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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA sqcfED~e :: c;F~. N.o .. ~----- r 

WORKSERV DESENVO\..V\N\EN\0 E GON\ERC\0 DE{SOr~~~~~tfp ~~E t/1. 
CNPJ/MF: ~o 10.786.51710001-01 ·~····Yl·····~· 

N\RE. 412.0645864~2 o"a Cantú _Ç, 
Folha: 4 " 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível 
ou inexistindo int~resse 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 Oéc:IMA TERCEIRA: O Administrador declarar sob as penas da lei, 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 ca~gos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, 
peita ou si,Jborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nàcional, ·contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade .. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido 
R,ondon - PR para o exercícicr 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, a pres€nte, 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. 

Marechal Candido Rondon - PR, 29 de outubro de 2013. 



l~lFORMAQ 
[ c rn c ~ c 

FONE (44) 3525 2949 Rua São Josafat 

financeiro.maqmoveis@hotmail .com 
CNPJ 03.381.901 /0001 -69 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LI ClT A TÓR IO N° 020/2015 
EDITAL [)[ PRI:GÀO l\J 0 O I 0/2015 

/\NFXOI 

CRLDI:NCIAMEN"I"O 

Pela presente. credenciamos o(a) Sr.(a) Wilson dos Santos/ portador (a) da Cédula de 
identidade sob 11°.3 165472-6 e CPF/ MF n°. 448.248.159-91. a petrticipar do procedimento licitatório 
sob o modalidade PREGÃO n° O I 0/20 15. instaurado por este Departamento de Compras. 

a qua lidade de representante legal da Empresa L.C.F SANTOS. outorga-se ao ac1111~1 

credenciado (a). dentre outros poderes. o de renuncinr ao direito de interposição de recurso. 

Cam po :Vlourào. 31 de !Vhm,:o de 20 I 5. 

L.ciL1 de Castr l·ormicoli Santos 
CPF: -+66.203.5-+9-0-+ RG 41190965 

:1 
r033 1901/0001-69 

L 

L C. F. Santos. EPP 

RUAS O JOSAfAT, 1162 
ceNTRO - CEP 87301.o90 

CAMPO MOUAAO - Pf' _J 
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Socnta.r111 dl Micro t Pequena Empr .. a da P,..•ld6ncle d11 
Sec·utaria de Rl:clonaluçlo • Slmpl.ncaçio 
Otplrtamento de RIQISUo Emp,esalial 1 lnt~ra~ 

REQUERIMENTO DE EMP 
--~.,.- ··. 

4789007 

475390IY 
4754702~ 

4756300-' 
4752100, 
4773300/ 
4742300 "' 
3319800 .... 

(CONTI\UAI 

DOOSJETO 

ETf'l.Q()m~ESTICOS E EQUIPAMENTOS DE A.UDIO E VIDEO; COMÉRCIO VAREJISTA ES0 ECIALIZADO DE 
COMÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 00 
COMÊRCIO VAREJISTA ES 0 ECIALIZADO DE 
COMÊRCIO VAREJISTA ES 0 ECI"-LIZADO DE 
COMÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS "'"' I.J' '-·'-!<> 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE EOUII"'AMi t:l'l 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS 0!:: 

NTOS MUSICAIS E ACESSÓRIOS 
DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO: 

ÊDICOS 
E PRODUTOS NÃ.O ESPECIFICADOS ANT!':RIORMENTE; 

COMÊRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE E BANHO 
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONE r--ICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 
REPARAÇÃO E MANUTE'<ÇÃO DE IT.<Onn'"'""' E DE EQUIPAJ1.1ENTOS PERIFERICOS; 
RECARGA DE CARTUCHOS PARA ::OUI0 AME DE 11\FORMÁTICA: 
(CONTINUA NA PROXIMA PÁGINAJ 

NOVA CANTÚ i o. -1 ç_j --
MÓDULO INTEGRADOR: PR1 201400262086 1111111111111111111111111111111111111111 
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Stcrtlarla da Micro t Ptq'-tna E.mpreaa oa Prt~ldóncla da 
S~tcreuaru~ d• Raclo~Wyio • S•mpllf•caçio 

.., o.partam~nto Cfr: Rt QISIUO Emprutr1al e lntegr-.Ç60 

~I"' IIC.) 

RUA PREFEITO DEVE TE DE PAULA XAVIER 

nao estar impedido de 
Estado do Paraná: 

REQUERIMENTO DE EM 

SERVIÇOS DE MONTAGEM DE MÓV::IS DE ER M.:. TERIAL: 

( 

l .. 
r, 

INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE MA:SICEN'TRA DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 
COMÊRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO. 4789007 

4761003, 
4652400 ..... 
9511800-
4751202-
3329501, 
4322~02' 

DEFERIDO. 
PUBLIQUE-y E E ARQUIVE-SE. 

)...~ 

Jane I vete Cardoso 
a G· 1 or:; S~7 P~ 

MÓDULO INTEGRADOR: PR120í4C0262086 111 1111111111 111111111 1111111 1111111 
()!.J Z.oJS 
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- ;rrt.. · ~in~:!no do Desenvolv.J mto. I _'ústria e Comere{) ':xteno; 
· . · "'il s~.,re,:<ria ~o De~f:flvol~.':lento d ~ Produ~o · 
_ ~~ Oepartariíento Na_c~onal de R~gístr.o do Comérc10 

•: ,• .:,.. .... 
• NIRE CA SEOE 

LEILA DE CASTRO FORMIGOU SANTOS 
' NATURAL DE (OCiade e s1gt~ CIO ut.ao) VF 

PR BRAS!LEIRA 
REGIME DE BENS ( .. <0 .. 00\ 

MO F [8J Comunhão universal 
FILMO DE (PII) (m)t) 

AVELINO FORMIGOU EUNICE DE CASTRO FORMIGOU 
NASCIDO EM (C&U Cle o\olSCmcf"'IJI OENTIOAOE l'urncrc 

11-04-1963 41 190965 
EMANCIPADO POR !forma oc t'fl\IOOI)iclo - s.omel"'c no c.aso oe mcnor1 

(lOGRADOURO- ru1 aow. etc J 

BAIRRO I DISTRITO 

CENTRO 

L.C.F. SANTOS-EPP 

BAIRRO . OISTRITO 

CENTRO 

VALOR DO CAPiTA.l {POr alC~) 

(CINCO MIL REAIS) 
DO OBJETO 

COMERCIO VAREJISTA DE MÓVEl 
CDMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUI 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETR 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERI 

SERVIÇOS DE CONSERTOS EM 

SSP 466203549-04 

CEP 

87301-140 

87301 -090 

PARA ESCRITÓRIO 
E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

ÉSTICOS; 
SE EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO; 

UINAS DE ESCRITÓRIO; 

.. 
-c ... 
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. . . . . . 
- . t · ~~·:nento Nacronal·de Registro do ComérCio 

- ~c-~,- -~~~m 
-' DO PARANA 

~g;~~;geso~PREE~CH~EHTO [J)(Et~~~~(Õ) [D)[E lf~ 

~~~r·:·. ~:~/;.~~~ · ... ~~.: ... -~ - -
, •-. N• DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comen:ial) NUMERO DE IDENTIFICA 
,< ••• ' NIRE DA SEDE 
!';;·,.i~ ~ 

•" NOME DO TITU~ (e»mplelo, sem abreviall.lras) 

.:-· ~é:IL.A ·oc C~STRO F'ORMICOL.I 
r ··J==~='"'"-~_:,..-,-_:_..:...:_~ <· : NATURAL DE (Cidade e Sigla do estado) 

-------- ------' 
, fUli'GOOW.-PR 

FILHO DE 

~ · (p~VC:LlNO rORMICDLI 
'· • NASCIDO EM (data de nascimento) PROFISSÃO 

~- ll-t!4 .. 196:5 l CO~ERCIANTE __ 
: _. lt!ENTIDAOE LfMANCI 

. numero orgão emtssor U 

-~~ 4119~96-S SSP I PR I 

. :;: RESIDENTE NA (LOGRADOURO · rua, a v, ele. ) 

.:~:~ RUA ~RAS. 
•-:·•. COMPLEMENTO BAIRRO I DISTRITO . ' CE:NTRD 

·_l_ --- --

NACIONAliDADE ESTADO CIVIL 

I BRAi ILE IRA CASADA-. 

__ __[_E~N~CC: ut:~~STRO r~JRM!COLl 
CPF (numero) ---

4 6ó. 203 .. 54 9 -o~ 
POR t f007>3 oe- ema"'7paçjo - soment;-;;oc;;so de menÓr) 

NUMERO 

--- ---rtE-P --

;..."';,J-,.,-~=-- - - -
: .:~ MUNIC PIO 

------ ~----+---
UF 

-~: c Ar·~ Pil PARAN4 
-- --- --- -:1 

·~ C:~da~rêl, so::, ZJS psmts o1ZJ 1si, nzo estc:;r im)leol!~o l:le alteres z~ivtdz~e rneiCêl:1~!~. que i'l~o toossul owtrêl firn'IZ mercantil illd:vic!ua! e 
~·- ITSG;l:ST: 

· •. • CÓDIGO óõ ATO I DESCRIÇÃO DO ATO 

001 1 CONSTZTUI~A'Q_ __ 
--j'=oDiGoõõ EVENTO T DEscRIÇÃo Do eVENTo-

·---' • NOME EMPRESARIAL 

:/ L. C. F'. SANTOS 
; LOGRADOURO (rua. av, etc.) ·--- ---- - - 1------- -. INÚMERO 

~- AV. CAP. !NDrD BA~DEIRA 620-A 
.... ~~"- "'=-qOMPt="""E"""ME=N=T=o- ----- - - BAIRRO I DISTRITO-· --

1-'M'-u..:.:~I~CI~PI-O----,..--- - ---

-(;~ . MúUaKO 

... ~ .. . •5.000t00• _j (CII~CO MI 
~. ~ continuação (caoltal por extenso~---- - - ---r- ·--- - . --.:-

CODIG.O DE ATIVIDADE - DESCRIÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES) 
ECONOMICA AIMdade pnnCJpal 

[ .. COM VAREJ. OE___M6Vr: S_ r:?.L_ E5r:fHTÚRIO; 

____ ---t;;;o~~~~:EJ. O[ M4au NAS E SUPRIMENTOS P/ INr0~4TtCAJ 
I .Cm~. VARE:J. OOOf~~:iTICOS; 

.Cüf!l, VAREJ. tAIS E EQUIPAAE:Nl'OS P/ ESCRITtfR!!J) 

\ .SERVIÇOS OE CONSERT S EM MAQUINAS Dt ~SCRITdRIOt 

\. 

DATA DE INICIO DAS ATIVIDADES 

·-.· 15-Q9-:t 999 
DATA 

~. 0)-Q9-l999 
' ·:. ~~!E{CUJISU\I.O.IC~.mm!iüal. 

·· DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-SE 

JUNTA COMERélALDÕ PARANA 
CERTIFICO o REGISTRO EM o 9 I o 9 I 19 9 9 

SOB O NÚMERO: 
41 l 0501763 2 

TUF1 RAME 
. o otocolo: 9 9 I 2 O 4 16 O - O SFC:RFTÀRI() (';FRA\ 

I 
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emw Oanielli 

12 Tabelião 

Cartório 
~ - _, -
~i!..:..=...: ---~--- -------- ---="' , ......... ,, .... 
1~ SERVIÇO N PRlA.L 

RUA SÃO PAULO, 1255, FONE/FAX (OXX44) 3523·1213, CEP 87.300.390, CAMPO OURÃO-PR, &-maJI: cartori<MIIdemar@bol.com.br 

-=:.:..:..:...:.:...:-=r:~ a pedido verbal de parte interessada que, 
revendo o livro de n° 0267 -P, fls. 171/172, existente nesta 
1 a Serven ia Notarial, nele verifiquei constar Procuração 
do seguin teor: 
PROCU ÇÃO BASTANTE QUE FAZ: L. C. F. 
SANTOS, A FORMA ABAIXO. 

M - quantos este público instrumento de 
procuração bastante virem, que aos ove dias do mês de maio do ano de dois mil e 
cinco (09/05/2005), nesta cidade de ampo Mourão-PR, em cartório, perante mim, 
1° Tabelião, compareceu como out rgante: L. C. F. SANTOS, pessoa jurfdica de 
direito privado, com sede e foro à Av ' nida Capitão Índio Bandeira, n(' 620-A, centro, 
em Campo Mourão-PR, inscrita :o CNPJ sob n° 03.381.901/0001-69, com 
Declaração de Firma Mercantil lndivi ual arquivada sob n° 41105017632, em data 
de 09.09.1999, na JUCEPAR, neste :ato representada por sua proprietária: LEILA 
DE CASTRO FORMICOLI SANTOS, rasileira, capaz, casada, pedagoga, portadora 
da Cédula de Identidade RG n° 4.119.096-5-PR, inscrita no CPF sob n° 
466203549-04, residente e domicilia à Rua Brasil, 1739, em Campo Mourão-PR; 
nos termos da Declaração de Firma ercantil Individual, acima mencionada, à qual 
ficará devidamente arquivada sob o 6, no livro n° 5, de Contratos Sociais, 
Declaração de Firma Mercantil lndivid ai, Estatutos e Atas, nesta Serventia Notarial. 
Identificadas pelos citados document , do que dou fé. E, pela empresa outorgante, 
como está representada, me foi dito ue, por este público instrumento e na melhor 
forma de direito, nomeia e constit i seu bastante procurador: WILSON DOS 
SANTOS, brasileiro, capaz, casado, c merciante, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 3.165.472-6-PR, inscrito no CPF sob n° 448248159-91, residente e 
domiciliado à Avenida Capitão lndio B ndeira, 620, Centro, em Campo Mourão-PR: 
conferindo-lhe os seguintes poderes: 'amplos, gerais e ilimitados, para: GERIR E 
ADMINISTRAR A EMPRESA OUTOR ANTE, TRATANDO DE TODOS OS SEUS 
NEGÓCIOS, DIREITOS E INTERES ES COMERCIAIS, CONTÁBEIS, FISCAIS, 
TRABALHISTAS, FINANCEIROS E B NCÁRIOS EM GERAL, PERANTE TODAS 
E QUAISQUER REPARTIÇÕES JBLICAS E PRIVADAS, AUTARQUIAS, 
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ORGÃOS E DEPARTAMENTOS FEDERAIS, ESTADUAIS, MUNICIPAIS, 
MINISTÉRIO DO TRABALHO, JUN A DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, 
TRIBUNAL DE PEQUENAS CA JSAS, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL, "CDL", "SENAI", "S NAC", "SESC", "SINE", "INSS", "ECT", 
ENTIDADES CLASSISTAS, TRAB LHISTAS, SINDICATOS, EMPRESAS, 
FORNECEDORES, CLIENTES, E. .. TABELECIMENTOS, BANCOS, JUr++owi\--.--
COMERCIAL, ÓRGÃOS DO IMPOSTC DE RENDA, PESSOAS E AUTORID '!J 
EM GERAL E ONDE MAIS COM EST SE APRESENTAR E NECESSÁRIO ::] 
NESTE ESTADO E EM QUALQUER OUTRO DO PAÍS. Podendo para tâ~ 
adquirir, vender e comercializar produtc e serviços de seu ramo comercial ;~ a· r 
pedidos, notas fiscais , guias, papéis e oemais documentos comerciais, ban ·· · , 
fiscais e contábeis em geral; assinar. avalizar, endossar e descontar dupl 
notas promissórias, letras de câmbio e outros título's; assumir compromissos 
obrigações de quaisquer natureza; fi r , ar contratos de locação, arrendam~pto, 
rescisões contratuais e outros de quais uer natureza; estabelecer e aceitar ter01os, 
cláusulas e condições; cobrar e rece er créditos; quitar débitos; levar títulos a 

--
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Cartório 

,_ ~ emar D<vúeli 

~2 Tabelião 
RUA SÃO PAULO. 1255. FONE/FAX (0XX44) 3523-1213, CEP 87.300.390. CNII OUJtlo.PR, e-maJI: cartonCMI!demar@bol.com.br 

Fls. rt2 

I 

salários; assinar "CTPS", contratos e trabalho e rescisões contratuais trabalhistas; 
abrir, movimentar e encerrar conta correntes em quaisquer agências bancárias do 
país e especialmente junto ao anco Jtaú S/A; Banco do Brasil S/A; Caixa 
Economica Federal e outras, em ampo Mourão-PR; depositar e sacar quaisquer 
importâncias em dinheiro e cheques emitir, assinar, endossar e descontar cheques; 
requisitar talões de cheques; soli itar e conferir saldos e extratos bancários; 
autorizar débitos, transferências e agamentos; assinar correspondência bancária, 
fiscal e comercia l; receber senha e movimentar cartões magnéticos; efetuar 
empréstimos, financiamentos e d mais operações bancárias; dar garantias de 
quaisquer natureza; fazer e assin 'r declaração de imposto de renda e receber 
restituições; fazer, assinar e reno ar cadastros bancários; constituir advogado, 
conferindo-lhe poderes constantes d cláusula "AD-JUDICIA", para defesa de seus 
direitos e interesses no foro em g ral, em qualquer Juízo, Instância ou Tribunal; 
propor e variar de ações; transigi , desistir, firmar compromissos ou acordos; 
receber e dar quitação; podendo ain a dito procurador, vender, ceder e transferir a 
quem lhe convier, pelo preço, prazo e condições que convencionar os veículos de 
propriedade da empresa outorgante: receber. passar recibo e dar quitação; assinar 
no Certificado de Registro do Veícu o - (CRV) , Autorização para Transferência do 
Veículo e demais documentos e pa éis relativos ao ato; usar, dirigir e autorizar a 
dirigir os referidos veículos em t do o Território Nacional e/ou no exterior; 
representar perante o "DETRAN" e/ou despachantes e demais órgãos etou 
repartições públicas em geral; pag r impostos, taxas e emolumentos; requerer 
certidões, segunda via de documen os, alegar, declarar e assinar tudo mais que 
preciso for e praticar enfim todos s demais atos de gerência e administração, 
necessários e inerentes à finalidade cumprimento deste mandato, dando tudo ;:>or 
bom, firme e valioso. Assim o diss e me pediu do que dou fé. lhe lavrei este 
instrumento que feito e lhe sendo lid achou-o conforme, aceita, outorga e assina, e 
nos termos do CN-11.2.18, da Corre edoria Geral da Justiça do Estado do Paraná, 
fica dispensado a presença de te temunhas para este ato. Eu, VALDEMAR 
OANIELLI , Tabelião, lavrei , e eu, V LDEMAR DANIELLI, 1° Tabelião de Notas, 
conferi, subscrevo e dou fé. DESTA: VRC-384,67 = R$-40,39. Campo Mourão. 09 
de Maio de 2005. (a.a) LEILA DE C STRO FORMIGOU SANTOS. "NADA MAIS". 
Era o que se continha em dito livro folhas , do qual bem e fielmente fiz extrair a 
presente CERTIDÃO, à qual me repo o e dou fé. 

Campo Mourão ~ 1 de setembro de 2012 
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INFORMAQ 
FONE (44) 3525 2949 Rua São Josafat 

financeiro.maqmoveis@hotmail .com CNPJ 03.381.901/0001-69 

DECLARA('ÀO DE Ej';'J'RH;:\ DF IH>Cl '\JF~TO.~ 

PROCESSO LICIT:\TÓRIO N" 020/2015 
EDITAL DF. PRECÃO 1'\ 0 010/201 5 
Objrto: Aquisição de l{egistntdo•· de Ponto. 

O Signa túrio d <t pres<.•nte decla ra que o mesmo reccheu do licitador tod<l <l documentação 
•·elativ<l a licitação supramencionada. 

Campo \lloul'iio. 31 ck Mnrço de ~O 15. 

r 03381901/0001-69
1 

L 

L C. F. Santos - EPP 

RUA S.I.O JOSAFAT, 1162 
CENTRO· CEP 87301-o90 

CAMPO OURÃO • P~ 



• 

Seeratub da ~ero • Pequena fmpreaa oa Pr.•ld6ncle d~ Repu 
Socr•t..na de RaclonalDiçio • SlmpJJfic1çio 
Oep.artamento dt Rtglttro Etnprenn1t t Jntegr:~çâo -----

4789007 

não estar 'mpedidc de 
Estado do ?arana 

COM~RCIO VAREJISTA ES"ECIALIZADO DE 
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DO 1J 
COM~RCIO VAREJISTA ES"ECIALIZADO DE 
COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE i::.UUIF'AIVIEN 
COMERCIO VAREJISTA DE ARnGOS Ml::.r.;u:.;v::. 

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO D!õ ,..."" ''"'-'-'''""N 
COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE P"'-l~!::l . .AR 

( 

..: 

.. . ..... 
4753900/ 
4754702~ 

4i56300 .... 
47521 0C· ' 
477330(1' 
4i4230C_,. 
3319600/ 
(COI'<TINUA) 

COM~RCIO VAREJISTA DE .!IRTIGOS DE 
COM.ÉRCIO ATACADISTA DE CO~PO'l 
REPARAÇÃO E MANUTE'lÇÃO DE COMPL T 
RECARGA DE CARTUCHOS PARA ...r '"''"'"'"'',_N 

E BANHO. 
E~I~F~OI~ICOS ~ EOI..JIPMIENTCS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO: 

E DE EOUIPAME\ITOS PERIFERICOS: 
DE INFOR\IÁTICA; 

(CONTINUA NA PRÓXIMA PAGiNA) 

MÓDULO INTEGRADOR: PR120'400262086 1111111111111111111111111 

~ ~ NOVACAtf l2 . . !i23..-~Q.!l 
. ., ...... --- '--' ' 
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Socret~~t1a aa M.:ro e Pequena Emprt u da Pruus• nc11 ól Fi.e~"' 
Se<rvQn;~~ dt Rlclonaluç.ao • S•mpllf1t~çio 
OepanamerHo de Registro EtnpreunaJ e lntegr•çdo 

4789007 

4761003 .... 
4652400 / 
9511600-
4751202~ 

3329501' 
4322~02' 

DEFERIDO. 

SERVIÇOS DE ~ONTAGEM DE MOVEIS DE 
INSTALAÇÃO DE MANUTENÇÃ.O DE SI 
COMéRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS 

PUBLIQUE-~E E ARQUIVE-SE. 

~ 
Jane Ivete Cardoso 

g~· 1 'l5"' 527 12~ 
U I i .Í, l '-f. ---------

'"""'' EUNICE DE CAS-RO FORMIGOU 

attvtdaoe e'llpresana. que não possui outro registro de empresário, e 

EVEhTO 

A... -ERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAl) 

DO EVENTO 

::.R ' ,\ATERIAL: 
RAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO 

ESCqiTORIC. 

z 
r .. ,. 

-[ -

... 



- ?("t"':. · ~inr:!n? ao Desenvolv.. mto, I _'ústril! e Comerc:o ':xtenor 
: ~f S:.~..re • .:ma do De~volç.,.':lento d~ Produçao 

~ ~~ Departãriíento Na?onal de Re_g~stro do Comérao 
"" I o o ; ~ ..... ~ 

00 REGISTRO OE EMPRESA · NIRE OA SEOE 

4110501763-2 

:·,. LEILA DE CASTRO FORMIGOU SANTOS 

REGIME OE BENS (se c. .. aoo) 

MOF~ Comunhão universal 

AVELINO FORMICOLI 

11-04-1963 41190965 

(I.OGAAOOURO - ruo ov. elt ) 

BIJAAO i OISTRITO 

CENTRO 

PR BRAS!LEIRA 

NICE DE CASTRO FORMIGOU 

SSP 466203549-04 

87301-140 
UF 

PR 

declara, sob as penas da lei , não estar impedido de ov~" .. '" atividade empresária. que não possui outro registro de 
empresário, e requer à Junta Comercial do Paraná: 

:CNAE FISCDfJ 
,O.l~a<J• onncl~ 

co•To 

ALTERAÇÃO 

6AIR110 O.ST!l .TO 

CENTRO 

CaJE"'O 

COM!:RCIO VAREJISTA DE MÓVEIS 
C:JMÉRCIO VAREJISTA DE MÁQUIN 

- . --rc~----

1 . 87301 -090 

RA ESCRITÓRIO 
E SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA 

COMÉRCIO VAREJISTA DE ELETRO ÉSTICOS, 
COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERI E EQUIPAMENTOS P/ ESCRITÓRIO; 
SERVIÇOS DE CONSERTOS EM M INAS DE ESCRITÓRIO; 

~----F=~~~~---r~~~~~~~~--o=~~~~}~~,u~O~E~"•L:~,.~~, ~-"'"-v -cF--------~----r~~~~~~A~ro~~==Ok~.--~ 
otKMOOitC OC 
WTOOllXAo 
GQ'If'I,NAM(_"'f.tJ 
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1. ~~enio NaCIOnal de Registro do Comérc1o 
r'_ - _/ .:::< 

~----- -~~~IIE 
·' DO PARANA 

