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Av. R1o Branco, 89, Conj 901 
R1o de Janeiro. RJ 
20040-120 
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Fax (55-21) 2203-0331 
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DECLARAÇÃO 

Qudra SIG Quadra 1 
LI 495 Sala 349 Bl. B 
Sala 349 Ed Barão do no Branco 
Brasilia. DF. 70610-410 
Tel.: (55-61) 3201-5055 

Rua Juiz de Fora n° 32 
Sala 204. Centro 
lpatinga, MG. CEP 35160-031. 
Tel: <55-311 3824-7619 

Am.aral e Barbosa Advogados,CNPJ 11° 21.176.953/0001-85, sediada à Rua Barão de São 
João Nepomuceno, 318, centro, Juiz de Fora - MG, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui 
em seu quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem 
tnenores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 
14 (quatorze) anos, (Lei no 9.854/99 e Decreto no 4.358/2002). 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 

Simone M ria Na er Campos 
CPF: 82.490.876-15 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

.Amaral e Barbosa Advogados, CNPJ 21.176.953/0001-85, sediada à Rua Barão de São João 
Nepomuceno, 318, centro, Juiz de Fora- i\IG, DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data 
inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 

'21176953i0001-85' 
AMAR;..!_ E BARBOSA AQVOGADOS 

R SAR)i,OOESÃO.!OÃON~POMUCE!/0 ~·e 
. CENIRO • CEP 350'tC-~!ll 

L J!J\.Z CE. FORA· V.G 

Av. sar1:!~~~~!ATO D<Yao O~ÍCIO DE NOTAS 
• 2380 · Centro ·JuiZ de Fora . MG . Tel.: 321s-3118 

Página 1 de I ~ 

~ 



AMA~L& 
BAR_!?OSA 

www.amaralebarbosa.com.br 
ADVOGADOS 

Av Paulista. 1439 • Conj. 111 
São Paulo, SP 
01311-926. Brasil 
Tel : (55·11) 216!>-3800 
Fax (55-11) 2165-3807 

Av Rio Branco. 89. Conj.901 
Rio de Janeiro. RJ 
20040·120 
Tel.: (55-21) 2203-0330 
Fax (5!>-21) 2203·0331 

Rua São João Nepomuceno, 318 
Juiz de Fora, MG 
36010-081 
Tel : (55-32) 2101-2101 
Fax: (55-32) 2101-2100 

Oudra SIG Quadra 1 
Lt 495 Sala 349 Bl. B 
Sala 349 Ed Barêo do ri o Branco 
Brasília. DF. 70610-410 
Tel · (55·61) 3201-5055 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

Rua Juiz de Fora, n'. 32 
Sala 204, Centro 
lpatinga. MG, CEP: 35160-031. 
Tel 155·31\ 3824-7619 

Amaral e Barbosa Advogados, CNPJ 21.176.953/0001-85, sediada à Rua Barão de São João 
Nepomuceno, 318, centro, Juiz de Fora- MG, DECLARA, sob as penas da lei, QUE: 

* assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os docmnentos apresentados, 
sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 
* comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assmnidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
* comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 
decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 
função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato, assim como 
sujeitamo-nos as co11Jições expressas no art. 65 da Lei 8666/93. 
* temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 - Código de Defesa do 
Consmnidor, bem como, a esse Edital, seus Anexos e ao Contrato do TO:NIADA DE PREÇOS n°. 
003/2013, realizado pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu - Estado do Paraná. 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 
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www.amaralebarbosa.com.br amaralebarbosa@amaralebarbosa.com.br 

Av Paulista. 1439 • Conj 111 
São Paulo. SP 
01311-926- Brasil 
Tel. : (55·11) 2165-3800 
Fax: (55-11) 2165-3807 

Av. R1o Branco. 89, Conj 901 
Rio de Janeiro, RJ 
?0040-120 
· el. : (55-21) 2203-0330 
Fax· (55-21) 2203-0331 

Rua São João Nepomuceno, 318 
Juiz de Fora, MG 
36010-081 
Tel.: (55-32) 2101-2101 
Fax: (55-32) 2101-2100 

Qudra SIG Quadra 1 
Ll495 Sala 349 Bl. B 
Sala 349 Ed Barão do rio Branco 
Brasília, DF, 70610-410 
Tel : (55-Q1) 3201-5055 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Rua Ju1z de Fora, no 32 
Sala 204, Centro 
lpatinga, MG, CEP: 35160·031, 
Tel. !55-311 3824-7619. 

Pela presente, credenciamos o Sr. Itamar Antonio de Souza, portador da Cédula de Identidade sob n°. 
40.877.320 e CPF sob n°.624.747.669-87, a participar do procedimento de licitação, na modalidade 
TO.lviADA DE PREÇOS, sob n°. 003/2013, instaurado pela Prefeitura Municipal de Nova Cantu- PR. 
Na qualidade de representante legal da empresa Amaral e Barbosa Advogados, outorga-se ao ac1ma 
credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de Recurso. 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 
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DECLARAÇAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

Amaral e Barbosa .Advogados, CNPJ n° 21.176.953/0001-85, sediada à Rua Barão de São João 
Nepomuceno, 318, centro, Juiz de Fora - MG, DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação. 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 

Simone Mar a Nade Campos 
CPF: 5 2.490.876-15 
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MINAS GERAIS 
Décima Primeira Alteração Contratual 
Sociedade de-Advogados "Amaral e Barbosa Advogados" 

CERTIDÃO 

O Presidente da Comissão de Sociedade de 
Advogados do Conselho· Secional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção de Minas 
Gerais, Dr. Stanley Martins Frasão 

