~ . :. . --~---~-· 1a AL TERAÇAO CONTRATUAL! : ~ : 

CNPJ no 18.635.178/0001-7.:!• • • • • • • • 
NIRE 41207671293 

. . . -~. . -
• • • • • -· - . <;; ' . . . ., ., . , 
oo O o •I -h\ 

ANDERSON FAMELI GARCIA DE MATTOS, brasileiro , solteiro, agricultor, 
portador da cédula de identidade civil RG n° 6.270.628-7, SSP-PR e do CPF 
(MF) no 021.368.289-32, residente e domiciliado no Município e Comarca de 
Goioerê, Estado do Paraná, na Rua Venezuela, n° 445, jardim Morumbi, CEP 
n° 87.360-000, e; 

CLEUNICE FAMELI DE MATTOS, brasileira, casada em regime de comunhão 
universal oe ben$, agricultora, portadora da cédula de identidade civil RG n° 
4.439.027-2 SSP-PR e do CPF (MF) no 624.439.339-20, residente e 
domiciliado no Município e Comarcc;~ de Goioerê, Estado do Paraná, na Rua 
Venezuela, n° 445, jardim Morumbi, CEP n° 87.360-000, únicos sócios da 
sociedade empresarial limitada que gira sob o nome de G-MA nos EVENTOS 
L TOA-ME, com sede no Município e Comarca de Goioerê, Estado do Paraná 
na Rua Venezuela, n° 445, no Bairro Jardim Morumbi, sala 01, CEP 
87.360.000, registrada na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 41207671293 
em sessão do dia 30/07/2013, resolvem de comum acordo, alterar seu contrato 
social, conforme Cléusula e condições a seguir: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O objeto social da sociedade passa a ser: Atividades de organizações de 
eventos, Aluguel de palcos, arenas, animais adestrados, equipamentos de 
áudio visual, equipamentos de som, equipamentos para iluminação de eventos 
e serviços técnicos profissionais. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Todas as demais cláusulas e condições estabelecidas nos atos constitutivos da 
sociedade, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor. 

E por assim estarem justos e contratados, lavram, datam e assinam o presente 
instrumento de alteração de Contrato Social, em 04 (quatro) vias, de igual teor 
e forma, para um só efeito, obrigando-se ao seu fiel cumprimento. 

Goioerê- PR., 03 de dezembro de 2013. 

- - · ~~-

. - PARANA 
. ~ .. : . JUNTA COMERCIAL DO IOERE . -,. . . ·. ,. . . . . 
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CONTRA TO SOCIAL DE 

G-MA TTOS EVENTOS L TDA 

Pelo presente instrumento particular de constituição, os abaixo-assinados: 

ANDERSON FAMELI GARCIA DE MATTOS, brasileiro, solteiro, agricultor, 
portador da cédula de identidade civil RG n° 6.270.628-7, SSP-PR e do CPF 
(MF) no 021.368.289-32, residente e domiciliado no Município e Comarca de 
Goioerê, Estado do Paraná, na Rua Venezuela, n° 445, jardim Morumbi, CEP 
n° 87.360-000, e; 

CLEUNICE FAMELI DE MATTOS, brasileira, casada ern.··regime de comur:1hão 
universal de bens, agricultora, portadora da cédula de id enÜda~.e _civil RG n° 
4.439.027-2 SSP-PR e do CPF (MF) no 624.439.339-20, ,··residente e 
domiciliado no Município e Comarca de Goioerê, Est~d~ _..-do Paraná, na Rua 
Venezuela, n° 445, jardim Morumbi, CEP n° 87.360-000, resolvem entre si, na 
melhor forma de direito, e de pleno e comum acordo, constituir, como de fato 
constituído têm, uma sociedade empresária limitada, que se regerá conforme 
as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

A sociedade girará sob a denominação social de G-MA TIOS EVENTOS L TOA, 
com sede no Municlpio e Comarca de Goioerê, Estado do Paraná na Rua 
Venezuela, n° 445, no Bairro Jardim Morumbi, sala 01, CEP 87.360-000, 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O capital da sociedade, totalmente subscrito é de R$ 25.000,00 (vinte e dnco 
mil reais), divididos em 25.000 (vinte cinco mil) quotas com valor nominal de R$ 
1 ,00 (um real) cada uma, distribuídas entre os sócios da seguinte maneira: 

Sócios Quotas Valor 

Anderson F ame li Garcia de Mattos 20.000 R$ 20.000,00 

Cleunice Fameli de Mattos 5.000 R$ 5.000,00 

Total 25.000 R$ 25.000,00 
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G-MATTOS EVENTOS L TOA 
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CLÁUSULA TERCEIRA 

A sociedade tem por objeto social de Aluguel de palcos, arenas e de animais 
adestrados. 

CLÁUSULA QUARTA 

O prazo de duração da Sociedade é indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA 

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

CLÁUSULA SEXTA 

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

CLÁUSULA SÉTIMA 

A administração da sociedade caberá ao sócio ANDERSON FAMELI GARCIA 
DE MA TIOS, com os poderes e atribuições de gerir e administrar os negócios 
da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicialmente, 
perante órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas e terceiros 
em geral, bem como praticar todos os atos necessários a consecução dos 
objetos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do 
nome empresarial. vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse 
social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de 
terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem 
autorização do outro sócio. 

Parágrafo único - Faculta ao administrador, atuando isoladamente, constituir, 
em nome da sociedade, procuradores para período det~rminado, devendo o 
instrumento de mandado especificar os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA OITAVA 

Os administradores não responderão pessoalmente pelos atos praticados 
relacionados à administração da Sociedade. Entret~mto, será pessoalmente 
responsável pelos atos praticados em desacordo com o contrato social ou 
contrários a legislação aplicável. 