~~~~~~SMP~E~·!HTO [D)(2~~~Çffi\~ [O)fE r} 
.... ~~ ... t.f ... . ~-~~~ ~~~ .. :· '~ ... • ·-. • • - :- ,... 

:· :. N' 00 PROTOCOLO ,(Uso da Junta Comen:i81) NUMERO DE IDENTIFICA O 
;o~, NIRE D~EDE 

< t;N:;;;OM;;;;:-E ;;;:DO~T:;;:ITU;:;-;;-\Al;-;;-;(cemplejo:----;-:-. sem ab<eWituras) 

l~I~A "JC c;5TRD rORMICOLI 
I ---·."· . NATURAL DE (c1dade e sogla do estaOo) 

."' R fJ IVOOJf.-PR 
~ FILHO DE - ---

-; (~\tr:Lt~O f'ORMICOLl 
• NASCIDO EM (data de nuclmento) PROFISSÃO 

ll-o4-l96J 1 co~~RttANTE 

:! C fW PiJ i\10UP. ~O 
.... cí~Íélié\ soU:! zs ~:1c:s C:z lal, 11~0 estc:r fmpsc!iào Q'g e~ercer 
:.: :-eqt:ev: 
:? CODIGO ó6ATOlDESCRIÇÀO DO ATO __ _ 

. . 001 I COI\iSTtTUl~Jf-º-
NOME EMPRESARIAL 

~ ""' L • C. r. 5 AN TOS 

REGISTRO OE EMPRESA 

·' I 

- -lkACtONALIDAOE I ESTADO CNIL 

I BRASILEIRA CASADA-. 
1 1

Elmxc~ ot CASTRO r.JRPitCDLl 
----- · - ICPF (número) 

I•66.203.S49-Q4 
POR ( lorv>a da ema~paçio • somente no caso de menor) 

- ----rcEP 

---L!s_73G!-l~ 

NUMERO 

17)9 
rr~IGO DO UUNIC PIO r da Junla Conwcial) 

IUF 

PARAN4 
.!vic.c::u: ms;cc:n~i!, q:.:e ~zo :i=)OSs:J! o l.rt7c: flmlé'l merc:znfl l~tàividua! e 

·-jêOOtGO OÕeveN-o -,-OESCRlÇÃO DO EVENTO • 

_______ j __ -----------

~· LOGRADOURO (rua, av, etc.) - ---- ------ -- ------ - • NUMERO 

:.. i:.V. CAP. !1\lDJ:(l 8A~DEIRA I 620-A 
_.;.; C0MptEMENTO . - BAIRROtDISTRITO - - •• - --------rçEP:;;----- ·--- ---tcoo~ IGo=oo"""'M::-:-:UN=I = :-f" 

. . CE:Nift,O..._ _ . ) . 87,01-Q,lO ~,. .. <~<~a.~ 
MU~·IcfPIO "' -- -·--- - --- -- "üF'- lÕORREIOELETRONiCO (E-MÃIL)~ - --

-(~ -MOURKO 1 PR l . '--. ~ , 
VALOR DO CAPITAL tPO< ext 

~. -s.ooo.oo- ___ ___ _J_cn~co MIL_ RtAii)_ 
-· continuaç3o (capotai per axteoso) 

· .. 
-~ --

• ' COOIG_O DE ÃfiVtDADE IOESCRIÇÁO DO OBJETO (ÃftliiDÃÕES) • ---
• ECONOMICA IAiivldacle pnne>pal 

·1 ._-coM. vAREJ _._ o~ _Milvr: Ii 
l -em~ • VARE:J • 0[ _____ l ______ --

-- ~~;;;;~:;REJ, _pE ELETRD 

." -- I..Cúf!l, VAREJ. Dt MATERI 

\ •SERVIÇOS CE 
----- ------

1 

oÃ TADE tNfcto DAS ÃTIVIOAOES -pruMERODE tNSCRtCAO ~<o o CGC ou CNP J 

.:· 15-Q9-j_ 999 
DATÃ - - --- --

•.' Q)-Q9-l999 
.;,~ 

- ·. ~~ !B\Clus:MO.J)~.tllm:iil'~ 
DEFERIDO. 
PUBLIQUE-SE E ARQUIVE-S!':_ 

l .~ 

------~-------

C5f:Rll!JRIO; 
E SUPftJM[NTOS P/ INrORM4TICAt 

P/ ESCRITtfRHlJ 
---------

M M(QUINAS DE ESCRITdRIOt 

- TRANF'ERENCIA DE SEDE DE OUTRA UF 
1 NIRE anteno< 

UF 

I 

' l 
I 



Pinhais, 4 de Abril de 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins e a quem interessar possa, que a 

• 

1 

Empresa L C F SANTOS ME, inscrita sob o CNPJ 03.381.901/0001-69, 

Fone/Fax: (44) 3.525-2949, situada em Rua São Josafat no 1162, Centro, 

Cidade de Campo Mourão, Estado de Paraná, possui autorização para revenda 

dos equipamentos fabricados pela Henry Equipamentos e Sistemas Ltda, 

inscrita no CNPJ. 01 .245.055/0001-24, em Pinhais- PR. 

A referida empresa está tarnbém autorizada a prestar serviços de 

instalação, manutenção e treinamento de utilização dos equipamentos. 

CARTORIO GIDEON 
-·-- Co11u trWI Lil' ( Wll {JIJ M IIUrri 11 

o que a present~ lotocopi~ conlert com o documento 
apresenlatlo. dou te · CAM?O t.IOU~ÀO ·?R rtl1.245.055/0001-241 

HfNRY ?O! IIPAMENTOS 
ClfTRCi fll' ~ -~-':;-, : 31S !FMA L TOA. 

R;l,: >'<10 iJtOUIRI Nt 400 

[• ·s:.lsSOPOLIS · CEP 83322-010 

~>ll\!r.-!.A.IS PR 

Tatiana Laureth 
Henry Equipamentos e Eletrônicos e Sistemas Ltda. 

Fone: (41) 3661-0100 

__ ,_ 

\ 
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PARÂNÃ 
r,, ·rf:I\O ra1 r·,r~r:r 

S~:"ldriada F,u t:ndcl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 012682397-40 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 03.381.901/0001 -69 
Nome: L C F SANTOS 

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. 

P~gma 1 ele 1 

Válida até 14/04/201 5- Fornecimento Gratuito 

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

Em111do v1a lnlemel Publica (15117/7014 10 •1609) 

\ 



' .... J Estado do Paraná 
Prefeitura Municipa l de Campo Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribu inte: 
C.N.P.J.: 03.381.901/0001 -69 

Código : 327182 

Contribuinte: L. C. F. SANTOS- ME 

Endereço: RUA SAO JOSAFAT, 1162 

Bairro: 

Cidade: 

Estado: 

CEP: 

CENTRO 

CAMPO MOURAO 

PR 

87301090 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N° 2822/2015 

Certifico para os devKios fins que INEXISTErvl DÉBITOS referentes a Tributc's f.lun1(1pa1s 
inscritos c~ una,) em ::)ivida .A.ti·.,:a em nome cJ(, ':c,ntribuinte acima citaclc' até a presente data 

~esel-·ia-s~ (1 dil·e it(' ela =azenda r .. 1 un1 ,~ipa l c,:d:,1·a1· cli·..-1clas pc,st~ri (IITnente afXIradas rnesn·1,:, as 
referentes a perioclos u'mprer::ncllci,)S nesta CERTIDÃO. 

A a( eita'~ âc' da presente ( e1i1dâc' esta ~~ ,:tnd1'~ ll:tnada a ·.,.-enfl,~ a~~ a':' ele sua ·ialldacie na 1ntr::rn.:-t ll(' 

enclere,~o ·.-., ..... ,.._..,. ~~ampc,mc,ura c~ pr Çl(''•' br (Sel-·v'i,~c,s-C)nlint: ) 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 03/03/2015 às 09:10:14 



27103/2015 https.//webp.caixa.gov.br /Empresa/Crf/C r f/F geC FSimprim irPapel.asp?VAR PessoaM atriz= 8252883& VAR Pessoa= 8252883& VAR u f= PR & VAR lns 

Certificado de Regularidadr do FGTS - CRF 

Inscrição: 0338190110001-69 

Razão Social : L.C.F.SANTOS- ME 

Nome Fantasia:INFORMAQ 
Endereço: AV. CAPITAO INDIO BANDEfRA 620-A I CENTRO I CAMPO 

MOURAO I PR I 87301-000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8. 036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regula r 
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: 14/03/2015 a 12/04/2015 

Certificação Número: 2015031404423723621170 

Informação obtida em 27/03/2015, às 15:43:02. 

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

1i i 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS 

Nome: L . C. F. SANTOS - ME (MATRI Z E FILIAIS ) 
CNPJ: 03 .381. 90 1 / 0001 - 69 
Certidão n o : 709 95565/ 2014 
Expedição : 04 / 12 / 2014, às 1 5 : 34: 02 
Val idade : 01 /06/ 2 01 5 - 1 80 (c ento e oitent a ) dias , contados da data 
d e sua exped i ção. 

Cer t i f ica - se que L. C . F. SANTOS - ME (MATRIZ E FILIAI S) , i nscrito(a ) 
no CNPJ s ob o n o 03 . 381.901 / 0001- 69 , NÃO CONSTA do Banco Nac i onal de 
Devedores Trab alhi stas. 
Cert idão e mit ida com b a se no art . 642-A da Consolidação das Le is do 
Trabalho, a cresce ntado pela Lei n o 1 2 . 440, de 7 de jul ho de 2 011 , e 
na Reso l ução Admi nist r ativa n o 1 470/2011 do Tr i bunal Superior do 
Trabalho, de 24 d e a gosto de 2 011 . 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribuna i s d o Traba lho e es tão atua l i z ados até 2 (dois) di as 
ante riores à data da sua expedição . 
No caso de p e ssoa jurídica , a Cert i dão atesta a empresa em re lação 
a todos os seus es t abe l ecime ntos, agênc i as ou fi l i a is. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificaç ã o de sua 
au tenticidade no portal do Tribuna l Superior do Tr aba l ho na 
I nt e rnet (ht tp : // www.t st. jus .b r) 
Cert idão e mi tida g r atuitamente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de De vedore s Traba lh is tas cons t am os dados 
necessários à ide ntificação das pessoas natu ra i s e jur í ài c as 
inadimp l e n tes p eran te a Justiça do Traba l ho quanto às ob rigaç5e s 
estabelec i das em s entença con de natória transitada em jul gado ou em 
acordos judiciais traba l histas, inclusive no c oncernent e aos 
r eco lhime nt os p r ev i denc i ár i os , a h onorários, a cu s t a s , a 
e mo l ume ntos ou a r eco lhi mentos determinados em lei; ou decor~entes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério 
Trabalho o u Comi ssão de Con ciliação Prévia . 



27/0312015 

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

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

Nome: L. C. F. SANTOS -ME 
C NPJ: 03.381.901/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade 
do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas. é cert ificado que: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal : e 

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União na Procuradori a-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 e abrange inclusive as contribuições 
sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 
1991. 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 15:39:38 do dia 27/03/2015 <hora e data de Bras ília>. 
Válida até 23/09/2015. 
Código de controle da certidão: 464E.C579.AAC9.A22F 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http .//www.receita.fazenda.gov .br/Aplicacoes/ATSPOICertidao/CndConj~un-ta_n,.~...r--mlt.Cfflld~~~.~381901~69&P"''"'"'''&hp~' 111 



27/03/2015 Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral . Impressão 

~~ Receitd Federêll 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastra l 

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 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

03.381.901/0001 -69 
MATRIZ 

,QME EMPRESAR II\l 

L. C. F. SANTOS - ME 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

TÍTULO DO EST I\13ELEC IMENTO (NOME DE r 1\NTASII\) 

INFORMAO 

CÓDIGO r llESCRIÇÃO 111\ATIVIO/\DF ECONÓMICI\PRINCIPAI 

47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES CCONÓMICAS SECUNDARIAS 

DATA DE ABERTURA 

09/09/1 999 

47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos d e áu dio e vídeo 
47.54-7-02- Comércio varejista de artigos de colchoaria 
47.56-3-00- Comércio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios 
47.52-1-00- Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comu nicação 
47.73-3-00 - Comércio varejista de artigos médicos e ortopédicos 
47.42-3-00- Comércio varejista de material elétrico 
33.19-8-00 - Manutenção e reparação de equipamentos e produtos não especificados anterio rmente 
47.61 -0-03- Comércio varejista de artigos de papelaria 
47.55-5-03- Comercio varejista de artigos de cama, mesa e banho 
46.52-4-00 -Comércio atacad ista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação 
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
47.51-2-02- Recarga de cartuchos para equipamentos de informática 
33 .29-5-01- Serviços de montagem de móveis de qualquer material 
43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 
H.54-7-01 -Comércio varejista de móveis 

CÓDIGO E IJESC I~ IÇÃO IJA NArUI<EIAJUI~ÍI)ICA 

213-5- EMPRESARIO (INDIVIDUAL) 

lOGRADOURO 

R RUA SAO JOSAFAT 

CEP 

87.301-090 

FNOFRFÇO El FTRONICO 

I3AIRRO/Il1STRITO 

CENTRO 

LN r E I Ull KI\IIVO RESI'ONSAVI::L (li R) 

NUMFRO 

1162 

MUNICIPIO 

COMI 'I Hvlt:N I (J 

CAMPO MOURAO 

TFI FFONI" 

(44) 3525-2949 

ur 
PR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

09/09/1999 

MOTIVO DE SITU AÇÃO CADASTRAL 

SI I UAÇÃO ESPrCII\l DA 1/\ D/\ SII U/\ÇÃO ESPI-CI/\1 

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

-~-----7 
Emitido no dia 27/03/2015 às 15:45:16 (data e hora de Bras i lia). Página: 1/1 

http./twww.recei ta. fazenda.gov.br/preparar lmpressao/lmprtmePaglna asp l /2 



INFORMAO 
FONE (44) 3525 2949 

financeiro.maqmoveis@hotmai l.com 

AN~XO 11 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL I)~ NOVA CANTU 
COV11SSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECIARIIÇAO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos ti ns de di rei to. na qua l idmk de proponente do procl:d i mento I ici tatúriu. 
sob n modalidade PREGÃO n" O I 0/20 15. instaurado pelo Município de Nova Canlu. que ni'io l(>mos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público. em qua lquer de suas esleras. 