CERTIFICA, para os fins que se fizerem 
necessários, que os atos constitutivos ç:i{f! sociedade de advogados denominada " 
Amaral e Barbosa Advogados", encontram-se devidamente registrados nesta 
Secional no Livro-próprio B-03, às folhas 62, 62v e 63, sob o n° 404 
(quatrocentos e quatro), datado de 11 (onze) de abril de 1996 (hum mil 
novecentos e noventa e seis). Certifica mais que, em 1° (primeiro) de abril de 
2013 (dois mil e treze), foi averbada no Livro-próprio B-180, às folhas 55/66, 
sob o n° 5.699 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove), a 11a (décima 
primeira) alteração contratual da sociedade, com sede na cidade de Juiz de 
Fora!MG, na Rua Barão de São João Nepomuceno n° 318, Centro. Certifica ainda 
que, a referida sociedade é integrada pelos advogados Drs. Francisco Xavier 
Amaral - OAB/MG 28.819, Bruno Monteiro de Castro Amaral - OABIMG 
114.692, João Claudio Franzoni Barbosa- 73.427, Maria Tereza Calil Nader 
OABIMG 52.235, Simone Maria Nader Campos- OABIMG 65.948, Demir Dias 
Ferrei;a - OABIMG 94.922, André Rodrigues da Silva - OABIMG 105.245, 
Brenda Landau Braile - OABIMG 103.313, Thiago Rocha Narc!elli- OABIMG 
103.311, Samarone Nogueira Martins- OABIMG 116.998 e Guilherme Unhares 
Rodrigues - OABIMG 124.141, conforme contrato que passa a fazer parte 
integrante da presente certidão. Certifica também que, o referido registro acha-se 
de acordo com o Estatuto da OAB e com o Provimento n° 112 de 10/09/2006 de 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O referido é verdade, do 
que dou fé. Dado e passado nesta cidade de Belo Horif-Q_nt~, ao 1° (primeiro) 
dia do mês de abril de 2013 (dois mil e treze). Eu_'-ff_:.....n+-'f/'FJr--br~~/---'.:::::1 =---
Marcele Cristina Alves da Silva, secretária da Comissão '"êJe- SàCTédade de 
Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, preparei 
a presente certidão -- - - - - - - - - - - - - -r:- ---.---------------------------

.' . . .. a~io" H~;i;o·n·t 1 "i" o" --~ .ab~iÍ d~ 2à1 3 .. .............. . 
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- Esta certidão somente é válida acompanhada do Selo de Autenticidade -
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AMARAL & BARBOSA ADVOGADOS 

OAB/MG n°.404 

CNPJ n°.21.176.953/0001-85 

11• ALTERAÇÃO DO CONTRATO SociAL 

Sala 204, Centro - • · • y 
lpabnga, MG, CEP: 35160-031, _ , 

Tel: 155-31) 382"-7619. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito; 

1. FRANCISCO XAVIER AMA.R.A.L, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Senador 
Salgado Filho, n°.120, ap.700, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do 
Documento de Identidade n°.M-2.191.842/SSPMG, inscrito no CPF/lvfF sob o 
n°.065 .288.806-20, OAB/MG n°.28.819; 

2. JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, residente na Av. Rio 
Branco, n°.4.477, ap.1.202, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do Documento 
de Identidade n°M-7.293-190/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.625.111.496-72, 
Q_A.B/MG n°73.427; 

3. ANA PAULA SANTANA DE REZENDE, brasileira, solteira, residente à Rua Halfeld, n°.608, 
ap.503, Centro, CEP: 36010-002, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF /MF sob o 
n°073 .106.156-03 e OA.B/MG n°.117.936. 

4. ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente na Al. Joaquim 
Eugênio de Lima, 70/132, Bairro Jardins Paulista, Cep 01403-000, São Paulo/SP, portador 
do Documento de Identidade n°.6.044.889-2/SSPSP, inscrito no CPF /MF n°.017.964.279-
00, OAB/SP n°.184.082-A; 

5. BRENDA LANDAU BRAILE, bras i~ eira, solteira, advogada, residente na Rua José Pina, n°.16, 
Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF /MF sob o na.059.077.756-45 e 
OAB/MG n°.103.313; 

6. 

7. 

8. 

BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Carlos Chagas, n°.111, São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.025-010, portador do 
Documento de Identidade n°.MG-10 .534.247, inscrito no CPF /MF sob o n°045.900.296-
18, OAB/MG n°.ll4.692; 

DEMIR DIAS FERREIRA, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Diva Garcia, 
n°.2.361, Bairro Linhares, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade n°.M 
5.843.503/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.852.296 .286-34, OAB/MG n°.94.922; 

MARIA TEREZA CALIL NADER, brasileira, divorciada, advogada, residente na Rua José 
Hermogêneo Dutra, n°.115, Bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora/MG, portadora do \ w 

?) )b Q{} 
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Documento de Identidade n°.MG 892.064/SSPMG, inscrita no CPF /MF sob o 
n°.281.070.716-20, OAB/MG n°.52.235; 

9. RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, residente na Rua Doutor José 
Fagundes Neto, n°110, ap.204, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade 
no MG 10.326.701, inscrito no CPF/MF sob o n° 036.695.986-77, OAB/MG n°.96.533; 

10. SAMARONE NOGUEIRA MARTINS, brasileiro, solteiro, residente na Rua William Saliba, 90 
apt0

. 101, Bairro Cidade Nobre, Ipatinga/MG, CEP 35162-241, portador do Documento de 
Identidade n°.RG-7.913.003/SSPMG inscrito no CPF/MF sob o n°.063.534.746-60, 
OAB/MG n°.116.998; • 

11. SIMONE MARIA NADER CAMPOS, brasileira, casada, advogada, residente na Rua José 
Monteiro Viana, n°.70, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portadora do Documento de 
Identidade n°.M-4.297.709/SSPMG, inscrita no CPF/MF sob o n°.582.490.876-15, 
OAB/MG n°.65.948; 