CLÁUSULA NONA 

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

CONTRATO SOCIAL DE 
G-MATTOS EVENTOS L TOA 
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Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social , os soc1os 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA-PRIMEIRA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA-SEGUNDA 

Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma .retirada mensal, a título de 
"pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. Essa 
remuneração será inserida na conta de despesas gerais da Sociedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA-TERCEIRA 

Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 
data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em 
que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA 

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

CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA 

A sociedade será regida pelas disposições do Código Civil e demais 
legislações aplicáveis. 

Parágrafo Único - Os sócios adotam, no que for compatível e não 
convencionado expressamente em contrário, respeitadas as normas de ordem 
pública próprias do tipo jurídico, a regência supletiva pela lei n° 6.404/76, 
modificada pela Lei n° 10303/01 ("Lei das sociedades Anônimas"). 

CLÁUSULA DÉCIMA-SEXTA 

Os sócios elegem o foro da comarca de Goioerê, Estado do Paraná, para 
dirimir qualquer disputa ou conflito entre decorrente ou relacionado aos termos 
e condições deste contrato social ou de suas futuras alterações, como exclusão 
de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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E assim, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 
3 (três) vias de igual teor e forma e para um só efeito, na presença de duas 
testemunhas que também assinam. 

Goioerê - PR., 29 de julho de 2013. 

~~L~cc.cú?n??'d 
ANDERS N FAMELI G CIA DE MATIOS 
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FL. N.0_ ~~_-l ___ _ 

Pr~!~!~i~~~s-~~,~~~~?.~~~?-~R~~~~3~~~t~ ~- -y 
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 

A VISO DE LICITAÇAO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 

EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014- PMNC 
(Lei 0° 8.666/93, art. 21, UI) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma Público que 
fará realizar, às 09:00 Horas do dia 17 de Novembro do ano de 2.014, na Sala de 
Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, no 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 Empresa para Serviços de Organização e Produção de eventos 
(Aniversário do Município) (conforme descrição no Edital de Carta Convite 
n° 010/2014-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, 1 O de Novembro de 2.0 14. 
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Prefeitura Municipal de Nova Ca 
Rua Bahia n° 85- 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@iq.com.br 

PROCESSO LICITATORIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 
ABERTURA: 19/Novembro/2014 HORÁRIO: 09:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, às 09:00 
Horas do dia 19 de Novembro do ano de 2.014, 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 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas 
neste Edital, para escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

l - DO OBJETO 

1.1 - O presente Edital de Carta Convite tem por objetivo a Contratação de Empresa para 
Organização e Produção de evento, da seguinte forma: 

LOTE 01- ÔNIBUS ESCOLAR 
ÍTEM DESCRI CÃO 

01 Organização e Produção de evento, com palco, som, luz, ARTs, Seguranças para o 
eventos, gerador de energia, hospedagem, alimentação e transporte de artistas, WC 
Químicos, despesas com camarim e outros. 

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 HABILITAÇÃO, 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 TRABALIDSTAS. y 
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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 111); 

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 CNP J/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; / 
p ~ #" 
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b) indicação âo preço unitário e total por item cotado; 
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 tai s 
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 No. 02 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Canto 

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 1 - 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 OI 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 facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O I, 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 habilitados. 
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 segu7·da passado ara 
análise, pelos proponentes presentes. 

~ ~ ~ 
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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 solicitar 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, 
GLOBAL, e a observância do disposto do Edital, respeitando as características técnicas mínimas 
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 Pública. 

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: / 

~ cl ~ 
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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$-60.000,00 (Sessenta Mil 
Reais). 

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

Dota cão Secretaria 
0302.04122.0021-2006- 33.90.3923 Secretaria Municioal de Administração 

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: 

p/ 
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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 actma 
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 divulgação 
de decisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
interposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente 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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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 S/N°, ou 
ainda pelo fone /fax 44-3527 I 281 /35271363- e-mail- pmncantu@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 10 de Novembro de 2014. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÕES PRESIDENTE DA COMISSÃO C.P.L. 

S) ~ ~ 
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(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE no 010/2014, 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 

~ ~ # 
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(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade -CARTA CONVITE no 010/2014 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 
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(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LI ClT AÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modal idade - CARTA CONVITE n° 010/2014 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. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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{MODELO ANEXO Vl 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 010/2014 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 
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DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 065/2014 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 010/2014 

Objeto: Aquisição de Serviços de Organização e Produção completa de eventos. 

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

Nova Cantu, Paraná, de de 2.014. 

i) 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE: NOVA CANTf ~ --~ 
ESTADO DO PARANA . ~ ,c.»'-~ 
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PROCESSO LICITATÓRIO no 065/2014 

,. 
COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contratação de EmQresa Qara Organizacão e Producão comQleta de Evento. 
em comemoracão ao aniversário do MunicíQiO. 

VALOR ESTIMADO - R$-óO.OOO.OO (Sessenta Mil Reais) ; 

P.-\RA: 
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTACÃO ORCAMENTÁRIA: 

--y~o2.7 

Vis DATA: 03 I 11 I 2014 

PARA: 
DIXISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 
I I 

NAO AUTORIZADO 

DATA: o3 I .1. .1 

Visto: DATA: o:) I i .t I 'Z.ol 

Rua Prof. João Farias da Cosra, sln°- Fone (44) 3527-1281 I 1363 - CEP 87.330--000 
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