Por ser expressão da ve rdade, tirmamos a presente. 

Campo \tlourào. 31 de Março de 2015 . 

3381901 /0001-69
1 

L C. F. Santos • EPP 

RUA SAO JOSAFAT, 1162 
CENTRO - CEP 87301.000 

CAMPO MOUAAO • Pft 



INFORMAQ 
Rua São Josafat FONE (44) 3525 2949 

CNPJ 03.381.901/0001-69 
financeiro.maqmoveis@hotmail.com 

Al\EXOlll 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 020/201 5 
EDITAL DE PREGÃO ~o 010/201 5 

DECLARA(AO DE F~TREGA 

Declaramos para os dc\'iclos Iins de direito. na qunlid,tde de proponente do jll"l)<.:eclimcnw licitéttó riP. 
sob a modalidade PREGÃ O n" O l 0/2015 instaurado pt>lo Municíp io el e NO\'<l Cantu. que nus 
comprom~t~mos a ~ntr~gar os produtos ganhos por ~SlLI empresa_ nos termos e nas condições do cdit<..tl 
supra re!Crenciaclo. 

Por ser e:--;p ressão da ve rdade_ lirmamos a presente. 

C'nmpo Mour8o. 31 de Março de 2015 . 

'l338190 1/0001-69
1 

L 

L C. F. Santos • EPP 

RUAS O JOSAFAT, 1162 
CENTRO - CEP 87301..o90 

CAMPO MOURAO - Pl't ...J 



INFORMAQ 
FONE (44) 3525 2949 

financeiro.maqmoveis@hotmail.com CNPJ 03.381.901/0001-69 

ANEXO IV 

PARA: 
PREFEITURA MU~ICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LIC ITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECL/\RA(ÃO 

Declaramos para os de,·idos Iins de direito . na qualidade de proponenk du procedimL·ntu licit<~toriu. 

sob a modrll idadc - PRLGÀO n'' O I 0/2015 instaurado pdo Município ck No\ <1 Cantu. ljllL' u Cl11jJrl· ..;u 

proponente. não emprega menores 18 unos em tr•lb<.d ho not urn~l. perigoso ou ins•llubre c em qu<~lquL·r 
tm balho. menores ele 16 (dezesseis) anos. salnl na condição de aprcml i1 .. u panir de 1-t(qualllr;.e) <.mos. 
em obsen i'mciu u l~ci Fctkral 985-t/99. que acrescen tou o inc i~o V ao •1rtigu 27 da l_ci l·cdcral 
8666193. 

Por ser ex pressão da verdade. li rmamos a prescn te. 

Cnmpo Mourão. 31 de Março ele 2015. 

Wilson dos Sanll 
CPF: 4-+ 8.248.1 59-9 1 RG 31654 72-6 

r 0338190110001-69
1 

L 

L C. F. Santos - EPP 

RUA &AO JOSAFAT, 1162 
CENTRO - CEP 87301-090 

C PO MOURÃO • PR _J 



NFORMAQ 
FONE (44) 3525 2949 

financeiro .maqmoveis@hotmail.com CNPJ 03.381.90110001-69 

ANEXO\' 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA~Tll 
COM ISSÃO DE LICITA(,;ÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N" 020/201 5 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECLARAÇÃO 

Declaramos pmn os de,·idos ~in s de di reito. na qual idade de proponente do procedimento licitatúriu. 
sob n modalicl ncte - PREG.À.O nn 010/20 15 instaurado pelo rvlunicíp io d~..· 1'\o\a Cnntu. que a emprc:-..t 
proponente. conhece todos os termos da lic ituçJu. hem como tumuu conhecim~..·nto de tud<h <!'

especificações concernentcs no obj eto da lici tu<,:Jn. tkclm<lllllll <tindn que prcenclw todo:-, <lS r~..·qui:-.Jlos 

na habil itação. 

Por ser expressão ela' erdnde. lirm<1mos a presente. 

Campo Mourão. 31 ele Março de 20 15. 

:1 
03381901/0001-69 

L 

L C. F. Santos - EPP 

RUAS O JOSAFAT, 1162 
CENTRO- CEP 87301..()90 

CAMPO MOURÃO - P 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n• 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITATÓRIO n• 
02012015 
PREGÃO, na forma Presencial n• O I 0/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de Aparelho para Registro/Controle de 
Ponto de Funcionãnos, conforme especificações em edital. 
ABERTURA: À partir das li :00 Horas de DIA 31 de Março de 2.015, 
na sala de reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paranã. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, junto a Divisão de Licitação, no horãrio das 9:00 às I 1:00 
Hs e das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281- pmncantu@ig.com.br. 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 16 de Março de 2.015. 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 
## Prefeito Municipal 
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N' 52, quarta-feira, 18 de março de 20 I 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLÓRIDA 

A~'ISOS flE LICITAÇÃO 
PREGAO r<' 1312015 

fará real~~·~ior:oo dheo;~d~adi:~1°d~0nr;:~ot= s:~1bl~.q~: 
RuJ Ruo Silo Pedro. n• 443 em Florida, P3l'311.i, Brasil. PREGÃO 

~:!5~m~~g~ ~Co':::M~~=!u~~~~~~~d~\Ji~G 
Ca.apam e a ~uisaç4o de matenais de expediente, sob o form3 PRE
SENCIAL. tipo menor preço por Lote 

Valor R$ 61.958,41 (sessenta c um mil novcccn1os c cm
qücnto. c oito reais e quarenta c um ccnmvos) 

lnfonn3ÇC}cs õKhCtOnJtS, dúvi~ c pedidos de cscl~ccimcnto 
deverao ser dtrigados 3 Comtss5o de Ltctução no endereço actma 
m<ntiOnado- T<l<fon< (44-3257-1212). fax (44-3257-1266). 

TOMADA DE PREÇOS :-1' 2/2~15- MF 

fa~ reat!-~~·:.180° t!r!1~~d3;,8'd~0 3.~~~ ~~0 ':'2!1~~~~: :~ 
Slo Pedro. n' 443 em Florid._ Pm>n.!. Bruil. TOMADA DE PREÇO 
p>ru IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO 
MUNICIPIO ·CONSTRUÇÃO DE PISCINA E SANITÁRIOS NO 
CENTitO DE IDOSOS, localizada no Município de Florid3.. sob 

rcgtme d~~/rRsbd~ /7ól.'9cj(f~~:ô:'~ c~:~&r'~m mil. sc-

te<:cntos ~ ,U::[: Tet3c1~t~a~~~~13o ein~~~oc~~~r..,d~· EdiHil c seus resa 

~~~~osa~~el,:tic~~nd:sp!ru~eJgsdragÓríd:e~~~:d~ioiS. e~ 
hor.Uio comerc•al No c.lSO de empre~ com sede fora do Mumcipto 
de: Florida. a Postl Têcmca podelil ser envn'lda por e-m;ul, medi:~ntc 
sollcttaç.ão lnform:~.ções 3dtctonnis, dUvidas e pedidos de cscl3rc-

~~~~r~:~;,~~~d~e~ ~~a:;:: c~~~1~~~~ ~~). ~~~Í~3~S1~~~~)ço 
r1Nid3. 16 de mo.rço de 2015-. 

ROSEMERY APARECIDA LAVAGNOLLI MOUNA 
Pro!t'c: tln 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ 

AVISOS DE UCITAÇÃO 
PREGAO PRESt:NClAL N' !J/2015 

ctt3Çâo ac~~uui~:ic~~o3~~~~i~~0Õ1~/2eoiS ~p~~~~r~e:, ~~: 
mirustrativo n• 16/2015- ref 3 3quisiçâo ck avenlats. p:tpcl higiêmco 
c papel toalh.:l O Edital poderá ser obtido :Jtrolvés do sue "ww,Jbi~ 

r43t~7,~84~) o~l~~c~l~n~~:il~~ita~~~@stb/;,r.~ppe:~o:.b'~fonc 
rREGi\0 PRESENCIAL ~~· 14/2015 

Comun•camos aos Interessados ~ue se enconlJ'a abtna a 11~ 

~~~~:~a~~~:s~lr~in8f5 ~~~:;.n:i~~;s~~o12~e1 1~~~~ :~~e~sla~: 
ratôrio Mumc1pai.O Edital poder.i ser obttdo atravb do Slle' ww\v. ib1~ 

r:3)J'f7,~8'4bÍl ~u~~~e~~~n:~=~ita~~~:ra~.1:ov~~~fone 
PREGÃO PRESENCIAL N' 1~12015 

c:uDÇâo ;~~'i~3~~s :0°5P~~~~~ 'tftes/iof5c?n~f,bcp':c:! 
Admlnistr3tivo n• 31~0 I S • rcf. a contrabçllo exclusiva rum mi~ 
~~~r~lç~d~u,:g~~1~s:o~e ~~~d~~rr:c~eE~np~~~~l~:c:t.jf~~i~~ 
f~~~a~~s0~!~~~s~?~é~~~0tei~f~c:;J·;r:~S~J8f~:h!,j~~~u:~ 
mail: licitacao@ibipora.pr.cov.br. 

lblfls'l.:fA'Iil.~"m~~~~5 

P~t~feit~ 

PREFEITIJRA MUNlCIPAL DE LONDRINA 

Comunictunos aos mteressados que }e encontr.J(m} :~be-rta(s) 
O(s) licitaç.lo(6<s) a S<$uir. CONCOR.RENCIA N' CP/SMGP-
000412015 - Reform>S d1v<rsas em 03 (lrés) CMEI e 04 (quwo) 
Escolo.s Municipais O(s) Edit:ll (is} podero (ao) ser obtido (s) atnwés 

~~: i ~~~~;~·~~)fr~)~~~~;s"3b~uQ~i~~u~l~n~~~~Í0~~ei~~~~~~ 
rutpr.gov.bf. 

lo•ltinn'l . . em 15 de mnrco d( 2.0 I S 
ROGERIO CARLOS DIAS 

S.;cJ~:tário Mun1t1pn! de GcstJôJ PUblica 

PREFEITIJRA MUNICIPAL DE MARJALVA 

rRE~fÓ5~~~~~~~~lt~;'\Sr.:ol5 

Diário Oficial da União - Seção 3 

tcnçllo do Edital; Prefeitura Munic1pal de M:lnalva Rua SanUl Efi· 
génia. 680 Mariah·o.Pr. Reccb1mento d:u Propostl.S· até 31 de m:ll'ço 
de 2015 as 08h3Chnin. Abertura das Propost:L<: 31 de m3fço de 201; 
às 09h00mm. lnformaçó<s. (44) 3232-8370 (voz < fu) ou com
pr3S@capitaldauvafina.com.br 

PREGÃO PRESENCIAL :>;• l-11201; 

Processo Administrativo W S712015 
ObJeto: Aquisiç.;lo de Produtos AlimcnticJos hortJfMigran

Jc iro destinado a diversos setores desta munic1po.l id::ldc, pelo Menor 
Preço Por llem. Obtenção do EditaL Prefeitura Mumc1pal de Manalv~ 
Rua Santn Efigéni:~. 680 Marialva-Pr Recebimento dlS Propost:IS' 3té 
31 de: morço de 201S is t3h4Smin. Abcrtum das Propost~: 31 de 
março d< 2015 as 14h00min. lnform>çO.s: (44) J2l2-8l70 (voz e 
fax) ou compras@c3pll.aldauv3tina.com br 

M:o:rmh;o-Pr. I(• de nl.lt(.O d:.: 1015 
EDGAR SILVESTRE 

l'ref:-,lc 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ 

AI"ISOS DE 110,10LOCAÇÃO E AU ll'OiCAÇAO 
TOMADA Dl; PREÇOS W 1/2Ql~ 

Esgotado o f'll'a/.0 recurs31, n5o havendo Impugnações ou 
recursos, HOMOLOGO e ADJUDICO o julaamento prorendo pelo 
Prcsrdcntc d.l Conuss3o Permanente de Ltcitaçilo e pela Equ1pe de 
Apo1o. que trata da Contr::ltaç3o de empresa por cmpre1tad11 glob:J.I 
para execuç!Jo de obras de eonstruçao de uma sala de Cis1oterapi3 com 
72 00 mJ, conforme ProJetos. Memorial desentivo, Crono&fllm:l Fl
SICO F1nancetro • Pri.\7.0 de Exccuçlo 70 (dras) contados as pJttar da 
assinatura do contr.ato c da ordem de scrvtço EMPRESA VEN· 
CEDORA RUIZ &: MARTINEZ LTDA • EPP - CNPJ: 
06 129.907/000 1-J I -com Proposto de RS 74 I 30.40 (sctcniO c qwnro 
mil cento e trinta rc;m c quarcnto. centavos) 

TO:-i.'\D.\ DE PREÇOS :-1" mOI5 

Esgotado o prv.o recursal, nilo havendo impugnações ou 
recursos, HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento profendo pelo 
Pres1dente da Comtssão Permanente de Ltcitaç:Jo e pela Equtpe de 
Apo1o. que ttab d:~ Contrataç3o de empres:1 por cmprelt3d3 global 
para cxecuç!lo de obr:1s de rcform:1 p:trci::~~l do cen tro de saúde com 
área de 176,38 m2 confonne Projelos, Memorial descmivo, Crono~ 
gr:uno. Flsieo Fmanceiro • Pra7..0 de Exccuç3o 80 {dins) conUJ.dos :1S 
p:1tt1r da ::wmarunt do eontr.uo c da ordem de scrv1ço EMPRCSA 
VENCEDORA: RUIZ & MARTINEZ LTOA - EPP - CNPJ: 
06.12990710001-JI ·com Propost:l de RS 141.504.00 (cento e qua· 
rcnt01 c um mil quinhentos e quatro rc:<~is) . 

!\.!anl\14 l7 .:f.: mat\u Cc ~OJ 5 
PAULO ARMANDO DA SILVA A~VES 

rrcf.!1t~ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO 

AYISO DE LICITA<·,i.o 
PRt-:GÃO PRESf:NCIAL - N' :~/2~15 

I\ PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO RICO • PARA· 
NÁ. faz s<Jber que se encontra ab.tru :1 Llcll3ç:Jo sob a Modalid:~de 
PREGÃO PRESENCIAL N'4612014. do típo MENOR PREÇO POR 
ITEM c que, às 10:00 (dez) hor:l.< do dia 31 de março de 20IS, ~ 
sala de reuniões da Prcfcitur.t., csbti recebendo propostas p:1f':l con~ 
tr::naçilo de l:~bomtôno protético para confecç:lo e fomee1men1o de 
próteses dcntári:lS nos moldes do proy:1ma LRPD do M1nisté:no d:l 
SõlUdc::a, obscrvad:.s as c;af3ctcrlstiçõ1S c dcm:IIS c:ondi~ões espec:tfi
cadas no Edital e em seus Anexos 

t.1':.tn RICO. 16 d·~ rll~~r~o d~ 2f) l j 
MARCEL lAVRE MENDES DGS SANTOS 

Prdi:Ha 

PREFEITURA MUNlCIPAL DE NOVA CANTU 

A'.ISOS UE LICITA(" ÃO 
PltEGÃO FRESE~C"~~L N' 6/ZOIS 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 01612015 
PREGÃO, m\ form3 Prescnctal n• 0061201S ~ PMNC 

OBJETO: Aquisição de ítens para Cesta t.lc: Pásco:t. (Fun
cionâtiOS), confonne e.specificaçõt.s em edital 

ABERTURA A po.~ir d:u OS 00 llor:u do DIA 31 de Março 
de 2.01S. n:1 s:1la de reuniões do P~o Mun1cipal. em Nova C:1ntu, 
Paramk. 

A P-.sta com Inteiro teor do Edital. :1ncxos c mlbrm:J.çõcs 
podcr4o ser solicitodos n> PREFeiTURA MUNICIPAL DE NOVA 
CANTU • PARANÁ. Junto 3 D1vis!o de Licuaçâo, no horirio das 
9:00 as 11.00 Hs • d>S 14 00 as 17:00 Hs. Telefone/Fax· (44) 
35271363 • 3527-1281 • pmnc>ntu@•g.com br 

!SSN 1677-7069 219 

PREG;~o PJ{ESENC'tAL '>J" 71201~ 

PROCfoSSO LICITATORIO n' 01712015 
PREGÃO, na form:a Prcscnc tal n• 007120 I S • PMNC 
OBJETO· Aquisiçao de ftens para Cesto. d~ Póscoa (Alunos da Rede 
Mumc•pal de Eru:mo), çonforme c:spcelficaçõcs em cduol 
ABERTURA Á p>nír d:u 09 00 Horu do DIA 31 de lv!3fço de 
2.01 S, na S3ht de rcumõcs do Paço Mun1e1pal. em Nova Cantu, 
P:lt:ln!. 
A Pasta com inte iro teor do Editâl. une.xos ~: infomlaç O,;s poderJo ser 
sol•c•llldçs no PREFEITURA MUNICIPA~ DE NOVA CANTU -
PARANA, JUnto a 01v1sàO de L1Citaç'3o. no horano das 9 00 ~ li 00 
Hs e das 14 00 às 17:00 Hs Telefot>'.!Ftll< (44 ) 35271363 • 3527-
1281 ~ pmnc311tU~Ig eom br. 