12. THIAGO ROCHA NARDELLI, brasileiro, solteiro, residente à Rua José Batista de Ohveira, 
n°. 80, Bairro Bom Pastor, CEP 36021-680, Juiz de Fo.ra/MG, portador do Documento de 
Identidade n° MG-10.288.350, inscrito no CPF/MF sob o n° . 041.134.936-85, O.AB/MG 
n°. 103.311; 

13. GUILHERME LINHARES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Na sa do Lbano, 36/401, Grajaú, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.052-000, 
portador do Documento de Identidade n° M6.677.827, inscrito no CPF /MF sob o n° 
043.934.196-50, 0.~.'-\B/MG n°.124.141 

RESOLVB.-1 alterar e consolidar o Contrato Social, o que fazem em conformidade com as disposições das 
Leis de n°8.906/94 e n°10.406/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

DARETIRADADE SóCIOS E TRANSFERÊCIADE QUOTAS 

1. Retiram-se da. soc!ed.'ade os sócios .~.WA PAULA S.ANTAl'\fA DE REZENDE, que possuía 95 
(noventa e cinco)'quotas e RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, que possuía 8.582 (oito mil, 
quinhentos e oitenta e duas) quotas, cedendo e transferindo o total de suas participações sociais para 
o sócio FRANCISCOXAVIERAM.AR..I\L. 

Parágrafo único: Os sócios retirantes declaram ter recebido os valores relativos a todos os seus 
direitos e haveres sociais. Ainda por este instmmento, declaram nada mais terem a reclamar, a que ~~ 
título for, pelo que dão à transação, por fim, plena geral, rasa e irrevogável quitação. 

,' 
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Do Novo QUADRO SociAL 

2. Em decorrência das alterações promovidas no quadro societário, a redação da Cláusula 4a, do 
Contrato Social Consolidado, passa a ser a seguinte: 

Do CAPITAL SociAL 

CLÁUSULA 4•. O capital sacia~ totabnmte integralizado em moeda corrente naàonal, mo1lta a quantia de R$565.000,00 
(quinhentos e sessenta e cinco mil reais), e está dividido em 565.000 (quinhentas e sessenta e cinco nnl) quotas com o valor 1mitário de R$ 1,00 
(um real), assim distrib11ídas entre os sócios: 

, 
SóCIO QUOTAS VALOR 0/Q 

FRANCISCO XAVIER AlvL-\Ri\L 301.421 R$ 301421,00 53,3488% 

BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AlvLI\RAL 113.334 R$ 113.334,00 20,0591% 

JOÃO CLÁUDIO FR.t\NZONI BARBOSA 72.787 R$ 72.787,00 12,8826% 

lvlARLI\. TEREZA CALIL NADER 21.266 R$ 21.266,00 3,7638% 

SIMONE lvL\RL.\ N ADER CAMPOS 13.874 R$ 13.874,00 2,4555% 

BRENDA L'U'JDAU BRAILE 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

THB.GO ROCI-U.. N ARDEU.! 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

DElVliR DIAS FERREIRA 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

Gu1LHER.l\ffi LINI-IAREs RODR1Gu"ES 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

ANDRÉ RODRJGUES DA SILVA .. 6.971 R$ 6.971,00 1,2338% 

S.<Vvl.ARONE NOGUEIRA !vlARTINS 195 R$ 195,00 0,0345% 

TOTAL 565.000 R$ 565.000,00 100,0000% 

§r. Até trinta dias após a deliberação, terão os sóàos preferência para particzpar do auJJJento, na proporção dos Z'OtOS de que 
sejam tituhres. Ddot?ido este prazo e aJ'.l'll!lltda pelos sócioJ- a totalidade do aummto, será pro/Jiovida a alterarão, que será levada ao 
competmte regútro na OAB. 

§ 20. Quando do ingresso de novos sócz'os, o capital soda! poderá ser aumentado mm a mação de novas quotas socz'ais, mn 
prejuízo das já existmtes. 

DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

3. Permanecem em vigor as demais disposições constantes do contrato social consolidado, aqui não 
expressamente alteradas. 

4. Consolidam-se as demais disposições soorus não expressamente alteradas por este instrumento, e 

··~ \ .• 
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AMARAL & BARBOSA ADVOGADOS 

OAB/MG n°.404 
CNPJ n°.21.176.953/0001-85 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Pelo presente instrumento pa1-ticular e na melhor forma de direito; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FRANCISCO XAVIER AMA.RAL, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Senador 
Salgado Filho, n°.120, ap .700, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do 
Documento de Identidade n°.M-2.191.842/SSPMG, inscrito no CPF /MF sob o 
n°065.288.806-20, OAB/MG n°.28.819; 

JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, residente na Av. Rio 
Branco, n°.4.477, ap.l.202, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do Documento 
de Identidade n°.M-7.293-190/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.625.111.496-72, 
OAB/MG n°.73.427; 

ANDRÉ RODRlGUES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente na Al. Joaquim 
Eugênio de Lima, 70/132, Bairro Jardins Paulista, Cep 01403-000, São Paulo/SP, portador 
do Documento de Identidade n°.6.044.889-2/SSPSP, inscrito no CPF /MF n°.017 .964.279-
00, OAB/SP n°.182.082-A; 

BRENDA LANDAU BRAILE, brasileira, solteira, advogada, residente na Rua José Pina, n°.16, 
Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF/MF sob o n°.059.077.756-45 e 
OAB/MG n°.103 .313; 

BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Carlos Chagas, n°.111, São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.025-010, portador do 
Documento de Identidade n°.MG-10.534.24?, inscrito no CPF /MF sob o n°.045.900.296-
18, 0~/lvf~-_n°. ll4.692; 

DEMIR DiÀS ·FERREIRA, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Diva Garcia, 
n°.2 .361, Bairro Linhares, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade n°.M 
5.843.503/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.852.296.286-34, OAB/MG n°.94.922; 