PREGÃO PRESEI"CIAl. N' 81!&15 

PROCESSO LICITATORIO n' 01812015 
PREGÃO. na form:~ Prcscnctt~J n• 00&120 I S • PMNC 
OBJETO: Aquisiçjo de Óx1gC:mo Mcd•cmal c outros, conforme es· 
pcc1ficaçõcs e"'l edital 
AUERTURA: A P"'" d>s 10:00 Horas do DIA Jl d< Março de 
2 OIS. na sala de rcumõe$ do Paço Muntctpal. em Nova Cantu, 
Par.Jnã 
A Past.a com tnlelro teor do Edll.al. anexos e mformaçôes poderJo ~er 
sol•cn>dos no PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANA. junto 3 Oivtsilo de Licttacâo. no horano d01s 9·00 as l i 00 
Hs c dtlS 14 00 as 17 00 Hs Telefone/Fax (44) 35271363 • 3527-
1281 • pmnctlntu@tg com br 

PREGÃO t'RESE~'ClAI. :-<' 912015 

PR..I'ZGÃO, na forma Pn.:~cnctal na 0091201S . PMl'~C 
OBJETO AqutSiçllo de Produtos de L1mpcu (Educ.lçlO c Saui.Jc) 
conforme espet:tfioções em cdtla.L 
ABERTURA Á p:>r11r d3.5 10:30 Horu do DIA J I d< M:>rço d< 
2 O I S. na sala de rcumOcs do Paço Mun1c1 pal. em Nova Cantu. 
Paroná. 
A P11Sl3 com mlc1ro teo r do Ednal. anexos e tnformaçôcs podenlo ser 
solicilodos no PREFEITURA MUNJCIPAL DE NOVA CANTU • 
PARANÁ. junlo > Divis.lo de Ll<l taç.lo. no hor.>no das 9 00 as li 00 
Hs c das 14 00 às 17.00 Hs Telefone/F>.' (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmnco.nru@tg.com br 

PREGÁ() r~;Fs~·<cJA( "'' lO/lUIS 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 020/2015 
PREGÃO. na forma Presenc1:1l n• 010/2015 • PMNC 
OBJETO Aqu1~iç:lo de Ap:1rclho p3r3 Rc:QIStro/Controlc de Ponto de 
Func1onJ.nos, cçmfonne re:sptclfica~ões em c:d i t:.~l 
ABERTURA A p~rtir dJ.S l i 00 Horas do DIA 31 de Março de 
2 OIS, na Sil la de reumoes do Paço MuniCipal, em Nova Cantu, 
Paraná 
A Pasta com in\e1ro teor do Ed1t:1l . 11nexos e mfonnoçOes podemo ser 
soilcilndos nn PREFEITURA MUNICIPAL OE NOVA CANTU • 
PARANÁ. JUnto o. Div~o de L1em:.ção, no horono das 9 00 :~os 11 ·00 
lls c d>S 14·00 às 11 00 lls Tclefo..-.IF>x (44) 35271363 - 3527-
1281 • rmncantu..[flig com br 

rREGÃt1 rP.ESEN<IAl. N' 11/lOIS 

PROCESSO LICITATORIO n' 02112015 
PREGÃO,~ forma Prcsenc1al n• OllnOI.S. PMNC 
OBJErO Aqutslçlo de Equ1pamentos par3 o Hospnal Munactp:tl 
(Convemo/Reeursos HOSPSUS), conforme especificações em edtt31 
ABER'llJRA À part1r das 14 00 Horas do DIA 31 d'! M3rço de 
2 OIS. n3 snla de rcumõcs do Paco Mun1Clp3l, em Nova Canlu 
Pm>n.l 
A Pasb com mtcuo teor do Ed1tnL ;mcxos e mform)Ç6cS podet<1o ser 
soilc•todos n> PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ, JUnto a Div1s:io de L•cit<lçilo. no hor.m o dus 9:00 a.~ l i 00 
lls c das 14 00 às 17:00 lls Telefone/Fax (441 35271363 • 3527-
1281 • pmncantu~ig.c:om br 

' 1' \<l (.'.1nlu.Pí1_ 1{'. J·: Mlr~·o J.: 21115 
AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

l\rdC110 

PREFEiTURA MUNICIPAL DE ORTtGUEIRA 

EXTR\TO DE APOSTILM!El\"TO 

ConSiderando o ortigo 65 ! S d> le1 8 666/93. 
Objeto deste documento ~ lncluJ.ão de dotJç:lo orç:unentána 
N' 09.0J/4.4 90 52110 301.0010 2.028 Font< 1495 Ctld 465 M>len>l 
de Permanente. 
At3 de Regtstro de ?rcços n• 118114 • Prcgno Prcscnc:tal n• 088114. 
em nome da emprcs3· KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP 

~%~t~:h~~t~s~r~~~:~~o;!:~r-~5~n~C:Urmsaet~~=la~~~~~~~~Paii~pres-
Mouvo Aqutstç:lo d~ Comput3dor completo p3.11; o CAPS. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA 

EXTRATO OF. REGr~IRO DE P!lEÇ(I;, 

Pr~silo Elctron1co N• 06112014 
Contratante· Prefeitura Mun1t 1pal de Ptroqu3ra • Objeto . AqUISIÇ:lo de 
matcri:~J de expcd1ente par;) atender :u Secret:lfms mumC1pais c aqu1-

E.4ite documento pode ser veritic:ldo no endereço elett6meo http://www. tn.gpv.b'/aut.enlcXbdeJ1tnl, 
p<lo ctld•go 00032015031800219 

Documento 35sin01do d is italmentc conforme MP nt :1.200-2 de 24103/2001. que · ~t ltUI o 
lnfraestruNJ'õl de Chaves Públlc:as Bras1IC1r:l - JCP~.Br.lStl 
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meses, no CONTRATO N• 028/2014. refere 
que tem como objeto o contrato de locaçac 
XV de Novembro. 263- Centro, Morretes
Conselho Tutelar. da Secretaria de Açao ~ 
favorável. HOMOLOGO o referido aditam 
e fica convocado o SR. JOÃO MARIA Pl 
inscrito com CPF n.• 057.116.419-54, para 
de Contrato, nos termos do art. 64. caput, 
as penalidades da lei. Morretes-PR, 17 c 
TEÓFILO DOS SANTOS PREFEITO MUNII 

DOCUMENTO CERTIFICADO !UNI CIPA L DE NOVA CANTU 
\DO DO PARANÁ 

CÓDIGO LOCALIZADOR: 
159132115 

Diário Oficial Com. lnd. e ~erviços 
N° 9413 118/03/20·15 i PAG. 2·1 

•• 77.845.394/0001-03 
ia, 85 - CEP 8'1.330-000 
O- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 020/2015 
• Presencial n' 01012015 - PMNC 
Aparelho para Reg1stro/Controle de Ponto de 

ações em ed 1t~l 

Horas do DIA 3 I de Março de 2.0 15. na sala de 
Nova Cantu, Paranã 

P!!ra ve-rifica;:.. B ~~:e."ttf~~'lde ciastq P_Bg!na. basta in o il, anexos c informações poderão ser solicitados 
.,<ld.,_q LCCP.I,l9rtcr li~ srre do DIC:E. . 
WW'n, lrropran:; :;o11cl;;i.pr.g<, lf.~ DE NOVA CANTU- PARANA,junto a Divisão 

de Licitaç~o. no orário das 9·00 ás li :00 Hs c das 14:00 ás J7·00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@1g.com.br I Not1a Ca.ntu 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CA.'ITU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNP J n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330..000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n' 01612015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 006/2015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de itens para Cesta de Páscoa(FW>Cionânos), conforme 
especificações em edital. 
ABERTURA: À panir das 08:00 Horas do DIA 3 I de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Mumcipal. em Nova Canru, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos c informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de Licitação, no horário das 9:00 às 11:00 Hs e das 14:00 ás I 7:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1 281 - pmncantu@1g.com.br. 

##Nova Cantu, Est•do do Paraná, 16 de Março de 2.0 15. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefe1to Munocipal 

R$120,00 ·18390/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 1\'0VA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85 - CEP 87.330..000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n' 01712015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 00712015 - PMNC 
##TEX OBJETO: Aquisição de itens para Cesta de Páscoa (Alunos da Rede Mu
nicipal de Ensino), conforme especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 09·00 Horas do DIA 31 de Março de 2.0 15. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edita l. anexos e informações poderão ser sol icttados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. junto a Divisão 
de LICitação, no horário das 9:00 às 11 :00 Hs c das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281- pmncantu@1g.com.br. 

## Nova Cantu, Estado do Paraná, I 6 de Março de 2.0 15. 
## AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

##Prefeito Munocipal 

R$ 120,00 ·18~92/201 5 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 

CNPJ n' 77.845.394/6001-03 
Rua Bahia, 85 . CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LI CITATÓRIO n' 018/2015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 00812015- PMNC 

##TEX OBJETO: Aqu1stção de Óx1gênoo Medicinal e outros. conforme especifi· 
cações em edital. 
ABERTURA: A partir das 10:00 Horas do DIA 3 I de Março de 2.0 15, na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, Paran2. 
A Pasta com mteiro teor do Edital, anexos e Informações poderão ser solicitados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a Divisão 
de LICitação, no horário das 9:00 às I 1·00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363 - 3527-1281 - pmncantu@ig.com.br. 

##Nova Cantu. Estado do Paraná, 16 de Março de 2.0 15. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLJN 

## Prefeito Municipal 

R$120,00 ·18393/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U 
ESTADO DO PARAN..\ 

CNPJ n' 77.845.394/0001-03 
Rua Bahia, 85- CEP 87.330-000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n• 019/2015 
PREGÃO, na form$ Presencial n' 009/20 I 5 - PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Produtos de Limpeza (Educação e Saúde), conforme 
especificações em edital 
ABERTURA: À partir das 10:30 Horas do DIA 31 de Março de 2.015. na sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Nova Canru, Paranâ. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e informações poderão ser solicnados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANÁ, junto a D1visão 
de Licitação, no horâno das 9:00 às 11 :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363- 3527-128 1 - pmncantu@1g.com.br. 

##Nova Canru, Estado do Paranã, 16 de Março de 2.0 15. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Munic ipal 

R$120,00 -18395/2015 

##Nova Cantu, Estado do Parana. 16 de Março de 2.015. 
## A!RTON ANTONIO AGNOLIN 

## Prefeito Municipal 

R$120,00 - 1 &397/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARAI'iÁ 

CNPJ o• 77.845.394/0nOI-03 
R uo Bobia, 85 - CEP 87.330..000 

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO- PROCESSO LICITA TÓRIO n' 02112015 
PREGÃO, na forma Presencial n' 01112015 - PMNC 

##TEX OBJETO: Aquisição de Equipamentos para o Hosp1tal Mun1c1pal 
(Convênio/Recursos HOSPSUS), confonne especificações em ed1tal 
ABERTURA: A panir das 14 :00 lloras do DIA 3 1 de Março de 2.015. na slla de 
reuniões do Paço Municipal , em Nova Cantu, Paraná. 
A Pasta com intcoro teor do Edital. anexos e onlbrmaçõcs poderão ser sohc1tados 
na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU- PARANA,Junto a D1v1sào 
de Licitação, no horãrio das 9:00 às l i :00 Hs e das 14:00 ás 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax· (44) 35271363- 3527·1281 - pmncantu@1g.ccm.br 

##Nova Canru, Estado do Paranâ. 16 de Março de 2.015 
##AIRTON ANTONIO AGNOUN 

## Prefc1to Munoc1pal 

R$ 144,00 - 18388/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANA 

CI\'PJ o' 77.345.3,4/00CI-03 
Rua Babi•, 85 - CEP 87.330-000 

A VISO DE LICITA 'AO -PROCESSO LICITATORIO o' 022120tS 
TOMADA DE PREÇOS 

N'002/20!5 - PMNC 
OBJETO: Conrrataçio d t F.mprtsll pua: 
01 - Colc: ra, Tnn3portc e: Enc:ur..inh,mcn1o pu1 Tnr:smuto de Ruiduos d1 Saúde, 
Grupo "'A .. - lnfccUn1t, .. 8,. - Qui mitos t "'E" Pcrlurocortaotts. conforme 
espec:ifict3çõcs em edital. 

ABERTURA: A pan1r das 14:00 tqualorn) Horas do d.a 02 de Março de 2 OIS, na saio de 
rtuniões do Paço Mun•c•oal. em Nova Can1u. Parani. 

A PilSta com mlciro teor do Ed1tal, anexos c 1nfonnnçõcs podcrJo ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. 1un1o a 
DiviSão de LICiloção, no horãno d;;s 8· 30 As li :00 ~Is e das 14 00 as 17 00 Hs 

Telefone/fax: 44 35271363-3527-128 I 

Novo Cantu. Es1ado do Parana. 16 de Março de 2 O 15. 

AIRT0:-1 Al\TONl O AGNOLIN 
Prdtito Municipal 

R$ ·1 44,00 -18399/2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARA NA 

C:-IPJ n' 77.845.3WOOOI-03 
Rua 82bis, 85 - CEP 87.330..000 

AVISO DE LICITA AO- PROCESSO LICITATORIO n• 02J/20tS 
TOMADA DE PRE OS 

N' 003/2015 - PM:-IC 
OBJETO: Contnltaçio de Emprua p11 r11: 
OI - Contn~taçio de Emprtu (tlpt:chaHzad:~ n1 área) para Trsnsbordo, Tnnsporft e. 
DtJfi!I:IIÇio Final dt Re:s:fduos (Urbar.os). confom1e especificações em edital 

ABERTURA· A partir das 14:00 (quatorze) lloros do di• 02 de Março de 2 OIS, no sala de 
reuniões do Paço Municipal, em Novo Canru. Parani. 

A Pasta com mtctro teor do Edital, anexos e mfom1ações poderJo ser 
sohc tlados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU - PARANÁ. JUnto a 
Divisão do Licitação. no horàno das 8·30 às 11.00 Hse das 14 00 às 17:00 lls 

Tclcfonc/F:>x. 44 35271363-3527-1281 

Novo Canlu. Eslodo do Parona. 16 de M><ço de 2 015. 

AIRTON ANTOI\10 AGNOLIN 
Prtftilo Mc oidpAI 

RS 144,00- 13400/2015 
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O pre!ÍdeO!e da COOTRAST COOPERATIVA DOS PROPRIETAIIIOS 
OE CAIIIHHOES OE ASTOAGA. no "'" du ~ q .. lhe 
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tm numti"' de 154, tm condii;:6H dt votar. Plrl se t1uni-tm em 
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EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial N° 010/2015 
ABERTURA: 31/MARÇ0/2015 HORÁRIO: 11:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 11:00 
Horas do dia 31 de Março do ano de 2.015, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à 
Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de 
PREGÃO, tipo menor preço, por ítem, 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 Pregão, tem por objetivo a Aquisição de Registrador de Ponto, da 
seguinte forma: 

LOTE 01- ÚNICO. 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 15 Und. Registrador de Ponto , Eletrônico, com leitor de Código de 
barras, Biometria, numérico, de acordo com a Portaria no 
1.510 MTE. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

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 - H..J\.BILITAÇÃO 

a) 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), acompanhado do Contrato Social da Empresa 
e suas alterações; 

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



ã) ãs c-eitfd~~~==================::============--====================================--====================:::================================::===================:::====================================:: 

-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS; 
-CND, DÉBITOS, TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS; 
-CERTIDÃO REGULARIDADE COM FGTS; 
-CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS ou conjunta Receita Federal; 
- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS; 

b) 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 II); 

c) Declaração de entrega (Modelo ANEXO III); 

d) 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); 

e) 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°. 02- Habilitação 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

4.1 - A proposta deverá ser elaborada em papel ofício timbrado, ou formulário contínuo, 
e/ou papel ofício contendo o carimbo do CNPJ/MF da empresa, em linguagem clara, sem rasuras, 
emendas ou entrelinhas, com identificação do número, assinada pelo seu representante legal, onde 
devera constar obrigatoriamente: 



CNPJ N.0 77.845.39410001 -03-- Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044} 3527-1363 
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b) indicação do 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 tais 
como: despesas com impostos, embalagem, seguro de transporte (carga e descarga) até o destino 
do objeto; e/ou obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de 
pessoal até o destino do objeto, se for o caso. 

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

ENVELOPE N°. 01 
CONVITE N°.: 
ABERTURA: 
EMPRESA: 

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

5.2 - A abertura do Envelope 02 - 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 01 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 -
PROPOSTA DE PREÇOS. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, serão analisados os documentos contidos no envelope n. 02, e 
decidir quanto a habilitação ou inabilitação das proponentes. 

5.3 - A abertura do Envelope n. O 1 - Proposta de Preços, observará o seguinte 
procedimento: 

5.3.1 - Somente serão abertos os envelopes n. 02 dos proponentes vencedores. 
5.3.2 -O envelope n. 01 (Proposta de Preços) será aberto e uma via do seu conteúdo será 

rubricada, folha por folha, pelos membros da Comissão de Licitação e em seguida passado para 
análise, pelos proponentes presentes. 
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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, por 
ítem, 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 PRESTAÇAO DE SERVIÇOS e 
CONDIÇÕES DO RECEBIMENTO: 
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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 (Almoxarifado da Prefeitura Municipal de Nova 
Cantu). 

7.2 - O Material e/ou serviço será entregue, conforme solicitação, através de emissão de 
requisição em no máximo de 02 (dois) dias úteis após emissão. 

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, em até 30 (Trinta) dias da apresentação da fatura/NF 
anexa a requisição dos materiais emitida pelo requisitante. 

9-DO VALOR 

9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-35.475,00 (Trinta e 
Cinco Mil, Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais). 

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

Dota ão Secretaria 
0302.04122.0021 -2006-33.90.3028 

10 -DAS PENALIDADES 

10.1 - Ao contratado total ou parcialmente inadimplente serão apl icadas 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 CONVOCATÓRIO: 



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

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 ac1ma 
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 109 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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13.4 - Somente terá direito a usar da palavra, rubricar os documentos e propostas, 
interpelar, assinar ata, apresentar recursos, os representantes credenciados das empresas 
proponentes e membros da Comissão de Licitação. 

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

13.6 - A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das 
condições estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 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 n° 85, ou 
ainda pelo fone /fax 44-35271281 I 35271363- e-mail- pmncantu@íg.com.br. 

NOVA CANTU- PARANÁ, 16 de Março de 2015. 

ASS. COMPRAS E LICITAÇÓE~ DA CO~SSÃO C.P.L. 

FEITO 
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(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 
-------------------- portador (a) da Cédula de identidade 
sob n°. e CPF/ MF n°. , a --------------
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 

instaurado por este Departamento de 
Compras. 

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

Em ___ de ________ de 200 . 
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.... _ .. _ • --· ------······------==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

(MODELO ANEXO 11) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 010/2015, instaurado pelo Município de 

Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, 

em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO III) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 010/2015 instaurado pelo Município de 

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

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO IVl 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade -PREGÃO n° O 10/2015 instaurado pelo Município de 

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

perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição 

de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que acrescentou 

o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93 . 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova C ~lJ.·:~ .. :···;: 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 1(, --- ~~·) 

CNPJ N.0 77.845.394/0001-03 -·Fone (044) 3527-1281- Fone Fax (044) 3527-1363 "t~ Cant\.1 ) " 
E-maíl: omncantu@hotmail.com ou pmncantu@.ig.com.br 

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

DECLARACÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n° 010/2015 instaurado pelo Município de 

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

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 

Do representante legal 



Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 

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

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRlO No 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 010/2015 

Objeto: Aquisição de Registrador de Ponto. 

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

Nova Cantu, Paraná, _____ .::::d~e _______ de 2.015. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 



=:=====------=:= ::..-:::::::.:::::::::=::::=::::::::::=.=:::=:::::::::::::::::::=:::::-========::::::::::::::::..-.::::..-::::::= : :::::::::=:-.::::.-:_-:::::::::::-.:-.: 

(MODELO ANEXO VI) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

LOTE 01- ÚNICO . 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO PREÇO MAXIMO 

UNITÁRIO R$-
01 15 Und. Registrador de Ponto, Eletrônico, R$--2.365,00 

com leitor de Código de barras, 
Biometria, numérico, de acordo com 
a Portaria no 1.510 MTE. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CAM 
ESTADO DO PARAJVÁ 

CNPJ 77.845.39410001-03 
PROCESSO LICITA TÓRIO no 020/2015 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

PREVISÃO I 

Fonte: 

DATA: 10 I 03 I 2015 

PARA: 
DIVISÃO DE TESOURARIA- PROGRAMA ÃO FINANCEIRA: 

NAO AUTORIZADO 

DATA: 

Dispensado Concorrência Convite 

fJ.. 

Visto: DATA: 

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



REP Marque Ponto BPD (Barras, Proximidade e Digital) 

R$ 2.380,00 (Unidade) 

O Marque Ponto é um Registrador Eletrônico de Ponto homologado na portaria n° 
1.51 O do MTE, que traz toda a tecnologia da Gertec em sistemas de controle de 
ponto para o mercado. 

Versátil, o Marque Ponto possibilita a marcação do ponto através de: 

- Leitor de Código de Barras; 
- Biometria; 
-Cartão de Proximidade (Contact Less); 
-Teclado numérico. 

Além de possuir toda a segurança e ergonomia para o funcionário e para a 
empresa, o Marque Ponto 
tem um design moderno e compacto, conquistando o título do REP mais premiado 
em design no Brasil e na Europa. 

Característícas do Produto 

- Equipamento homologado junto ao MTE conforme Portaria 1.510/2009; 
- Design moderno e compacto, premiado internacionalmente pela IF Design 2012; 
- Capacidade de armazenar os registros de ponto superior a 1 O anos de dados; 
- Cadastro de até 1 O mil funcionários ativos por equipamento; 
-Agilidade na impressão do comprovante em 1 segundo; 
- Sensor de "pouco papel" e "falta de papel" sendo informado no próprio display do REP; 
- Bobina de papel com 150 metros de comprimento e impressão de aproximadamente 3000 tickets; 
- Diversas formas de marcação do ponto através de leitor de proximidade, código de barras e teclado; 
- Configuração remota, facilitando a operação do equipamento; 
- Display com luz de fundo sempre ativo, ideal para ambientes com pouca luz; 
- Rápida descarga da MRP através da porta USB Fiscal; 
- Em caso de queda de energia, repete a impressão do último comprovante; 
- Pós venda diferenciado através da rede de assistência técnica com cobertura em todo território nacional e serviço 



de suporte técnico especializado; 
- **Software Grátis. 

Especificações Técnicas 

- Memória para armazenamento: 2 milhões de registros; 
-Memória para cadastro: 10.000 funcionários; 
-Impressora: 100mm/s com guilhotina e sensores de papel; 
-Interface: Ethernet TCP/IP; 
- Display: Gráfico com Backlight; 
- Porta USB Fiscal; 
-Teclado: 15 teclas (para marcação do ponto e configuração doequipamento); 
- Leitor de Cartão de Código de Barras (2 de 5 intercalado}; 
-Leitor de Proximidade (tecnologia RFID- 125kHz); 
- Leitor Biométrico: tecnologia com leitura em 360°; 
- Fonte de alimentação com entrada Full Range (90 a 240 V); 
-Dimensões (Largura x Altura x Profundidade): 290 x 195 x 145 mm. 

Características do papel para impressora 

- Largura do papel: 58mm; 
-Diâmetro da bobina (máx): 110mm; 
- Diâmetro externo do tubete: 18mm; 

Especificação do papel: Termobank 62.Garantia- 12 Meses. 

••o software de tratamento de ponto que acompanha o produto é o Asseponto4 da empresa ASSECONT. Este 
sàftware atende todas as normas da Portaria 1510/09 do Ministério do Trabalho e Emprego- MTE. 
O Software Asseponto4 gerencia banco de horas, horas extras, multiempresa, quantidade ilimitada de funcionários, 
controle variável da jornada de trabalho e muito mais. 
Observação: Após 12 meses o software continua funcionando normalmente, apenas as novas senhas de instalação serão 
cobradas. 
A licença do software Assepont é gratuita e o suporte técnico será prestado durante 60 dias sem custo. 
*** Valor Promocional para compras apenas via internet 



. ,___ -

~Faci~ 
~ Tecnologia VeJti 

SOLUÇOES Elll PONTO E ACESSO ponfo 

Cascavel 09 Março de 2015 

À 

Empresa: Prefeitura Nova Cantu 

A/C Eliane 

Conforme solicitado, segue proposta comercial e apresentação do produto Velti C, 
equipamento para controle de ponto certificado de acordo com as normas da Portaria 
1510/2009 e homologado pelo MTE- Ministério do Trabalho e Emprego. 
Agradecemos à oportunidade de apresentar nosso produto e permanecemos à sua 

disposição para quaisquer informações adicionais que eventualmente se façam necessárias. 

Atuamos na área de Controle de Ponto e Acesso e oferecemos a sua empresa uma solução 

versátil e econômica para Controle de Ponto de seus colaboradores. Estamos em alerta 

permanente quanto ao controle de qualidade de nossos equipamentos, para que sua 

satisfação seja plena com excelentes produtos e serviços. 

Atenciosamente, 

Jair Martins Da Silva 

Departamento Técnico /Comercial 

Fone/Fax: (45 ) 9974 7778 8818 7735 

e-mail: equipamentospadrao@hotmail.com 
Rua Sete de Setembro 2977 Cascavel - PR 

Item 
01 

Descrição Velti c 
Equipamento para Controle de Ponto. leitor 
Biométrico + código barras 

Qtde 
01 

Valor unitário 
R$ 2.350.00 

Valor Total 
R$ 2.350.00 



Investimento garantido 

Corte automático do papel 

Possui um eficiente sistema de corte de 
papel por guilhotina e sensor, evita a 
obstrução da saída do papel na 
impressora e reduz o tempo de registro 
do ponto. 

Autonomia de impressão çe-
c nt.l.\,.;... 

Autonomia de 9.000 tickets para uma 
bobina de 330 metros com o t icket 
contendo 10 linhas; 

Alta capacidade de memória 

Capacidade de até 15 mil funcionários 
cadastrados, memória para até 8 
milhões de registros de ponto. 
Garantindo um longo período de 
utilização do equipamento. 

Acessibilidade 

Interface amigável 

Com interface simples, intuitiva e rápida, 
os registradores eletrônicos de ponto da 
Velti,mantém as principais 
características necessárias para adequar 
sua empresa a PORTARIA, visando a 
facilidade e a praticidade no dia-a-dia de 
sua empresa. 

A comunicação em rede permite o acesso 
controlado ao relógio por qualquer 
computador conectado a rede local ou 
acesso remoto. Já o acesso ao 
equipamento via pen drive, disponível 
em todos os modelos, garante 
acessibilidade mesmo em caso de falhas 
na rede ou no cabeamento. 

Biometria com alta capacidade 

O fim das fraudes na marcação de ponto. 
Com alta velocidade de identificação ao 
colaborador e com permissão individual 
para marcação de ponto sem biometria. 
Biometria com recurso de captura 
automática da digital, no qual o 
colaborador unicamente posiciona o 
dedo no sensor biométrico para executar 
a marcação de ponto; 

Especializada no desenvolvimento de softwares e equipamentos de gestão, a Velti/Facitec 

proporciona aos seus clientes e parceiros verdadeiras soluções em gestão de ponto e 

controle de acesso. O sucesso da marca é resultado da constante busca pela inovação 

tecnológica, como também na valorização de seus profissionais. 

Em cada contato, a Velti /Facitec tem mais inspiração para buscar outras possibilidades, 

aplicar diferentes tendências e alcançar novos objetivos. Nosso diferencial está na 

preocupação de levar aos nossos clientes a mesma qualidade que preza em todos os seus 

departamentos, da área comercial à técnica. 

Rua Sete de Setembro 2977 Centro Cep: 88.801 .140 CASCAVEL .PR 
Telefone: (045) 3223 2784 ·9974 7778 ·9981 9076 

E·mail : equipamentospadraoahotmail.çom facltec1Qhotmail.çom 
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Prefeitt1ra 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.corn ou prnncantu@ig.com .br 

I-IOMOLOGAÇ;iO 

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 11° 020/2015 - Edital 
de Pregão, na forma presencial n° 010/2015, para aquisição de Registrador de Ponto, 
conforme especificação no Edital. 

ITEM 
01 

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

QTDDE ESPECIFICAÇÃO 
15 und. Registrador de 

Ponto, Eletrônico 

VENCEDOR VALOR 
INFORMAQ- L.C.F. SANTOS EPP R$-28.950,00 
CNPJ 03.381.901/0001-69 

Nova Cantu, Paraná, 07 de Abril de 2.015. 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 T7.84[).394/000'I -03 

Rua Bahia, 85 -Nova Cantu - PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281- (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-13ó3 

E-mail: pmnca.ntu@,hotmail.com ou pmncantu@.!&.com. br 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório no 020/2015, Edital de Pregão, na Fonna Presencial n° 010/2015, 

em conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 31 de 

Março de 2.015. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Abril de 2.015. 

r , , )J 
~\..-~ \.."" I D . DJVONSlR GRAFF ---

\ OAB-PR n" 4.0~8 
!Assessor Jurídico 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua BAHIA, n° 85 - 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: omncantu(a)hotrnail.com ou prnncantu(a(ig.corn.br 

--··-·-·--·-· ·-.:=========--'================:::=-.:=:::==Trn@'õ'PifABjpPi'êXEÃ'B='''''''''''""''''''''"''==================================:::=========:::============= 

REF: PROCESSO LI ClT A TÓRIO W 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO, na forma presencial n• 010/2015 

A Comissão Mumcipal de Licitações, após análise e verificação da documentação e proposta apresentada. toma pública a Adjudicação, 
do processo licitatório em epigrafe à Empresa TNFORMAQ- L.C.F.SANTOS - EPP, inscrito no CNPJ sob o n• 03 381.901/0001-69, conforme 

DESCRI ÃO 
Registrador de Ponto , Eletrônico, com leitor de Código de barras, Biometria, 
numérico de acordo com a Portaria n• 1.510 MTE. 

Comunica outrossim. que a comissão de licitação dará vistas ao respectivo processo licitatório, a quem se smta preJudicada. 

Comissão de Licitações: 

ED C 
R E.~ 

Nova Cantu, Parana, 31 de Março de 2.015 

~(...l~ 
9 _q-7_ ~_:___;o__:;;<:;:;......;. __ . 

-~-\---
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Prefeitura Municipal de Nova 

=···-··-····················-·······-·-··======::::::::-.:.:ATÁ:::nE"·"AB'E'RTlJR'A''nE:::L'icll:A:Ç'Aü'""''''''"''''''''''''''''::====::===========-.:======= 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 

PREGÃO, na forma presencial no 010/2015 
Às li :00 hs (onze horas) do dia 31 de Março de 2015, na Sala de Reuniões da Prefeitura 

Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações e Pregão 
designados, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das propostas, 
da licitação acima referida o qual objetiva a Aquisição de materiais de limpeza, em conformidade 
com as disposições contidas no Edital, o Presidente abriu a sessão pública, efetuando o 
credenciamento e recebimento dos envelopes, que teve como participante a empresa: 

GERTEC BRASIL LTDA 
CNPJ -03.654.119/0001-76 
INFORMAQ - L.C.F SANTOS - EPP 
CNPJ 03.381.901/0001-69 

EMPRESA I CNPJ 

WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMÉRCIO DE SOFTWARE LTDA 
CNPJ 10.786.517/0001-01 

Aberta a sessão pelo presidente, constatou-se que 01 empresa compareceu para participar do 
certame, e, apresentou os envelopes de n° O I e 02. lniciou-se então a abertura do envelope 
contendo a proposta de preços, sendo da seguinte forma: 

L OTE 01- ÚNICO. 
ÍTEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 15 Und. Registrador de Ponto , Eletrônico, com leitor de Código de barras, 
Biometria, numérico, de acordo com a Portaria U0 1.510 MTE. 

As propostas escritas apresentadas foram as seguintes: lnformaq R$-2.365,00- Workserv 
R$-2.365,00 - Gertec R$-2.000,00, o representante da Empresa GERTEC não apresentou 
credenciamento com reconhecimento de assinatura ou instrumento público particular e não foi 
habilitada a apresentar lances verbais; as demais empresas seguiram com lances verbais e a 
Empresa Workserv declinou com a presta de preços no valor de R$-1.935,00, sendo a proposta 
vencedora a Empresa Informaq com o valor de R$-1.93Q,OO. 

Iniciou-se então a abertura do envelope contendo a documentação de qualificação da 
participante, e, contatou-se que a Empresa apresentou a documentação exigida em Edital. 

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

Pelo fat? de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação/ que p objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: · 

I ' 



Prefeitura Municipal de Nova 
Rua Bahia, 85- Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00 

CNPJ N.0 Tl.845.394/0001 -03 --Fone (044) 3527-1281 ···Fone Fax (044) 35.27-
E-mail: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

ii-~~~-~-=::T'~-=t';:t'd'~::::R.$:·2'8~9so:oo''''(R$'~'L93o~oo~l1N1i)''''(vi~í~::::~::::oi'í~::::Mii:''''''' 

Novecentos e Cinquenta Reais): a empresa: INFORMAQ - L. C. F. SANTOS - EPP, 
Inscrito no CNPJ sob o n° 03.381.901/0001-69; 

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

~ Nova Ca~tu, P~oá, 31 de Março de 2.015. 

Vanderlei Esser - Pté'goeiro ............_ , ~-- L 
= I 



~ ooo . ~~ ---. -

1 JV r o R ífJtflB_ _ .!. 93o . co - ..---



FONE (44) 3525 2949 
financeiro. maqmovei s@hotma i I. c om 

ANEXO VI 

PREFEITUI~A VIUNICIPAL I>E NOVA CANTll 
COMISSÃO DE LICITA<;ÃO 
PREÇOS MÁXIMOS POR ÍTEM 
PROCESSO I.ICITATÓRIO N" 019/2015 
EDITAL DE PREGÃO N° 009/2015 

LOTE 01 - (JNICO. 

I I 
ÍTI;:M I QTilAilE DESCRIÇÃO 

--+·---- -
Rcgistrado1· de Ponto, lc:lctn)nico, 

OI 
I 

_I 

com leitor de Código de barras, 
I Biometri<l, num(·rico, tk acordo com 

_ _I a Portaria n" 1.510 I\1TJ-:. 

MARCA 

-, 
1-11...:!\RY PRISVIA I 

Sl ' J>ER F..\CIL I 

PRE(O 
MÁXIMO 
li~ITÁRIO 

RS-

R) 2365,00 

I 

/ 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ 35...!75,00 (TRINTA E CI~CO MIL Ql lATROCFNTOS 
E SETEN'L\ E CINCO REAIS). 

VALIDADE DA PRO POSTA: 60 DIAS. 

Campo MourJo. } 1 de ['v1nrço ck 2015 . 

\ 'l 

CPF: -t48 .248.159-9 I RG } I 654 72-6 

0338190 1100n -~91 

CENTRO- CEP 87301..( 

L 

L C. F. Santos ~ 
RUA sAO JOSAFAT, 1 

CAMPO MOURAO- P 
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SISTEMAS 

Workserv Desenvolvimento e Comércio de So 
Serviços de Informática, Consultoria e Sistemas 

(45)3254-0570- WW\:V.workserv.com.br 
Rua Independência, 880, sala 2 

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2015 

PROPOSTA DE PREÇOS 

RAZÃO SOCIAL: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA 
CNPJ: 10.786.517/0001-01 
ENDEREÇO: RUA INDEPENDÊNCIA 808, SALA 2 - CENTRO- MARECHAL CANDIDO RONDON - PR 
TELEFONE: (45)3254-0570 
EMAIL: cardozo.wi@gmail.com 

À Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Cantu I Pr 

Referente: Edital Pregão Presencial n° 01 O I 2015 

Prezados senhores, 

Apresentamos e submetemos à apreciação dos senhores nossa proposta de 
preços relativa à Contratação de empresa para a execução do objeto da licitação em 
epígrafe, nos locais, condições e especificações contidas neste edital e seus anexos 
conforme segue. 

1 - DO OBJETO: a presente licitação tem por objeto a locação e aquisição e sistemas, instalação e 
treinamento para Controle de Cartão ponto dos servidores públicos municipais, conforme descritivo 
abaixo: 

fiTEM l QTDE ____ r UNIDÃoe--
1 

DESCRIÇAO 

I I ! I 

l Valor-····-·l-v-ãlõ_r_M_i:Zl 
I Máx. I Total '1 

j I ! I ! . 

1 Un. I I i 

I 
__ , __ 

15 

-·- -+-:R=-e-g-=i-st-r-ad-:-o- r-d-=-e---:P::-o-n-:-t-o-, -:E:;;l-e-=--tr-;:ô:-n-:-ic-o-, !,-----· I 1 

com leitor de Código de barras, , 

1 Und Biometria, ~umérico, de acordo 2_365 00 35.475 00 
com a Portana n° 1.510 MTE. ' ' 
Marca: Henry 1 
Modelo: PRISMA SUPER FACIL ! 

O valor total da contratação é de R$35.475,00 ( Trinta e Cinco Mil 
Setenta e Cinco Reais) 

a) DECLARO, que o pr e da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias 

b) DECLARO, que a E 

licitado. 
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SISTEMAS 

WorkseJV Desenvolvimento e Comércio de So 
Serviços de Informática, Consultoria e Sistema 

(45)3254-0570 - www.workserv.com.br 

vierem a ser ofertados através de lances verbais, estão incluídos todos os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e outros de qualquer natureza, que se 

fizerem indispensáveis à perfeita aquisição do objeto da licitação. 

NOVA CANTU- PR, 31 DE MARÇO DE 2015 

2 

CNPJ 10.786.517/ 00 -01 /INSC. ESTADUAL904.781.23-10- MARECHAL CANDIDO RONDON- PR 



P~ISMA 
Cê%11.%#1 FÓCIL) 

Caracteristicas 

• O equipamento está homologado de acordo com a Portaria no 1. 510/2009 MTE, disponível em 4 modelos: 

- Prisma Super Fácil R01 - Display gráfico (biometria + código de barras+ proximidade RFID e Mifare); 

-Prisma Super Fácil R02- Display alfa numérico (biometria+ proximidade Unique); 

- Prisma Super Fácil R03 - Display alfa numérico (código de barras + proximidade RFID); 

- Prisma Super Fácil R04 - Display alfa numérico (biometria); 

• Utiliza sistema embarcado de gerenciamento, sem necessidade de instalação de software na máquina cliente, 
fornece interface de controle através de navegador web; 

• Possui sistema de impressão com velocidade de 90 mm/s com corte parcial e total do papel; 

• A impressão tem durabilidade de no mínimo 5 anos; 

• Os dados são gravados em memória não volátil tanto para a memória de trabalho (MT) como para a memória de 
registro permanente (MRP}; 

• Permite o cadastro das informações do empregador, local de trabalho e funcionários; 

• Armazena na MRP todos os eventos: registro do empregador, marcação de ponto, alteração de data e hora e cadastro 
de funcionário; 

• Capacidade de gerenciamento de até 15.000 colaboradores na memória de trabalho (MT); 

• Capacidade para armazenamento de registros em memória (MRP): 8.000.000; 

• Trabalha com vários tipos de comunicação, tornando-se um equipamento moldável à necessidade do cliente e 
adaptável ao ambiente; 

• Calendário perpétuo, com opção de ajuste da data e hora e configuração do horário de verão; 

• O equipamento trabalha com leitura automática da quantidade de dígitos dos crachás (3 a 20 dígitos); 

• Possui botão para relação da emissão instantânea dos eventos de ponto realizados nas 24 horas precedentes; 

• Para maior segurança das configurações do equipamento, utiliza-se uma senha, configurável, de segurança no menu; 

• Sistema de No-break opcional com recurso de corte inteligente de energia quando o nível de energia baixar demais; 

• Capacidades de armazenamento de digitais: 300, 1. 900, 9.500 ou 15.000 digitais; 

• Opera com Auto On (biometria com recurso de toque único), função ue permit . realizar a identificação da digital 
somente colocando o dedo no sensor, sem a necessidade de digitar a m tricula, u ilizar o crachá ou a tecla de 

• erificação disponível no teclado; ( 

Possui porta fiscal USB para coleta do arquivo AFD para auditori\ do d do~e uipamento pelo fiscal do trabalho; 

• Sistema de importação e de dados via segun po a . vé esta porta podem ser rea \ 
do equ empregador, de colaboradore , de tría e coleta de eventos; 



• Sistema de identificação de status e eventos no equipamento: pelo próprio equipamento, aplicativo embarcado ou 
software gerenciador; 

• Possui sistema de gerenciamento inteligente. Valida as informações recebidas e as salva se precisar, dessa forma 
otimiza a utilização da memória. não gravando eventos desnecessários; 

• Possui sensor de papel que indica através de mensagem no display, aviso sonoro e até mesmo no software 
gerenciador caso o papel esteja acabando; 

• Possui contador de tickets restantes (valor aproximado). de forma que o empregador saiba quantos tickets ainda 
podem ser impressos com determinada bobina de papel. 