4---
MARIA TEREZA CALIL NADER, brasileira, divorciada, advogada, residente na Rua José ~~ 
Hermogêneo Dutra, n°.1l5, Bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora/MG, portadora do ~ 
Documento de Identidade n°.MG 892.064/SSPMG, inscrita no CPF/MF sob o . \,) 
n°.281.070.716-20, OAB/MG n6 .52.235; 

SAMARONE NO GUElRA MARTINS, brasileiro, solteiro, residente na Rua William Saliba, 90 r. 
ape. 101, Boirro Cidade Nobce, lpatinga/MG, CEP 3516:241, portadoc do Documento de 'rf,Y 

ÇJ 
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Identidade n°.RG-7.913.003/SSPMG inscrito no CPF/MF sob o n°.063.534.746-60, 
OAB/MG n°116.998; 

9. SIMONE MARIA NADER CAMPOS, brasileira, casada, advogada, residente na Rua José 
Monteiro Viana, n°.70, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portadora do Documento de 
Identidade n°.M-4.297.709/SSPMG, inscrita no CPF/MF sob o n°.582.490.876-15, 
OAB/MG n°.65.948; 

10. THIAGO ROCHA NARDELLI, brasileiro, solteiro, residente à Rua José Batista de Oliveira, 
no 80, Bairro Bom Pastor, CEP 36021-680, Juiz de Foraf;MG, portador do Documento de 
Identidade n° MG-10.288.350, inscrito no CPF/MF sob o n°. 041.134.936-85, OAB/MG 
n°. 103 311; 

11. GUILHERl\.ffi LINHARES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Na sa do Líbano, 36/401, Grajaú,Juiz de Fora/MG, CEP: 36.052-000, 
portador do Documento de Identidade n° M6.677 .827, inscrito no CPF /MF sob o n° 
043.934.196-50, OAB/MG n°124.141 

RESOL VE.\1 consolidar o Contrato So.cial, o que fazem em conformidade com as disposições das Leis de 
n°.8.906/94 e n°.10.406/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Do NOME, DURAÇÃO E SEDE SOCIAL 

CLÁUSULA 1". A Sociedade exercerá as suas atividades sob o nome social AMARAL E BARBOSA 

ADVOGADOS, e vigorará por tempo indeterminado. 

Parágrafo ímico. O nome social será mantido mesmo na hipótese de falecimento de qualquer 
dos sócios que dão o nome à sociedade, e somente poderá ser alterado pela unanimidade dos votos. 

CLÁ.USULA2a. A Sociedade tem sede à Rua Barão de São João Nepomuceno, n°.318, Bairro Centro, Juiz 
de Fora/MG. 

Parágrafo único. A Sociedade poderá abrir e fechar escritórios em qualquer ponto do País ou do 
Exterior, sempre sob ,~_responsabilidade direta de um-dos sócios, respeitada a obrigação de inscrição 
suplementar do' sóCiÓ responsável e da própria sociedade, bem como a devida comunicação à 
Seccional do registro original. 

Do OBJETO SociAL 
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§ 2°. É vedado aos advogados que integram a Sociedade o exerctcto autônomo da advocacia, 
salvo com expressa autorização da Sociedade. 

Do CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA 4a. O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, monta a quantia de 
R$565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), e está dividido em 565.000 (quinhentas e sessenta e 
cinco mil) quotas com o valor unitário de R$ 1,00 (um real), assim distribuídas entre os sócios: 

SóCIO QUOTAS VALOR OI 
10 

FRANCISCO XAVIER AMARAL 301.421 R$ 301.421,00 53,3488% 

BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL 113.334 R$ 113.334,00 20,0591% 

J OÃO CLÁUDIO FR.:\NZONI Bi\R.BOS.A 72.787 R$ 72.787,00 12,8826% 

l'vfAR.I.A TEREZA C.1\l..Il, NADER 21.266 R$ 21.266,00 3,7638% 

SIMONE l'vl':JU.A NADER C'\lv!POS 13.874 R$ 13.874,00 2,4555% 

BRENDA LI\NDALT BRAII..E 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

THIAGO ROCH.-'\. N ARDE LU 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

DEMIR DL'\S FERREIRA 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

GUILHERME LINHARES RODRIGUES 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

1\.'IDRÉ RODR.I GUES DA SILVA .. 6.971 R$ 6.971,00 1,2338% 

S.A1t!..'>.RONE NOGUEIRA l.VL'>.RTINS 195 R$ 195,00 0,0345% 

TOTAL 565 .000 R$ 565 .000,00 100,0000% 

§r. Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na 
proporção dos votqs, .. de que sejam titulares. Decorrido este prazo e assumida pelos sócios a 
totalidade do aumento; será promovida a alteração, que será levada ao competente registro na OAB. 

§ 2°. Quando do ingresso de novos sócios, o capital social poderá ser aumentado com a criação 
de novas quotas sociais, sem prejuízo das já existentes. 

DA RESPONSABIUDADE DOS SóCIOS ~ /,) 

CLÁUSULA sa. Além da sociedade, os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados Jf 
aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, se os bens da sociedade não cobrirem as 

:· y~ 
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dívidas, responderão os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, sem prejuízo 
da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. 

DAADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

CLÁUSULA 6'. A administração e a representação judicial e extrajudicial da Sociedade será exercida pelos 
sócios FRANCISCO X.":. VIER AlviARAL, BRUNO MON1EIRO DE CASTRO AlviARAL e JOÃO CLÁUDIO FR.I\NZONI 
B.i\RBOSA, na forma estabelecida nos parágrafos seguintes: 

§r. Compete a qualquer dos sócios administradores, sempre em conjunto com o sócio 
FRANCISCO XAVIER AlviARAL, a alienação e constituição de ônus sobre os bens sociais. 