Operacional 

• Pode trabalhar com as seguintes tecnologias de identificação: Biometria, Código de barras e Proximidade Mifare, 
RFID e Unique. 

• Leitor biométrico: tipo ótico com resolução de 500 DPI, mais resistente ao desgaste, riscos e alto desempenho na 
verificação da impressão digital; 

·Modo da verificação das digitais: 1:1 (reconhecimento feito com a prévia informação da matricula e em 
seguida colocando o dedo no sensor biométrico) e 1 :N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor 
biométrico); 

·Auto On: identificação da digital em modo 1 :N (reconhecimento feito apenas colocando o dedo no sensor 
biométrico); 

·Capacidade de armazenamento de digitais: permite armazenar até 15.000 digitais; 

• Leitor de proximidade: lê no padrão 125kHz Unique; 

• Leitor de códigos de barras: lê o padrão 2 de 5 intercalado e não intercalado e o padrão 3 de 9; 

• Armazenamento em memória flash para a MT e MRP, no qual a memória MRP possui um sistema de gerenciamento 
interno para garantir a integridade dos dados; 

• Dados do empregador: armazena em memória a razão social, CNPJ/CPF, CEIe endereço do local de trabalho; 

• Lista de funcionários: é possível programar uma lista de até 15.000 funcionários. contendo matrículas, PIS e nome 
do funcionário; 

• Mecanismo impressor térmico com capacidade de impressão de 38 caracteres por linha; 

• Possui autonomia para mais de 8.500 bilhetes; 

• Utiliza bobinas de no máximo 156 mm de diâmetro, variando a metragem de acordo com a gramatura do papel; 

• Impressora de alta resolução com opção de corte parcial e total do papel via menu do relógio; 

• Durabilidade mínima da impressão de 5 anos, respeitando os requisitos de conservação do fabricante do papel; 

• Possui aplicativo de configuração embutido, não necessita de instalação e oferece suporte a qualquer plataforma 
que possua um navegador de internet; 

• Modos de comunicação: trabalha somente em modo off-line, usando os 
equipamento; 

Tipos de comunicação: serial RS 232, TCPIIP 10/100 MBits e USB 



• Velocidade de comunicação (Serial RS 232): 9.600 bps ou 115.200 bps; 

• Possui segunda entrada USB, por onde é possível a coleta por filtros de registros, configurar o equipamento, 
cadastrar empregador, colaboradores e digitais; 

• Teclado: 18 teclas sendo 10 em padrão telefônico e 8 teclas adicionais de função; 

• Utiliza display de cristal líquido de 16 caracteres x 2 linhas com backlight (iluminação do display) ou display gráfico 
(opcional); 

• Calendário perpétuo: gerencia a passagem da hora, minuto, segundo, dia. mês e ano. Possui uma bateria de lítio 
com capacidade de manter a data e hora correta por 1.440 horas, ou seja, 2 meses no caso de desligamento total do 
mesmo; 

• Sistema de corte da energia do No-break (opcional) quando a tensão da bateria atingir nível insuficiente para 
operação; 

• Monitor interno do circuito: possui um sistema de "Watchdog" interno para supervisão do funcionamento do 
equipamento e dos níveis de tensão; 

• Coleta de dados: os registros podem ser coletados via porta USB Fiscal, segunda USB no próprio equipamento, 
aplicativo embarcado em um navegador de internet ou via software gerenciador; 

• Sistema de proteção contra violação: o equipamento é dotado de sensores que bloqueiam o equipamento em 
qualquer tentativa de violação do mesmo: 

Ambiente 

• Temperatura de operação: -15' C a SS' C (sem condensação); 

• Temperatura para estocagem: -20'C a 60' C; 

• Faixa de umidade para funcionamento: O a 95%; 

• Nível aceitável de luz para funcionamento: 3.000 Lux. 

Elétrica 

• Fonte chaveada: 90 a 240 VAC; 

• Tensão de operação: 8 Volts; 

• Potência média: 4,8 W; 

• Consumo médio de corrente: 600 mA; 

• Bateria externa (opcional): 6,4V para alimentação em caso de falta de energia (No-break). 

Medidas do Produto 

• Peso: 1 ,450 kg; 

• Altura: 18.4 em; 

• Profundidade: 19.02 em;() 

• largura da base: 27,67 c . . 
/ 



Medidas da Embalagem 
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Jertec www .gertec.com .br 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ORÇAMENTO CONFORME 
ABAIXO DESCRITOS: 

PREGÃO 020/015- PREGÃO PRESENCIAL 010/2015 
PROPOSTA Nº 090 

ITEM QTDE 
01 15 

DESCRIÇÃO 
Registrador de Ponto 

eletrônico com Leitor de 
Barras e Biometria, 

numérico de acordo com 
Portaria 151 O TEM. 

2.000,00 
R$UND R$ TOTAL 

30.000,00 / 

TOTAL: 30.000,00 
TRINTA MIL REAIS 

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS A CONTAR DA DATA DE EMISSÃO DA MESMA. 

l'õ3.654.119/0001-76l 
GER f'EC Sr-AS«l L TOA. 

... 0..0 Durvill, 102/102-A/102·8 
1apn L •s6s 1-1 12 ·I.H!US • u ..J 

São Paulo, 26 de Março de 2015 

1 
JORGE RIBEIRO PEREIRA 

GERTEC BRASillTDA 



(. tODELO A~EXO 1) 

Prefeitura ~lunicipal de ~O\'a Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LJCITATÓRIO :'\ 0 020/2015 
EDITAL DE PREG.~O ~o 010/2015 

CREDE~CIA:\IE;\TQ 

/.7. i f Ir. -J'e'_"_~ presente. credenciamos o(a) Sr.( a) 
J "S(Qyc.....t.. 'Y· 7 Lr~ portador (a) da Cédula de identidade 

sob nu. f vc :t ~Ç~ID e CPF/ MF n". r , . .["4.;2@~ ~S ) , a 
participar _ do procedimen~ licitatório sob o modalidade 
V~ c;oo {L- ú!.~t,.,_..Ç:_~of/ instaurado por este Departamento de 

Compras. 
--. :\"a quali~ade de 

1 
representante legal da 

empresa ~ .... J'~ .s-F 0 ~ 'f C>I..c!- outorga-
se ao acima cre<Jênciado (a), dentre outros poderks. o de renunciar ao direito de interposição 
de recurso. 

fõ3.654.119/0001-761 
GERTEC SRASll LTOA. 
Orldlão Outval, 102/ \02-A I \OH 

lua Tapera I 
L 4S65\·\72·1LHEUS·BA .... 

~r -
Em JC de __ ..;..__:~ ___ de 20~. 

JORGE RIBEIRO PEREIRA 

GERTEC BRASIL L TOA 
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Gertec 
AUTORIZAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

Declaramos para os devidos fins, que o Sr. Rodolfo Zander, escrito 

no RG 84.075.54-0 e CPF 064.283.889-52, está autorizado a participar de 

procedimento licitatório em nome da GERTEC BRASIL LTDA, possuidora do 

CPNJ 03.654.119/0001-76, sediada na Avenida Ciridião Durval102-

complemento 102 e 102B- Bairro Tapera- CEP 45.651-172 llheus Bahia. 

lõ3.654.119/0001-76' 
GERTEC BRASIL L TOA. 

Rua Clridlão OuMI, 102/102·A /102·8 
Tapera 

L 45651-172 · ILHEUS • 8A .J 

São Paulo, 26 de Março de 2015 

JORGE RIBEIRO PEREIRA 
GERTEC BRASILLTDA 



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

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

Nome: GERTEC BRASIL L TOA 
CNPJ: 03.654.119/0001·76 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que: 

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

exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966-
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ; e 

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

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

Esta certidão, 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 e abrange inclusive as 
contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nQ 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 ~ 1. 751 , de 02/1 0/2014. 
Emitida às 09:25:33 do dia 17/02/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 16/08/2015. 
Código de controle da certidão: 8702.C712.E036.067C 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Observações RFB: 

Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei n° 9532 / 1997. 

http:/ /www .receita.fazenda.gov .br/ Aplicacoes/ A TSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia... 18/0212015 



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 
SAecretaria da Fazenda Municipa l 

Gerencla de Administração Tributána 

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA 

PROCESSO N°: 3324-15 

NOME/RAZÃO SOCIAL: GERTEC BRASIL LTDA 

NOME FANTASIA: GERTEC 

CPF/CNPJ: 03.654.119/0001-76 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 7887001 

Endereço: AV CIRIDIAO DURVAL TAPERA, 102A/ 102B PROC.1289/ 2000 P. M E. 

DATA E HORA DA CERTIDÃO: 23/03/2015 às 17 :35 :05 hs . 

VALIDADE DA CERTIDÃO : 30 (TRINTA) DIAS********* **************** 

CERTIFICAMOS que, com base no artigo 206 da lei n° 5.172 (CTN), esta certidão tem o 

mesmo efeito de negativa, expedida de acordo com o artigo 205 do referido código, por 

existirem em nome de: GERTEC BRASIL LTDA somente débitos parcelados em adimplência, 

e/ou dívida ativa com depósito judicial integral ; e/ ou processo administrativo fiscal em 

andamento. 

Fica ressalvado o direito da Fazenda Públ ica Municipal inscrever e cobrar débitos ainda não 

registrados ou que venham a ser apurados. 

REGULARIZAÇÃO DE EXTRATO 

WAL TER VASCONCELOS LEMOS - 23.1031201 5 17:35:05 

Atenção : Qualquer rasura tornará o presente documento nu l \ 
\ 



GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA 

SECRET~DAFAZENDA 

Certidão Negativa de Débitos Tributários 

(Emitida para os efeitos dos arts. 113 e 114 da Lei 3.956 de 11 de dezembro de 1981. Código 
Tributário do Estado da Bahia) 

Certidão N°: 20150198281 

RAZÃO SOCIAL 

GERTEC BRASIL LTDA 

INSCRIÇÃO ESTADUAL CNPJ 

052.619.494 03.654.119/0001-76 

Fica certificado que não constam, até a presente data, pendências de responsabilidade da pessoa física ou jurídica acima 
identificada, relativas aos tributos administrados por esta Secretaria. 

Esta certidão engloba todos os seus estabelecimentos quanto à inexistência de débitos, inclusive os inscritos na Dívida 
Ativa, de competência da Procuradoria Geral do Estado, ressalvado o direito da Fazenda Pública do Estado da Bahia 

cobrar quaisquer débitos que vierem a ser apurados posteriormente. 

Emitida em 18102/2015, conforme Portaria n° 918/99, sendo válida por 60 dias, contados a partir da data de sua 
emissão. 

A AUTENTICIDADE DESTE DOCUMENTO PODE SER COMPROVADA NAS INSPETORIAS 
FAZENDÁRIAS OU VIA INTERNET, NO ENDEREÇO http://www.sefaz.ba.gov.br 

Válida com a apresentação conjunta do cartão original de inscrição no CPF o no N 
Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda. 

Página I de I 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 03654119I0001-76 

Razão Social: GERTEC BRASIL LTDA 

Nome Fantasia:GERTEC 
Endereço: R SIRIDIAO DURVAL 102 102 A 102 B I CIDADE NOVA I ILHEUS I 

BA I 45652-165 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8 .036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 07/03/2015 a 05/04/2015/ 

Certificação Número: 2015030706145409346715 

Informação obtida em 25/03/2015, às 09:08 :51. 

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

25/03/2015 09:09 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: GERTEC BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 03.654.119/0001 - 76 
Certidão n°: 76394974 / 2015 
Expedição: 19 /01/2015, às 14:37 : 48 
Validade: 17/07/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica- se que GERTEC BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no 
CNPJ sob o n° 03.654.119/0001-76, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http: //www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



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

CNPJ N.• n.845.39410001..03- Fone (044) 3527·1281- Fone Fax (044) 3527·13 
E-mail: ou 

<MODELO A~EXO li) 

P\RA: 
PREFEITVRA Ml'i'\ICIPAL DE ~0\'A CA~Tl' 
CO\IISS..\0 DE LICITAÇ . .\0 
PROCESSO LICITA TÓRIO ~o 020/2015 
EDITAL DE PREG . .\0 :'\0 010/2015 

DECLARAC.lO DE IDO.VEIDADE 

Declaramos para os de\'idos tins de direito. na qualidade de proponente do 

procedimento licitatório. sob a modalidade- PREG.À..O 11° 010 2015. mstaurado pelo \lumcíp10 de 

?\o\a Cantu. que não fomos declarados inidõncos para licitar ou contratar com o Poder Público. 

em qualquer de sua~ e-.fcras. 

Por ser expressão da verdade. finnamo~ a presente. 

rõ3.654.119j0001-76' 
GERTEC BRASIL LTDA. 

lua Ori41lo OuMI. 1 02/1 02-A /1 02-B 
Tapera 

L 4s6sHn ·ILHEUS ·BA .J 

(LOCAL E DA TAl 

São Paulo 26 Março 2015 

C.n .. 1bo l A::.~inatura 

Do representante legal 



(MODELO ANEXO 111) 

PAR-\: 
PREFEITLRA MU~ICIPAL DE ~0\'A CA~TC 
COMISSÃO DE LICITAÇ \0 
PROCESSO LICITA TÓRIO:\ 020/2015 
EDITAL DE PREG10 ~o 010/2015 

DECLARAÇÃO DE E;\iTREGA 

Declaramos para os de\ idos fins de dir~ito. na qualtdadc de proponente do 

procedimento licitatório, sob a modalidade- PREGÃO n'' 010 :!015 instaurado pelo \1unicíp10 de 

Nova Cantu. que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa. nos tennos 

e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da 'erdade. finnamos a presente. 

lõ3.654.119/0001-761 
CERTEC BRASIL L TOA. 

lua0ri41So Ourval, 102/IOZ·A /I OH 
T~ra L •sts H 12 ·II.Hws . SA ..J 

(LOCAL E DATA) 

São Paulo 26 Março de 2015 

Carimbo e Assmatura 

Do representante legal 

J 

JORGE RIBEIRO PEREIRA 
GERTEC BRASIL L TOA 



(MODELO A~EXO I\') 

PARA: 
PREFEITURA Ml'~ICIPAL DE ~0\'A CA~Tl' 
CO,liSS.~O DE LICITAÇ.ÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2015 
EDITAL DE PREG.\0 ~o 010/2015 

DECLARACÃO 

Declaramos para os dc,·idos tins de direito. na qualidade de proponente do 

procedimento li citatório. sob a modalidade- PREGAO no O I O 2015 instaurado pelo l\lunicíplo de 

~o\'a Canm. que a empresa proponente. nào emprega menores I 8 anos em trabalho noturno. 

perigoso ou insalubrt! e em qualquer trabalho. menores de 16 (dezesseis) anos. saho na condição 

de aprendiz. a partir de 14(quatorze) anos. em ob~ervância a Lei Federal 9854- 99, que acrescentou 

o inciso V ao anigo '27 da Lei Federal 8666 93. 

Por ser expressão da Ycrdade. finnamos a presente. 

lõ3.654.119f0001-761 
CERTEC BRASIL L TOA. 

lua Clridlão DuM!, I 02 /1 02·A /I 02·8 
Tapera L 45651·172·1LHEUS ·BA ...J 

(LOCAL E DATA) 

São Paulo 26 Março 2015 

JORGE RIBEIRO PEREIRA 
GERTEC BRASILLTOA 



Gertec www.g 

DECLARAÇÃO 

A Empresa GERTEC BRASIL L TOA CNPJ N° 03.654.119/0001 -76 com sua matnz localtzada na 
Av Cind1ão Ourval n° 102 Bairro Tapera, na cidade de Ilhéus- Bahta CEP 45 651-172 por 
1nterméd1o de seu representante legal o (a) Sr (a) JORGE RIBEIRO PEREIRA portador ~a do RG 
n° 37 231.907-5 SSP-RJ e do CPF n°610.926 307-91 DECLARA, sob as penas de lei, que 

a) Não possu1 em seu quadro de pessoal empregado (s) menores de 18 anos em trabalho 
noturno pengoso ou insalubre e menores de 16 anos, em qualquer trabalho salvo na 
condtção de aprendiZ, a part1r de 14 anos nos termos do inc1so V do art . 27 da Le1 n° 8 666 
21 de junho de 1993 acrescido da le· n° 9.854 de r de outubro de 1999 

b) Não fo1 declarada inidônea para licitar ou contratar por outra qualquer pessoa Juríd1ca de 
0 1re1to Publico· 

c) Conhece todos os termos da licitação e tomou conhecimento de todas as 
especificações concernentes ao objeto da licitação preenchendo todos os requisitos 
na habilitação 

j/ I Jorge Rtbeiro Peretra 

Escntórlo Centro! 
-5~a~u~ra. 30?0. 6' ancar 

53c Pai.! o- SP. CEP. 'J~046 · 5:l:i 

São Paulo, 25 de março de 2015 

ro3.654.tt9;ooot-76l 
GERTEC BRASIL L TOA. 

Rua Clridlao DuM/, 102 I 102·A/ 102-8 
Tapera 

L 45651-172 -llHEUS - BA ..J 

Unnjaáe de Serviços 
Rua GuaiCt.Jru:; : .. ;. 
C ::wr J - S:J :EP· 093!: -'3!C 



(~10DELO ANEXO\) 

PARA: 
PREFEITUR.\ :\-IUNICIPAL DE :\OVA CA~Tt: 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 
EDITAL DE PREGÃO ~o 010/2015 

DECLARAC:\0 

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

procedimento licitatóno, sob a modalidade- PREG .\o n° O 1 O 2015 instaurado pelo Município de 

Nova Cantu. que a empre~a proponente. conhece todos os termos da licitação. bem como tomou 

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

preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade. firmamos a presente. 

lõ3.654.119/0001-76' 
GERTEC BRASIL L TOA. 

lua Oridlão DuMI, 102 /102-A/102-8 
Tapera L 45651-172 · IUiEUS . BA _J 

(LOCAL E DATA) 

São Paulo 26 Março 2015 

JORGE RIBEIRO PEREIRA 
GERTEC BRASILLTDA 



INSTRUMENTO PARTICULAR DE RE-RATIFICAÇÃO DA 11a 
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 

LIMITADA EMPRESÁRIA 
GERTEC BRASIL L TOA. 

NIRE 29202185723 
CNPJ N° 03.654.119/0001-76 

JORGE RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado 
sob o regime de comunhão universal de bens, nascido a 01 de março de 1961, 
empres~rio, inscrito no CPF/MF sob o no 610.926.307-91 , portador da Cédula 
de Identidade RG 37.231.907-5 - SSP-RJ e registro no CREA-RJ no 81-1-
02910-8, residente e domiciliado na Rua Ornar Daibert, no 01, casa M 705, 
Parque Terra Nova II, CEP 09820-680, Cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo; 

DALILA PEÇANHA PEREIRA, brasileira, natural do Rio de Janeiro/RJ, casada 
sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 03 de Novembro de 
1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob o no 544.158.537-49, portadora da 
Cédula de Identidade RG 04.770.565-2 - SSP-RJ, residente e domiciliada na 
Rua Ornar Daibert, no 01, casa M 705, Parque Terra Nova 11, CEP 09820-680, 
Cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. 