§ 2°. Compete a todos os sócios administradores, em conjunto ou isoladamente: 

a) a representação extrajudicial da Sociedade, perante órgãos da Administração Pública e 
particulares; 

b) a constituição de mandatário com poderes "ad negotia" e "ad judicia", para a representação 
da Sociedade; 

c) a assinatura de balanços e balancetes sociais; 

d) a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias e de aplicações financeiras; 

e) a emissão e endosso de cheques e o aceite de títulos cambiários, resultantes de obrigações da 
Sociedade; 

f) a realização de empréstimos bancários, de qualquer natureza; 

g) a emissão de faturas e de duplicatas de prestação de serviços; e 

h) a quitação de créditos da Sociedade 

i) a representação judicial da Sociedade, 

j) a contratação e despedida de pessoal 

§ 3°.Para todos os demais atos de gestão não expressamente relacionados nos parágrafos anteriores, 
a Sociedade estará representada por qualquer um dos sócios encarregados da administração da 
Sociedade e discriminados no caput desta cláusula, que para este fim poderão assinar em conjunto 
ou isoladamente. 

§ 4°. Os sócios-administradores utilizarão o título de Diretor nos negócios da sociedade, e ~~ 
poderão constituir procurador para representá-los. 

§ 5°. Os sócios poderão instituir retiradas mensais pro labore, fixadas de comum acordo e levadas 

à conta das despesas gerais. -p L\ , 
- ~ { ' f»:: :;; 
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§ 6°. Os Sócios SIMONE Ivli\RIA NADER CAMPOS e TI-ITAGO ROCHA NARDELU, 
poderão em conjunto ou isoladamente, representar a sociedade em processos de licitação, 
apresentar documentos, elaborar, complementar e assinar propostas, assinar cartas de 
credenciamento, estabelecer rol de serviços e sua forma de execução, prestar declarações de 
qualquer teor, formular lances de forma escrita ou verbal, negociar preços, impugnar, recorrer, 
apresentar razões e contra-razões de recursos, desistir de prazos de intet-posição de recursos e do 
direito aos mesmos, assinar atas e documentos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e 
intimações, assinar declarações e contratos. 

CLÁUSULA 71
• É vedado o uso do nome social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses 

sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que em beneficio dos próprios 
sócios. 

Do EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS 

CLÁUSULA sa. O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, proceder-se-á ao 
levantamento do balanço geral da sociedade e à apuração dos resultados. 

§r. A distribuição dos resultados sociais será distribuída aos soc1os independentemente da 
proporção que possuam no capital social, mediante deliberação da maioria dos votos sociais, em 
reunião social especialmente convocada para este fim. Precederá à distribuição dos resultados a 
formação de reservas, destinadas a assegurar a integridade do capital social. 

§ 2°. Ressalvadas as hipóteses de exercício autônomo da advocacia, os resultados auferidos pelos 
sócios em suas atividades profissionais serão revertidos integralmente em beneficio da sociedade. 

DA CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS 

CLÁUSULA 9". As quotas da Sociedade podem ser livremente transacionadas entre os sócios. Não podem 
ser, porém, cedidas para terceiros sem o expresso consentimento dos sócios que representem, ao menos, 
mais da metade dos votos sociais. 

§r. O sócio que desejar ceder ou transferir as suas quotas a terceiros, total ou parcialmente, 
deverá n.ôtificar aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade e o nome do 
eventual ~teressado, que deverá atender à qualificação de advogado inscrito. 

§2°. No prazo de 10 (dez) dias, contados 
soc1os remanescentes poderão informar ao 
eventual interessado na sociedade. 

da notificação de que trata o parágrafo anterior, os 
sócio ofertante de suas restrições ao mgresso do 

§3°. Consideradas consistentes as restrições impostas por mais da metade dos votos soc1a1S ao 
ingresso de terceiro, será vedado a este o ingresso na Sociedade; caso contrário - e desde que 



AMAR8-L & 

BAR]OSA 
:\ [ ) \' (_) (_j c\ L) (_) ) 

www.amaralebarbosa.com.br 

Av. Pau6sla. 1439 • Conj. 111 

São Paulo. SP 

Av. Rio Branco. 89, Conj.901 

R10 de Janeiro. RJ 

2004().120 

Rua S!o Joao Neporruceno. 318 Oudra SIG Quadra 1 

Juz de Fora, MG LI 495 Sala 349 Bl B 

01311-926- Brasil 3601().081 Sala 349 Ed Barao do no Branco 35160-031, 

Tel. : (55-11) 2 165-3800 

Fax: (55- 11) 2 165-3807 

Tel.: (55-21) 2203-0330 

Fax: (55-21) 2203-0331 

Tel.: (55-32) 2101-2101 

Fax: (55-32) 2101-2100 

Brasilia, DF, 70610-410 Tel: !55-31! 3824-7619. 

Tel.: (55-61) 3201-5055 

atendidas as demais exigências estabelecidas em Lei -, será lícita, de pleno direito, a cessão das 
quotas e o ingresso do cessionário no quadro social. 

§4°. Ao sócio que dissentir da decisão colegiada que admitir o ingresso de terceiro, assiste o 
direito de retirada e a conseqüente liquidação de sua quota social pelo valor que se apurar em 
balanço a ser especialmente levantado para este fim, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. O valor 
da quota assim apurado será pago ao seu titular em trinta e seis parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, devidamente corrigidas pelo índice oficial das cadernetas de poupança, vencendo-se a 
primeira a 30 dias da expedição do referido balanço especial. 

! 

§5°. Será nula, de pleno direito, a cessão de quotas que não observar as disposições deste artigo. 

DA RETIRADA, EXCLUSÃO, INSOLVÊNCIA, INCAPACIDADE OU MORTE DO SóCIO 

CLÁUSULA lOa. A retirada, exclusão, insolvência, incapacidade ou morte de qualquer sócio não implicará a 
dissolução da sociedade. 

§1°. Na retirada, seja imotivada ou por dissensão, na exclusão, na insolvência ou na incapacidade 
do sócio, proceder-se-á à liquidação da sua respectiva quota social, mediante a apuração em balanço 
a ser especialmente levantado para este fim, no prazo máximo de 90 (noventa) dias. O valor das 
quotas assim apurado será pago ao sócio afastado ou a seu representante legal em 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, devidamente corrigidas no período pelo índice oficial das 
cadernetas de poupança, vencendo-se a primeira a 30 dias da data da expedição do balanço especial 
a que se refere o§ 4° da cláusula 9°, e, as demais, em igual data nos meses seguintes. 

§2°. No caso de falecimento de sócio, as suas respectivas quotas serão alienadas a qualquer outro 
sócio que apresentar interesse em adquiri-las e pagas aos herdeiros daquele, nos termos da cláusula 
anterior. Caso não haja interesse dos sócios remanescentes na aquisição das quotas do sócio 
falecido, serão estas liquidadas, com a conseqüente redução do capital social. 

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SóCIO FALTOSO 

CLÁUSULA ua. Resolver.~se-a a sociedade em relação ao sócio faltoso, mediante alteração contratual 
aprovada por três quartos dos votos sociais. 

§1°. As seguintes faltas darão ensejo à exclusão, por justa causa, do sócio que as cometer: 

a) conduzir-se publicamente de forma desairosa, incompatível com a dignidade da profissão, H 
ou praticar atos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa 
humana; 

b) descumprir as obrigações profissionais que lhe forem acometidas, ou cumpri-las de forma ~ 
?esidiosa, como ~ ab.andono ou desamparo dos feitos sob o seu patrocínio e das tarefas \. 
1nternas, sem motivo JUSto; ~ /6 r 

~ / ' ' 
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c) não cumpnr os prazos das tarefas que lhe forem afeitas, seJam estes judiciais ou 
extrajudiciais; 

d) patrocinar lide temerária e prestar orientação ao constituinte desprovida de fundamento 
jurídico; 

e) não se empenhar na defesa dos interesses cujo patrocínio lhe for confiado; 

f) deixar de guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, das informações internas relativas à 
Sociedade e sobre o que lhe tenha sido confiado em razão de seu oficio; 

• 
~ dirigir-se de forma desrespeitosa ao público, aos colegas, às autoridades e aos funcionários 

do Juízo, assim como aos profissionais que servem a Sociedade; 

h) não zelar pelas prerrogativas a que tem direito, como advogado, para o bom desempenho de 
suas funções; 

i) possuir restrições nos cadastros de proteção ao crédito; 

j) exercer autonomamente a advocacia, excetuados os serviços profissionais que tenham sido 
contratados anteriormente ao ingresso do advogado no quadro social; e 

k) reincidir em falta que não se enquadre nos incisos anteriores, mas que tenha sido objeto de 
admoestação escrita de qualquer dos sócios-administradores, por caracterizar ato de 
inegável gravidade. 

§2°. A exclusão do sócio faltoso será determinada em reunião especialmente convocada para este 
fim, de cuja realização lhe será dada ciência em tempo hábil, para permitir o seu comparecimento e 
o exercício do seu direito de defesa. 

§3°. Deliberada a exclusão do sócio faltoso por três quartos dos votos sociais, será promovida a 
competente alteração contratual, com a conseqüente redução do capital da sociedade, se pelos 
remanescentes não for suprido o valor da quota a ser liquidada. 

§4°. As quotas sociais do sócio excluído serão liquidadas e pagas nos termos previstos no §1°, da 
Cláusula 10_, ~etro. 

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS 

CLÁUSULA 12a. As deliberações sociais serão tomadas em reunião, por maioria absoluta de votos ou, nos 
casos excepcionados neste contrato, por votos que correspondam a três quartos dos votos sociais. Para 
efeitos de contagem, cada quota corresponderá a um voto, bastando tantas assinaturas quantas sejam 
necessárias para materializar o quorum necessário estabelecido neste contrato para as deliberações sociais. 

§r. As reuniões deliberativas serão convocadas pelos sócios-administradores, mediante 

comunicação focmal aos demais sócios, dando-lhes ciência do local, t• e ocdem do di/1 ~ ?J 

JA P~;d;-~ 
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Considera-se instalada a reuruao na qual estiverem presentes os soctos titulares dos votos 
necessários à aprovação das matérias constantes da pauta de convocação. 

§2°. Realizada a reunião, será lavrada ata dos trabalhos e deliberações no livro de atas de 
reuniões da Sociedade, assinada pelos sócios participantes. As deliberações que impliquem alteração 
no contrato social serão levadas, incontinenti, ao competente registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

§3°. Ao sócio dissidente de deliberação social cabe, em prazo subseqüente de 30 (trinta) dias do 
registro da alteração, a manifestação de seu dissenso e o exercício de seu direito de retirada, 

r 
procedendo-se, neste caso, na forma prevista na Cláusula 10, retro. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA 13•. Em caso de dissolução da Sociedade, os sócios nomearão liquidante. 

CLÁUSULA 14•. Os sócios elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora como o único competente para 
conhecer e dirimir qualquer pendência que resultar deste contr.,ato. 

CLÁUSULA 15•. Os sócios declaram, sob as penas da lei, que inexiste qualquer incompatibilidade ou 
impedimento, considerado o disposto no Estatuto da Advocacia, que os impeça de exercer as atividades 
próprias de sua profissão; declaram, mais, que não participam de outra sociedade de advogados no âmbito 
da Seccional de lVfinas Gerais, e declaram, finalmente, que não estão incursos em qualquer dos crimes que 
impedem a participação em sociedades. 

E por haverem assim estipulado, firmam este instrumento de consolidação do contrato social, diante de 
duas testemunhas presenciais 

Juiz de Fora/MG, 04 de fevereiro de 2013. 