Únicos sócios da sociedade limitada empresária GERTEC BRASIL LTDA., com 
sede na Av. Ciridião Durval n° 102, 102A e 1028, Tapera, CEP 45.651-172, 
Cidade de Ilhéus/BA, cadastrada no CNPJ/MF sob no 03.654.119/0001-76, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia , sob 
NIRE 29202185723, em sessão de 18/02/2000, e possui uma filial na Avenida 
Jabaquara, n° 3060 edifício Stanford Office Center 6° andar, Mirandópolis São 
Paulo/SP, CEP: 04.046-500, cadastrada do CNPJ/MF sob n° 03.654.119/0002-
57, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do Estado de 
São Paulo, sob NIRE 35902900403, em sessão de 04/01/2005, resolvem, 
assim re-ratificar a redação da 11 a alteração e consolidação contratual da 
sociedade, para que conste com o seguinte teor: 

-I-

1°) Neste ato, a sociedade eleva o capital social em R$ 1.283.584,00 ( um 
milhão duzentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais) , 
totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, sendo R$ 
1.282.583,00 (um milhão duzentos e oitenta e dois quinhentos e oitenta e três 
reais) proveniente do saldo da conta de Reservas de incentivos fiscais de 
Redução do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em 75% ano calendário 
2013, concedido pela SUDENE, conforme artigo 13 da Lei n° 4.239, de 27 de 
JUnho de 1963 e R$ 1.001,00 (um mil e um reais) proveniente do saldo da 



I 

"\.-..)RA ll!!u 
(() 1z 
~ "'d % «f ~"'\.~~ l> 
O. F~ N ..... ta .... r-

conta de Reservas de Lucros a Realizar de escrita contábil 2.4.3 .02 .00 , 
registradas em seu respectivo balanço patrimonial, passando o mesmo para R -;,:~-- - -----~~· 
16.214.865,00 (dezesseis milhões duzentos e quatorze mil oitocentos e "il Cantu • 
sessenta e cinco reais), totalmente subscritos e integralizados em moeda 
corrente do país, mediante a emissão de 1.283.584 (um rn ilhdu C:uzentos e 
oitenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro) quota~ r.o v.:;lor noiT'ina l de R$ 
1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscritas e integralizada:;, .=.11 moeda 
corrente do país, portanto ficando assim distribuído entre os só:::os : 

SOCIO QUOTA VALOR EM R$ I PERCENTUAL I 
i JORGE RIBEIRO PEREIRA 15.890.568 15.890.568,00 98% -

DALILA PEÇANHA PEREIRA 324.297 324.297,00 2% -
TOTAL 16.214.865 I 16.214.865,00 100°/o 

Clausula 2a 
O capital socia l é de R$ 16.214.865,00 (dezesseis milhões duzentos e quatorze 
mil oitocentos e sessenta e cinco reais) dividido em 16.214.865 (dezesseis 
milhões duzentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e cinco) quotas no va lor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma: 

SOCIO VALOR EM R$ I PERCENTUAL 
~J~O~R~G~E~R~I~B~E=IR~O~P~E~R=EI~RA~-~~-~~~+-~1~5~.8~9~0~. 5~6~00 1 

98o/o 
DALILA P~ÇANHA PEREIRA 324.297,00 2% 

TOTAL=-----__:._-=-=-....:.::...::.'-- 16.214.865,00 1000/o 

-II-

As cláusulas e condições estabelecidas em atos já arquivados e que não foram 
expressamente modificadas por esta re- ratificação de alteração de contrato 
social continuam em vigor. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente documento em ---..... 
04 (quatro) vias de igual teor e forma. 

rode 2014. 
/\ ;/ ) / 

·-·~F"/ 
. '--r-~ I I I I ~J 

..:.J tcf:J~'. f -é.N •·'" . ?- A~ ~.:........ 
DA~ PEÇANHA PEREIRA 
/ "': 04.77 . 65-2 



11a ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE 
LIMITADA EMPRESÁRIA 
GERTEC BRASIL L TOA. 

NIRE 29202185723 
CNPJ N° 03.654.119/0001-76 

JORGE RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado 
sob o regime de comunhão universal de bens, nascido a 01 de março de 1961, / 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o no 610.926.307-91, portador da Cédula 
de Identidade RG 37.231.907-5 - SSP-RJ e registro no CREA-RJ no 81-1-
02910-8, residente e domiciliado na Rua Ornar Daibert, no 01, casa M 705, 
Parque Terra Nova 11, CEP 09820-680, Cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo; 

DALILA PEÇANHA PEREIRA, brasileira, natural do Rio de Janeiro/RJ, casada 
sob o regime de comunhão universal de bens, nascida em 03 de Novembro de 
1959, empresária, inscrita no CPF/MF sob o no 544.158.537-49, portadora da 
Cédula de Identidade RG 04.770.565-2 - SSP-RJ, residente e domiciliada na 
Rua Ornar Daibert, n° 01, casa M 705, Parque Terra Nova II, CEP 09820-680, 
Cidade de São Bernardo do Campo, estado de São Paulo. 

Únicos sócios da sociedade limitada empresária GERTEC BRASIL L TOA., com 
sede na Av. Ciridião Durval no 102, 102A e 102B, Tapera, CEP 45.651-172, 
Cidade de Ilhéus/BA, cadastrada no CNPJ/MF sob no 03.654.119/0001-76, com 
seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Bahia, sob 
NIRE 29202185723, em sessão de 18/02/2000, e possui uma filial na Avenida 
Jabaquara, n° 3060 edifício Stanford Office Center 6° andar, Mirandópolis São 
Paulo/SP, CEP: 04.046-500, cadastrada do CNPJ/MF sob no 03.654.119/0002-
57, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercia l do Estado de 
São Paulo, sob NIRE 35902900403, em sessão de 04/03/2005, resolvem, 
assim proceder à alteração e consolidação do contrato social : 

-I-

1°) Neste ato, a sociedade eleva o capital social de R$ 14.931.281,00 
(quatorze milhões novecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e um reais) 
para R$ 16.214.865,00 (dezesseis milhões duzentos e quatorze mil oitocentos 
e sessenta e cinco reais), mediante a emissão de R$ 1.283.584,00 (um milhão 
duzentos e oitenta e três mil quinhentos e oitenta e quatro reais), totalmente 
subscritos e integralizados, em moeda corrente do país, mediante incorporação 
de saldo proveniente das Reservas de incentivos fiscais de Redução 
do Imposto de Renda Pessoa Jurídica em 75% ano calendário 
2013, concedido pela SUDENE, conforme artigo 13 da Lei n° 4.239, de 27 de 
junho de 1963, registrada em seus ':E balanço atrimoniais, 

\ up 

~I 



portanto, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, 
ficando assim distribuído entre os sócios: 

SOCIO QUOTA VALOR EM R$ PERCENTUAL-~ 
JORGE RIBEIRO PEREIRA 15.890.568 15.890.568 00 98% l 

DALILA PECANHA PEREIRA 324.297 324.297,00 
·-

2% 
TOTAL 16.214.865 16.214.865,00 100°/o 

2°) As demais cláusulas não atingidas por este instrumento, continuam 
inalteradas. 

-II-

Os sócios decidiram consolidar o contrato social, já refletindo as deliberações 
descritas nos Itens acima: 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL 
GERTEC BRASIL L TDA. 

NIRE 29202185723 
CNPJ N° 03.654.119/0001-76 

JORGE RIBEIRO PEREIRA, brasileiro, natural do Rio de Janeiro/RJ, casado 
em regime de comunhão total de bens, nascido a 01 de março de 1961, 
empresário, inscrito no CPF/MF sob o no 610.926.307-91, portador da Cédula 
de Identidade RG 37.231.907-5 - SSP RJ e registro no CREA-RJ n° 81-1-
02910-8, residente e domiciliado na Rua Ornar Daibert, no 01, casa M 705, 
Parque Terra Nova li, CEP 09820-680, Cidade de São Bernardo do Campo, 
estado de São Paulo e, 

DALILA PEÇANHA PEREIRA, brasileira, natural do Rio de Janeiro/RJ, casada 
em comunhão total de bens, nascida em 03 de Novembro de 1959, 
empresária, inscrita n CPF/MF sob o no 544.158.537-49, portadora da Cédula 
de Identidade RG 04.770.565-2 - SSP RJ, residente e domic' 'ada na Rua Ornar 



Clausula 1a 
A sociedade gira sob o nome empresarial GERTEC BRASIL L TDA, cem sede 
na Av. Ciridião Durval n° 102, 102A e 102B, Tapera, CEP 45.651-172, C:iJade 
de Ilhéus/BA, cadastrada no CNPJ/MF sob no 03.654.119/0001-76, c'Jm seus 
atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado da Baria, sob NIRE 
29202185723, em sessão de 18/02/2000, e possui uma filiai na Ave11ida 
Jabaquara, n° 3060 edifício Stanford Office Center 50 andar, Mirandóp~l:~, São 
Paulo/SP CEP: 04.046-500, cadastrada do CNPJ/MF sob no 03.654.119/0002-
57, com seus atos constitutivos arquivados na junta comercial do E~tac1o de 
São Paulo, sob NIRE 35902900403, em sessão de 04/03/2005. 

Clausula 2a 
O capital socia l é de R$ 16.214.865,00 (dezesseis milhões duzentos e quatorze 
mil oitocentos e sessenta e cinco reais) dividido em 16.214.865 (dezesseis 
milhões duzentos e quatorze mil oitocentos e sessenta e cinco) quotas no valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado em 
moeda corrente do país, e distribuído da seguinte forma: 

SOCIO QUOTA VALOR EM R$ PERCENTUAL 
JORGE RIBEIRO PEREIRA 15.890.568 15.890.568,00 98% 
DAULA PEÇANHA PEREIRA 324.297 324.297,00 2% 

TOTAL 16.214.865 16.214.865,00 100°/o 

Parágrafo primeiro - A filial tem como destaque do capital social da matriz o 
valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referentes a 50.000 (cinquenta 
mil) quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. 

Parágrafo segundo - A responsabilidade de cada sócio está restrita ao valor 
de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do 
capital social. Art. 1.052 do Cód. Civil Brasileiro Lei n° 10.406/2002 

Clausula 3a 
O objeto social da matriz é: 

a) A Fabricação e Comercialização de equipamentos eletrônicos dedicados à 
automação gerencial e comercial e periféricos de computador (CNAE 
2622-1/00); 

b) A prestação de serviços de assistência técnica, instalação, reparo e 
manutenção de equipamentos elétricos, eletrônicos, eletroeletrônicos, 
de informática, e de processamento de dados (CNAE 11-8/00); 



c) A locação e sublocação de produtos e equipamentos elétricos, 
eletrônicos, eletroeletrônicos, de informática, processamento de dados, 
automação bancária e comercial (CNAE 7733-1/00). 

d) Participação em outras sociedades como sócio quotistas ou acionistas 
(CNAE 6463-8/00). 

e) Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador 
customizáveis (CNAE 6202/3-00) e não customizáveis (CNAE 6203/1-
00). 

f) Comércio atacadista de produtos e equipamentos elétricos, eletn}"'ir:os, 
eletroeletrônlcos, de informática, e de processamento de dados (CNAE 
4651/6-01). 

g) Comércio atacadista de produtos e suprimentos elétricos, eletrônicos, 
eletroeletrônicos, de informática, e de processamento de dados (CNAE 
4651/6-02). 

§ Único: O objeto da filial é: 

a) Comércio atacadista de produtos e equipamentos elétricos, eletrônicos, 
eletroeletrônicos, de informática, e de processamento de dados (CNAE 
4651/6-01). 

b) Comércio atacadista de produtos e suprimentos elétricos, eletrônicos, 
eletroeletrônicos, de informática, e de processamento de dados (CNAE 
4651/6-02). 

Clausula 4a 
A sociedade iniciou as suas atividades em 18 de fevereiro de 2000 e seu prazo 
de duração é por tempo indeterminado. 

Clausula sa 
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 a 
venda, formalizando, se realizada à cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 

Clausula 6a 
A responsabilidade de cada sócio está restrita ao valor de suas quotas, mas 
todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Art. 
1.052 do Cód. Civil Brasileiro Lei no 10.406/2002. 



Clausula 7a 
A administração da sociedade cabe ao sócio JORGE RIBEIRO PEREIRA com os 
poderes e atribuições de administrador, autorizado a uso do nome empresarial, 
tendo amplos poderes para gerir os objetivos da sociedade de forma lícita, 
vedado, no entanto, a prática de atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações, seja em favor de qualquer dos quotistas ou de te:-cc:ros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do 
outro sócio. 

Parágrafo Primeiro 
É vedada aos sócios a prestação de fianças ou avais e a prática de :~tos 
gratuitos, de favor ou alheios aos objetivos da sociedade, respor.de l.:!.:> o 
infrator do aqui disposto pessoalmente pela organização assumida, sendo tais 
atos legalmente nulos em relação á sociedade. 

Parágrafo Segundo 
O administrador poderá outorgar procuração a terceiros desde que, além de 
mencionarem expressamente os poderes conferidos, deverão, com exceção 
daquelas para fins judiciais, conter um período de validade limitado. 

Clausula sa 
O exercício social terá início em 01 de Janeiro e término em 31 de dezembro 
de cada ano, ocasião em que serão levantados o inventário, o balanço 
patrimonial e o balanço de resultado econômico. A critério dos sócios, a 
sociedade poderá levantar balanços intercalares no último dia de cada mês. 

Parágrafo Único: Os resultados apurados serão atribuídos aos sócios, 
proporcional ou desproporcionalmente às suas quotas de capital, podendo os 
lucros ser distribuídos ou ficarem em reservas na sociedade. 

Clausula ga 
Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social , os soc1os 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador( es) quando for o caso. 

Clausula 10a 
A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

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

Clausula 12a 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas 
atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus 



haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

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

Clausula 13a 
O administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impf>c1ido de 
exercer a administração da sociedade, por lei especial, e nem cond~nad<' ou 
encontra-se sob efeito da condenação que o proíba de exercer a admir.i:;~;-ação 
da sociedade empresária. 

Clausula 14a 
Fica eleito o fórum de Ilhéus/BA para o exercício e o cumprimento dos direitos 
e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente documento em 
04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com as testemunhas infra 
assinadas. 

Ilhéus/BA, 20 de junho de 2014. 

RIBEIRO PEREIRA 
7.231.907-5 
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SISTEMAS 

PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PARTICULAR 

A empresa WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARE LTDA, com sede e 

foro na RUA INDEPENDENCIA, N° 880 SALA 2, na cidade de MARECHAL CANDIDO RONDON, 

Estado PARANÁ, inscrita no CNPJ/MF sob n.0 n 10.786.517/0001-01, com inscrição Estadual sob n.0 

/ 
904.781.23-10, neste ato representada pelo, Senhor CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO, 

SOCIA ADMINISTRADOR desta empresa, portador da Cédula de Identidade n.0 7.500.065-0, 

expedida pelo (SSP-PR), e do CPF sob n.0 045.143.419-67, que pelo presente instrumento de 

mandato, nomeia e constitui, seu PROCURADOR, o Senhor CASSIANO LUIZ ZANATA BONOMO, 

portador (a) da Cédula de Identidade n.0 5.756.093-2, expedida pelo (SSP-PR), e do CPF sob n.0 

017.977.659-22, a quem confere poderes especifico para representar a outorgante junto a qualquer 

órgão publico federal, estadual ou municipal para participar de licitações publicas (Pregão, Registro de 

Preço, Tomada de Preço e Concorrência Publica), podendo praticar os atos concernente a entrega de 

documentos de identificação, envelopes de habilitação e de proposta, oferecer lances verbais de 

preços, interpor e desistir de recursos, negociar preços e demais condições, transigir, desistir, prestar 

informações, assinar atas, mapas comparativos de preços, planilhas e demais documentos, em fim, 

praticar todos os demais atos pertinentes ao referido processo licitatório, dando tudo por bom firme e 

valioso. 

Validade: Prazo Indeterminado. 

Marechal Candido Rondon, 02 de Janeiro de 2015 

RECONHECIMEJ _ 
NO VERSO 

CNPJ 10.786.517/0001 -01/lnsc. Estadual904.781 .23-10- Fone (45) 3254-0570 - Marechal Candido Rondon - PR 
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Os abaixo .identificados e qualificados: CARLOS EDUARDO ZANQUETI A 
CARDOZO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural 
de Goioere - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 045.143-.419-67, 
portador da carteira Ge identidade RG n°. 7500065-0 'SSP-P.R, residente e 
domiciliado na Rua Santa Catarina., 660, Apto 1 06·, Centro, Marechal Candido 
Rondon- PR, CEP 85960-000, CASSIANO LUIZ ZANATA BONOMO, brasileiro, 
solteiro, nascido em 28/03/1978, natural de Umuarama - PR, comerciante, inscrito 
no CPF/MF sob n°. 017.977.659-24, portador da carteira de identidade RG n°. 
5756093-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Lincon Leduc, 834, Conjunto 
Residencial Britânia, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, tem 
constituldos entre si, uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES 
L TOA - ME., corn sede na Rua Tiradentes, 808, Sala 11 , Centro, Marechal Candido 
Rondon- PR, CEP 85960-000., e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.7.86.517/0001-01 , 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0645864-2 em 22/04/2009, e 
ultima alteração registrada sob n.0 20112856691 em 18/05/2011, resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: O ender~ço da presente sociedade qwe é na Rl.la Tiradentes, 
808, .Sala 1'1 , Centro, Marechal Candido Rondon- PR, CEP 85960-000, fica alterado para: 
Rua Independência, 880, Sala 2, Centro, Marechal Candido Hondon - PR, CEP 
85960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: O endereço do sócio Carlos Eduardo Zanquetta Cardozo que 
era na Rua Santa Catarina, 660, Apto 106, Centro, Marechal Candido Ronóon - PR, CEP 
85960-000, fica alterado para: Rua Santa Catarina, 660, Apto 107, Centro, Marechal 
Candidó Roridoli - PR, CEP 85960-000. 

CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço do sócio Cassiano Luiz Zanata Bonomo que era na 
Rua Lincon Leduc, 834, Conjun~o Residencjal Britania, Marechal Candido Rondon - PR, 
CEP 85960-000, f(ca alterado para: Rua Fridolino Rauber, 2002, Loteamento Bem Te Vi, 
Marechal Candido Rohdon - P.R, CEP 85960-000. 

CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que nã 
colidirem com as disposições do presertte instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA: A vista da modificação ora. ajustada, consolida-se o contrato social, 
que passa a ter' a segu.inte redação. 

' : 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA- ME 

CNPJ/MF: 1 O. 786.517/0001-01 
NIRE: 412.0645864-2 

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO, brasileiro, casado sob o regime 
de comunhão parcial de bens, natural de Goioere - PR, comerciante, inscrito no 
CPF/MF $Ob n°. 045.143.419-67·, portador da carteira de identidade RG n°. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA:sj:>bl:t:DADE: : : : C::J=L. N.[jf-···· r-

WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO D~SoirivAIÍJ;Si(. TQ):C ~ 
CNPJ/MF: 0° 10.786.517/0001-01 • !~--- / ----~;;· 

NIRE: 412.0645864-2 ~ Cant\) • 
Folha: 2 de 

7.500065-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 660, Apto 107, 
Centro, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, CASSIANO LUIZ 
ZANATA BONOMO, brasileiro, solteiro, nascido em 28/03/1978, natural de 
Umuarama - PR, comerciante., inscrito no CPF/MF sob n°. 01.7.977.659-22, 
portador da cartéirá de identidade RG n°. 5756093-2 SSP-PR, residente e 
domiciliado na Rua Fridolino Rauber, 2002, Loteamento Bem Te Vi, Marechal 
Candido· Rondon-PR, CEP 85960-000, tem constituídos entre si, uma sociedade 
empres~ria limitada que gira nesta praça sob o nome de WORKSERV 
DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA - ME, com sede na 
Rua Independência, 88.0, Sala 2, Centro, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 
85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.786.517/0001-01, registrada na Junta 
Comercial do -Paraná sop n° 412.0645864-.2 em 22/04/2009, e ultima alteração 
registrada sob n.0 20"112856691 em 18/0512011; resolvem consolidar o contrato 
social mediante as condições estabelecidas nas. cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de WORKSERV 
DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA - ME e tem sede e 
domicílio na Rua Independência, 880 Sala 2, Centro, Marechal Candido Rondon - PR, 
CEP 85960-000. 