CISCO XAVIER AMARAL CASTRO AMARAL 

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA 

~ I 



AMARt\L & 

BARJ?OSA 
.- \ D \' U C_i ... \ L) U ~ 

www.amaralebarbosa.com.br 

Av. PauHsta. 1439 • Conj. 111 

São Paulo. SP 

01311-926- Brasil 

Av. Rio Branco. 89. Conj.901 

Rio de Janeiro. RJ 

2004().120 

Rua Sao João Nepomuceno. 318 Qudra SIG Quadra 1 

Juiz de Fora. MG LI 495 Sala 349 Bl B 

36010.081 Sala 349 Ed Ban!o do rio Branco 

Tel. : (55-1 1) 2165-3800 

Fax: (55-1 1) 2165-3807 

Tel.: (55-21) 2203-0330 

Fax: (55-21) 2203-0331 

Tel.: (55-32) 21Q1-2101 Brasilia. DF. 70610.410 Tel: 155-31\3824-7619. 

Fax: (55-32) 2101-2100 Tel.: (55-61) 3201-5055 

yD EMII} D IAS FERREIRA J BRENDALANDAUBRÀIÍE 

~APAULASANTANADEREZENDE 

GUILHE~ LINHA.R.is RODRIGUES 

R.APHAEL~ ÜLIVEIRA RODRIGUES 

TESTEMUNHAS: 

Nome:. ~.A)la_ · ~ 
CPF: '\0 i. Q:,~ 1. 306 - O 1 
cr: cn& 10 16-=T. 03 ?- -2 3 :;o ; r 0:2 $o;) 
Endereço )<v . 'f'y.YI . ~.i?- Çy _O[I""ff.J/ , · 

t 
de 12 , 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
ESTADO DO PARANÁ 
CNPJ n° 77.845.394/000 1-03 
Rua Bahia 85 - CEP 87.330-000 
##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO n° 
029/20 I3 
TOMADA DE PREÇOS no 003/20 13 - PMNC 
##TEX OBJETO: Contratação de Empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de 
créditos e incremento de receita municipal, conforme especificações 
em edital. 
ABERTURA: À partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 05 de Julho 
de 2.0 13. na sala de reuniões do Paço Municipal. em Nova Cantu. 
Paraná. 
A Pasta com inteiro teor do Edital, anexos e infonnações poderão ser 
solicitados na PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU -
PARANÁ. junto a Divisão de Licitação. no horário das 9:00 às I I :00 
Hs e das 14:00 às I7:00 Hs. Telefone/Fax: (44) 35271363 - 3527-
1281 - pmncant11@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paraná, 18 de Junho de 2.0I3. 
##AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
## Prefeito Municipal 

PUBLIC:\00 ~I\ /'~I ê16't t#C//3 
JORNAL.~~ tJj.)O;C.. 
EDIÇÃO N.0 tf9t!f'/. ,dÇ 

RESPONSÁVEL __ ~-~~------

PUBLICADO EM 4~ 1176 tcf~/.:3 
JORf' "~e< rw, 4 .7 n/e.·-t~ 
EDIÇl~O N) t7':S6~- v/~ 
RESPONSAVEL ___ .... ...::_q-'----



N' 117, quinta-feira. 20 de junho de 2013 

TOMADA DE PREÇOS I'' 3/2013 

PROCESSO LICITATÓRIO n' 029/2013 
TOMADA DE PREÇOS n• 00312013 - PMNC' 
OBJETO: Contr:uução de Emprc~a cspeci:í li Z~td;~. na prcstJção J c )(Cr
v!ços té_cnicos. assessoramento c consultoria em rccuptrJ.ção de cré
ditos e mcremento de receita mtmicipal. conform e e::pecilicnções em 
edita l. 
ABERTURA: À partir das 14:00 tquaton:e) Horas do DIA OS de 
Julho de 2.013, na sala de reuniões do Paço Municip:li. em No va 
Cantu. P:m;m~. 
A P:::asta com inteiro teor do Edital, anexos c infonn:tçõcs podcrJo ser 
solicitadçs na PltfjfEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANT U -
PARANA, junto a Divisão de Licitaçlo, no horário das 9:00 às 11 :00 
Hs e d:lS 14:00 ãs 17:00 Hs. Telefone/Fox: (44) 35271363 - 3527-
1281 • pmncantu@ig.com.br 

No~11f~~~~~~~~~10j~~~~~~ 13. 
Pr..:-fcito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAGUÁ 

~VISO DE A_LTERAÇÂO 
PREGAO ELETROI"ICO N' 26/2013 

Comunicamos que o edit:ll da licitação supra citada. !Oi al
tcr.~do. A alternçtio se cncontrn disponível no site www,par:~na
gua.pr.gov.br c lieitaçõcs-c.com.br. 

Sendo u~sim lic:1 prorrogada a dltta de abc:rtur;l p:u:1 o Jia 04 
de- julho de 20U as 14:00 horas. 

Outro~ c~cbrecimcnto~ podcr;.io ~er fomeciUos pela Pregoei
ra. nn Rua JUiia da Costa, 322. Centro. no hor:irio comercial ou 
atr;wés do te lefone: (4 1) 3420-6003. 

Par:m:~ gu:i. I~ de junho de 2013. 
MARILETE RODRIGUES DA SILVA 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRANCHITA 

• A\'ISO DE LICITAÇÃO 
PllEGAO PIU:S~:NCI.AL N' 2/2013 - FHF 

A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DA FRONTEIRA - FHF 
por intem1édio de s_ua Pregoeira comunica que realizar;} licitação,_nl 
modalidade PREGAO PRESENCIAL, objcti\'ando a AQU ISIÇAO 
DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIM PEZA PARA A FUNDAÇÃO 
HOSPJTAL.AR DA FRONTEIRA. A abertura dos em•clopcs seci no 
d ia 04 de JUlho de 2013, âs 09h00min. O Edital e.st:í disponível e 
pode ser rctirodo díreln mcntc na sala de licimçõc:s. no prêdio da 
Prefeitura Municipal de Pranchita, com endereço :1 Av. Sim~o Fa
quincllo, 364, ..:entro. no horário de cxpcdicnh: d!l Prcfcituro Mu
nicip::ll de Pr:mchitil. das 07h30min às l l h30min e das 131100 :ls 
17h00, de 2" a 6~ fciro. Jnfonm1ç~cs pelo fonc/f:\X (46) 3540 1122. 