CLÁUSULA ·SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependênCia, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA: A socied~de iniciou suas atividades em 27/04/2009 e seu prazo 
de düração é por tempo indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração no ramo de: Comercio 
varejista de equipamentos e suprimentos de informática e o desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda, transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacion~l e comercio 
atacadista de produtos alimentícios industrializados e refrigerados. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de 20.000,00 (vinte mil reais) , divididos em 
20.000 (vinte mil) quotas de caf:)ital no valor nominal de R.$ 1,00 (um real) cada uma, 
s1.,1bspritas e j~ integralizad~s. em moeda corrente do Pais, pelos sócios e distribuídas da 
seguinte forma: 

Nome % Quotas Valor 
CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO 10,00 2.000 2.000,00 
CASSIANO LUIZZANATA BONOMO 90,00 18.000 18.000,00 

OTAL 100,00 .20.000 20.000,00 
• o 

CLÁUSULA SEXTA: A responsabllidàde de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidarfamente pela . integráltzação do capital social, conforme 
dispõe o art. 1.052 da Lei 1 0.406/2002·. · · 

CLÁUSULA SÉTIMA: As quotas são indivisíveis .. ·: e não poderão $er cedidas ou 
transferidas a terceiros s·em o consentimento dos. outros sócios, a quem fica assegurado, 
em i.gualdade de condições .e preço, o direito de preferência para a sua aquisiçáo se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteráção contratual 
pertinente. 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA•saÇ(EbAD~ !: ~__Nt.l ~ 

WbRKSERV D~SENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTW~Í.CSlTê • _:ME __ ._-_.o. _-.-~_-_ ....... ~ 
CNPJ/MF: n° 10.786.517/0001-01 _ . 

NIRE: 412.0645864-2 1:ap_;; / ç~ 
Folha. t\l • 

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 à venda, 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~ A administração da sociedade cabe a CARLOS EDUARDO 
ZANQUETTA CARDOZO, 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 consecuçã·o dos objetivos ou à 
defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 -É vedado o uso do nome empresarial em ativic;lades estranhas ao interesse social 
ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou aiienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constitúir, em nome da 

socieçfade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a ·Serem praticados. 

CL.,ÁUSULA NONA: Os sócios podetão de c.omum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pró-labore11

, observadas as disposições re_gulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉClMA: Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, 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 Contabilida'de, participando todos os sócios do·s lucros ou perdas apurados, 
na mesma proporção das ql.lotas de capital que possuem na ·sociedade. 

Parágrafo único - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 
períodos inferiores há um ano, e o lucro apurado nessas .9emonstrações intermediárias, 
poderá ser distribuído mensalmente aos sócios, a tít.tiÍo -de !Antecipação de Lucros, 
proporcionalmente às quotas de capital de cada um.'· Ness~ .caso será observada a 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capitat so~í~l , conforme estabelece o 
art. 1.059 da Lei n.0· 10.406/2002. · · 

CLÁUSULA. DÉCIMA PRIMEIRA: Nos quatro meses ~eguintes ao término do exercício 
social, os ·sócios deliberarão sotire as contas e designârão administradores quando for o 
caso. 

Parágrafo único - Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a reunião, o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do 
respectivo recebimento, à disposição dos sócios .que não exerçam a ádmtnistração_ 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a soci~, 

~3 r9 \ ~ 
\!~1'<-~t ..1 ~~ ·~~ 
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NIRE: 412.0645864•2 ~~ ~~ 
Folha: tu· 

continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz, Não sendo possível 
ou inexistinçto interesse destes ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres 
será apurado e liquidado com base na s·ituação patrimonial da sociedade, à data da 
resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 

Parágrafo úniço- O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se res0lva em relação a seu sócio. 

CLÁUSULA DÉC.IMA TERCEIRA: O Administrador declarar sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 
condenação criminal, ou por s:e 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 ~uborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sístema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Fica eleito o foro da comarca de Marechal Candido 
R.ondon - PR para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resu.ltantes 
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, a presente, em 3 (três) vias 
de igual tear e forma, ·obrigando-se fielmente. por si, seus herdeiros e sucessores legais a 
cumpri-lo em todos· os seus termos. 

Marechal Candido Rondon- PR, 29 de outubro de 2013. 

~~ 
1- tAIIi 
• Fons 
~ . (45) 321 
.... '1:> .> 3: 
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Serviços de Informática, Consultoria e Sistemas 
( 45)3254-0570 

Rua Independência, 880, Sala: 02 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 020/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 010/2015 

Objeto: Aquisição de Registrador de Ponto. 

O Signatário da presente declara que o mesmo recebeu do licitador toda a 

documentação relativa a licitação supramencionada .. 

Nova Cantu - PR, 31 de março de 2015. 

CNPJ 10.786.517/0001-01/lnsc. Estadual904.781.23-10- Fone (45) 3254-0570 - Marechal Candido Rondon- PR 
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PARANÁ 
GOVERNO DO ESTADO 

kcf'l'ti:IM da fuandl 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual/ 

N° 012824952-54 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.786.517/0001-01 
Nome: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA 

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não 
registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de 
Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do 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 04/06/2015 - Fornecimento Gratuito 

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

Emlâdo vis Internet Pública (0410212015 15:50:13) 



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

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

Nome: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA -ME 
CNPJ: 10.786.517/0001-01 

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 ~ 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 ~ 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:02:57 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 359B.29AE.55B4.ACF3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



MUNICÍPIO DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON 
ESTADO DO PARANÁ 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 
N° 486/2015 

CONTRIBUINTE 

Requerente: 
Contribuinte WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE 

SOF1WARES L TOA 
3041980 

CNPJ/CPF: 10.786.517/0001-01 
Endereço: RUA INDEPENDENCIA 880 
Cidade: Marechal Cândido Rondon PR 

FINALIDADE 

I COMPROVAÇÃO PRÓPRIA 

INF. ADICIONAIS 

CERTIFICO, para os devidos fins, que de conformidade com as informações prestadas pelos 
órgãos competentes desta Prefeitura, sobre o Contribuinte, NÃO CONSTAM DÉBITOS referentes a 
Tributos Municipais, vencidos, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data. 

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar inscrever quaisquer dívidas sobre o 
contribuinte acima identificado que vierem a ser apuradas. 

A presente CERTIDÃO é válida sem rasuras por 60(sessenta) dias e cópia da mesma só terá 
validade se conferida com a original. 

MARECHAL CÂNDIDO RONDON, 23 de março de 2015. 

EmHido por 

Rua Espirito Santo, 777- Fone/Fax (045) 3284-8828- Centro - CEP 85960-000 - Marechal Cândido Rondo~ 
Home-page: VMIW.mcr.pr.gov.br 
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Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 10786517I 0001-01 
Razão Social: WORKSERV DESENVOLVIM ENTO E COMERCIO DE SOFrWARES 

LTDA 
Nome Fantasia:WORKSERV 

Endereço: RUA I NDEPENDENCIA 880 SALA 02 I CENTRO I MARECHAL 
CANDIDO RONDON I PR I 85960-000 

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

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

Validade: 06/03/2015 a 04/04/2015 

Certificação Número: 2015030605212732286592 

Informação obtida em 23/03/ 2015, às 08:36:14. 

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



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

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

Nome: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA ·ME 
CNPJ: 10.786.517/0001..01 

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:02:57 do dia 19/01/2015 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 18/07/2015. 
Código de controle da certidão: 359B.29AE.55B4.ACF3 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 



PODER JUDICIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

Pág 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME 
(MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 10 . 786.517 / 0001-01 
Certidão no : 78907974/2015 
Expedição : 03 /02/2015 , às 15 :34:51 
Validade: 01 / 08 /2015 - 180 (cento e o itenta) dias , contados da data 
de sua expedição . 

Certifica-se que WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA -

ME (MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a ) no CNPJ sob o no 10.786.517/0001-01 
, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 .440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 14 70/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho , de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica , a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabeleci mentos , agências ou fi liais. 
A aceitação desta certidão cond iciona -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 Dev edores 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 lusive no concerne nte aos 
recolhimentos prev idenciári os, a honorários , a custas , a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei ; ou decorrentes 
de execução dos perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de C il/( Prévia . 

Dúvidas e s ugestões : cndt~tst.jus.br 
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SISTEMAS 

Para: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 010/2015 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 010/2015, instaurado pelo 

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

o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Nova Cantu- PR, 31 de março de 2015. 

Carlos Eduar Zanquetta Cardoz 
Sócio- Administrador 

RG n9 7 00.065-P 

CPF Ó' 4 .14u 97 

-Fone (45) 3254-0SÍ Marechal ~dido Rondon~ 
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S I STE MAS 

Serviços de Informática, Consultoria e Sistemas 
( 45)3254-0570 

Para: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 010/2015 

Rua Independência, 880, Sala: 02 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 010/2015, instaurado pelo 

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

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

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Nova Cantu - PR, 31 de março de 2015. 

CNPJ 10.786.517/0001-01/lnsc. Estadual904.781.23-10- Fone (4 ) 325t - Marechal C; ido Rondon-\_ 
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SISTEMAS 

Serviços de Informática, Consultoria e Sistemas 
( 45)3254-0570 

Para: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 010/2015 

Rua Independência, 880, Sala: 02 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento li citatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 010/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores de 18 (dezoito) 

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 a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

Nova Cantu- PR, 31 de março de 2015. 

anque~z~(t 
Sócio - A inistrador 

RG n° 7.500.065-0 
CPF n° 045.143.419-9 

CNPJ 10.786.517/0001-01/lnsc. Estadual904.781.23-10 - Fone (45) 3254 

·«J 
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SISTEMAS 

Serviços de Informática, Consultoria e Sistemas 
( 45)3254-0570 

Para: 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

Comissão Permanente de Licitação 

PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2015 

EDITAL DE PREGÃO No 010/2015 

Rua Independência, 880, Sala: 02 

DECLARAÇÃO 

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

procedimento licitatório, sob a modalidade - PREGÃO n° 010/2015, instaurado pelo 

Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, 

bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 

licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. 

CNPJ 10.788.517/0001-ü1 /lnsc. Estadual904.781 .23-10- Fone (45) 3254-0~~ arechailcandido Rondon ~ 

\[} -~ ~ 
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL D.Ais~plêgADE! • •• • ~J=.t... N.o.'!J.~ ....... ~ 

WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOP.Jiv~êt:s:~t~A: !ME ~ r-
CNPJ/MF: n° 10.186.517/0001~01 • • •• • ! : : ·;t;c:_ ·~-·--~ç_-· 

NIRE: 412.0645864-2 ._a Can:J -~ 
Folha: 1 de · 

Os abaixo identificados e qualificados: CARLOS EDUARDO ZANQUETTA 
CARDOZO, brasileiro •. casado sob o regime de comunhão parcial de bens, natural 
de Goioere - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 045 .. 143.419-67, 
portador da carteira de identidade RG n°. 7500065-0 SSP-PR, residente e 
domiciliado na. Rua Sànta Catarinà, 660, Apto 106, Centro, Marechal Candido 
Rondon - PR, CEP 85960-000, CASSIANO LUIZ ZANATA BONOMO, brasileiro, 
solteiro, nascido em 28/03/1978, natural de Umuarama- PR, comerciante, inscrito 
no CPF/MF sob n°. 017.~77.659-22, portador da carteira de identidade RG n°. 
5756093-2 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Ljncon Leduc, 834, Conjunto 
Residencial Britânia, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, tem 
constituídos entre si, .uma sociedade empresária limitada que gira nesta praça sob 
o nome de WORKSERV .DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES 
L TOA - ME.) com se·de n.a Rua Tiradentes, 808, Sala 11, Centro, Marechal Candidb 
Rondon- PR, CEP 85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.7.86.517/0001-01 , 
registrada na Junta Comercial do Paraná sob n° 412.0645864-2 em 22/04/2009, e 
ultima alteração registrada sob n.0 20112856691 em 18/05/2011, resolvem alterar o 
contrato social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRtMEI~A: O ender~ço da presente sociedade qwe é na Rua Tiradentes, 
808, Sala f1, Centro, Marechal Candido Ràndon - PR, CEP 85960-000, fica alterado para: 
Rua Independência, 880, Sala 2í Centro, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 
85960-000. 

CLÁUSULA SEG.UNDA: O endereço do sócio Carlàs Eduardo Zanquetta Cardozo que 
era na Rua Santa Catarina, 660, Apto 106, Centro, Marechal Candido Ronc;ion - PR, CEP 
85960-000, fica alterado para; Rua Santa Catarina, 660, Apto 107, Centro, Marechal 
Candido Rondon - PR, CEP 85960-000. 

' . 
CLÁUSULA TERCEIRA: O endereço do sócio Cassiano Luiz Zanata Bonomo que era na 
Rua Lincon Leduc, 834, · Conjun.~o Residencial Britania, Marechal Candido Rondon - PR, 
CEP .85960-000, fi.ca ·alt~rado para: Rua Fridolino Rauber, 2002, Loteamento Bem Te Vi, €. NOTAs 

Marechal Candido Rondon- PR, CEP 85960-000. ~o0~· . ._... 

t ~"?' ~· 
CLÁUSULA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que ~ ~ 

lLJ 
colidirem com as disposições do presente .instrumento. co 'f n a _'M:!Yií 

ABELIA 

CLÁUSULA QUINTA: A vista de;~ modificação ora. ajustada, consolida-s·e o contrato so ~ (4~o3n2e~~2~· 
que passa a ter' a seguinte redação. .> ct. -~ 

·· . e Seten"': 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO /} 
WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTD~+-M.,.E 

CNPJ/MF: 10.786.517/0001-01 ~ 

NIRE: 412.0645864-2 

CARLOS EDUARDO ZANQUETTA CARDOZO, bl~e o, cas do so o regime 
de comunhão parcial de bens, natural de Goioere R, comer 1ante, inscrito no 
CPF/MF sob n°. 045.14~.419-67 , portado~ ir de. i ntida e R 0
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QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA!~@=D~DE: ! : h.fl: N.o.. ·····r-

WORKSERV DESENVOLVIMENTO E COMERCIO D5SOPTWA8-E;s!LT0 -!ME ~ ....... . 
CNPJ/MF: n° 10.786.517/0001-01 • .. • ·~;.:_::;--- ç«-

NIRE: 412.0645864-2 vél Cant'>. 

Folha: 2 de 4 
7500065-0 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Santa Catarina, 660, Apto 107, 
Centro, Marechal Candido Rondon - PR, CEP 85960-000, CASSIANO LUIZ 
ZANATA BONOMO, brasileiro, solteiro, nascido em 28/03/1978, natural de 
Umuarama - PR, comerciante, inscrito no CPF/MF sob n°. 017.977.659-22, 
portador da carteira de identidade RG n°. 5756093-2 SSP-PR, residente e 
domicitlado na Rua Frrdotino Rauber, 2002, Loteamento Bem Te Vi, Marechal 
Candido Rondon-PR, CEP 85960-000, tem constituícios entr~ si, uma sociedade 
empresé)ria limitada que gira nest~ praça sob o nome de WORKSERV 
DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES L TOA - ME, com sede na 
Rua Independência, 8SO, Sala 2, Centro, Marechal Candido Rohdon - PR, CEP 
85960-000, e inscrita no CNPJ/MF sob n°. 10.786.517/0001-01, registrada na Junta 
Comerci<;d do Paraná sop n° 412.0645864-2 em 22/04/2009, e ultima alteração 
registrada sob n.0 20-112856691 em 18/05/2011; resolvem consolidar o contrato 
social mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de WORKSERV 
DESENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTWARES LTDA - ME e tem sede e 
domicílio na Rua lndep~ndência, 880 Sala 2 , Centro, Marechal Candido Rondon - PR, 
CEP 85960-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou 
outra dependência, no país. ou n.o. exterior, mediante alteração contratual assinada por 
todos os sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA:. A sociedade iniciou suas atividades em 27/04/2009 e seu prazo 
de duração é por tempo índeterminç:~do. 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade tem por objeto a exploração. no ramo de: Comercio 
varejista de equipamentos e suprimentos de informática e o desenvolvimento de 
programas de computador sob encomenda, transporte rodoviário de carga, exceto 
produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacion~l e comercio 
atacadista de. prodi,Jtos al.imentícios industrializados e refrigerados. 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de 20.000,00 (vinte mil reais), divididos em 
20,0.00. (vinte mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1 ,00 (um real) cada uma, 
s~bscritas e j~ integraliza~s. em mpeda corrente do País, pelos sócios e distribuídas ~o i 
seguinte forma: ~~ V 
Nom~ . (o/o Quotas Valor 1.U 
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QUAR-TA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DNS~tEDÁDE-" ! . ~ . ,. 
WORKSERV D~SENVOLVIMENTO E COMERCIO DE SOFTW~IlES: L T 

CNPJ/MF: n° 10.789.517/0001-01 
NIRE: 412.0645864-2 

Fo ~:Cráe~- • 
Parágrafo único: O sócio que pretenda ceder ou _transferir todas ou parte de suas quo as 
deverá notificar por escrito aos outros sóci.os, discriminando a quantidade de quotas 
postas à venda, 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 
exer'cidó o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade. cabe a CARLOS EDUARDO 
ZANQUETTA CARDOZO, 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 f inanceiras, 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 usd do nome empresarial 
isoladamente. 

§1.0 
- É vedado o usa do nome empresarial em ativic;lad~s estranhas ao interesse socíal 

ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou airenar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

§2.0 
- Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituir, em nome da 

sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato 
especificar os atos e operações a serem praticados. 

C~ÁUSULA NONA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
titul.o de "pró-labore", observadas as disposjções re_gulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉClMA: Ao termino do exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e demais demonstrações contábe.is 
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 poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em 0 o~ N01 

períodos inferiores há um ano, e o IUCf0 apurado nessas demonstrações intermediárias~~ m 
poder-á ser distribuido mensalmente aos sócios, a título de Antecipação de Lucro ~ ~ 
proporcionalmente às quotas de capital ,de cada um. Nesse caso será observada -1áa :N'r. 
reposição dos lucros quando a distribuição afetar o capital social, conforme estabelece FTAaeFk 

· · · • one/ I 
art. 1.059 da Lei n.0 10.406/2002. · . _ . ~. (45) 3254· 
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CLÁUSULA. DÊCIMA PRIMEIRA: Nos ql)atro meses }~guíntes ao término do exe 'cio cYeSeren 

social, os ·sóCios deliberarão sotire as contas e desig~ão administradores quando f o () 
caso. . . -Parágrafo único • Até 30 (trinta) dias antes da data marcada pa an o 
patrimonial e o de resultado econômico devem ser postos, es 
respect.ivo recebimento, à disposição do.s sócios .que não exe ç m 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interdita 

.. 
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