Pranchita, 19 d..:: junho 201.) 
SUZI TATlANA BANDEIRA 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO AZUL 

AVISO DE PRORROGAÇAO DE PRAZO 
PREGÃO PRESENCIAL N' 50/2013 

A Prcfcitur:\ Municip:1l de Rio Alui, Estado do P:u·;mâ. toma 
pUblico p:u<~ o conhecimento dos inte-ressados, que se encontr:l :1bcrto, 
Pregão Presencial, n".: 50/2013, do tipú menor preço por ITEM. com 
data de abertura pnrn o dia 04 de julho de 20 I J , â.s OSh c 30m in. cujo 
objeto é a :1quisição cle materiais rcm:mcscentc~ do PETI 20 13. 

O Edital c dcm;1is informações encontrar-se-5o disponíveis 
aos intcrcs...ados na ;o;cdc J:t Prefeitura Munic-ipal de Rio A1.ul. a Rua 
Gui!hem\c Pere ira, 4S2, em Rio Azul - P:.rami, das OSh :is l i h c 
JOmin e das 13h ás 17h ou >llr;Jvé!' de solicituç:'lo do cdil•ll pelo c
mai1: licilaçi10@pmm.pr.gov.br. a pJrtir do d ia \9 de junho de 2013. 

Rio Azul, 17 de junh~l de 2013. 
LEOCLIDES DE GRACIA VIANNA NETO 

Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DOS PINHAIS 

SECRETARJA MUNIClPAL DE RECURSOS 
MATERIAIS E LICITAÇÕES 

AY!SO DE LICITAÇAO 
CONCORRENCIA N' 3/2013 - SERMALI 

OBJETO: Conlr:tt:aç:io de empresa par:1 cx.ecuuu obr:'lS: de pavimcn
t:.ç5o em C.B.U.Q. drenagem. p:.isJgismo c sinalização de tr:i.nsito, 
na:o: Ruas AlcxJndrc Ronko$ki. CIJudio Josê Ravaslio. Constante Mo
ro Sobrinho c Antonio Nunes dól RochJ Rios, localizadas no Mu
nicípio . 
TIPO: M..::n9r preço POR LOTE. 
VALOR MAX IMO: RS 3. 198.605.29 (lrês- mi lhões. cento c noventa c 
oito mil, lÕCisccntos c c inco rl!ais I! vinte c nove centnvos). 
ABEf\TURA: 25 de JULHO de 2013. 
I·lORARlO: 09h00min. 

Diário Oficial da União- Seção 3 

LOCAL: Sala de Reuniões do Dcp:utamento de Comprns e Licitações 
- Divisilo de: Licitaç:lo . .s ituad::~ â Ruu P1.ssos de Oliveir.1. 1101 ~ 
Cenlro. 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Os intcrc,o;~~~dos podcrJo 
obte r inronnaçàcs, bem como. retir;Jr o Edilal n:1 Sccrc1ari;1 Municip:tl 
de Recursos Motcriais c Licit3ções/DECOUDivis5o Jc Licitação da 
Prcfcitur;l Municipal de S5o Jos~ dos Pinh:lis/I,R, situad~1 na Ru:t 
Passos de Olivciro, n.• 1101 - Centro, no hor:\rio compreendido das 
09~00min ~s llhOOmiu c das 13h00min às 17h30min, ou pelo te
~~:~;~c~~l) 3381-6961 e/ou pelo sitc: \Vww.sjp.pr.gov.br no llnk Li-

S5o Jose dos Pinh::. is, \9 de j unho de 2013. 
NELSON GONÇALVES 

Secr~tJrio 

AVJSO DE PRpRROGAÇÃO DE PRAZO 
PREGAO F.LETllO:-IICO N' 68/2013 - SERM.ALI 

OOJI!TO: REGISTRO DE PREÇOS poro aquisiç5o de Órtese~ e 
Próteses. neccssirios aos. procedimentos médicos do Hol'pital c Ma
ternidade Municíp:. ! São José dos Pinhais. 

O Município de. São José dos Pinh.:Ji.:> vem :llravC;t da Se
crct~rb Municipal de Recursos Materiais c Licitações, comunicar que 
as daw.s do Prcgào Elctrõnico n• 68113 - SERl\1ALI prcvisra pari! o 
dia ll/05/10 13, fiei! prorrogada para o dia 03/07/2013 nos mesmos 
horirios, devido a alterações inseridas no Edital/retificação. a qun l se 
encQntra :1 disposição dos interessados no site W\Vw.c:.ixa.gov.br. Ou
tras mfoml:lç.\ies poderlo ser ,)btidas no Departamento de Compras e 
Licitnç~leS da Prefeitura Municipal de São JosC dos Pinhais/Pr. situad:1 
n.:J Rua P:ts:o:o~ de Oliveirn. 1101 - Centro. no hor~rio compreendido 
da 08h00min :is 12h00min e das 13h00min às 17h00min, ou pdo 
telefone 3381-6694. 

Sfio José llos Pinha1s, I S de junho de 201 3 
NELSON GONÇALVES 

Sccrctório 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ 
DAS PALMEIRAS 

~VISO DE LICITAÇÃO 
PREGAO PRESENC IAL I"' 26/2013 

Processo Licit:~torio N~ 33/2013 
A Prefeitura do Município de São José das Palmeir;as, Estado 

do Paraná. Comunica os intcress:1dos que fad •·ealizar licitação n:1 
modalid<tde acima. v i:;::~nUo a '' Aqui~içiío de G.;neros Alimentieio=-. 
Material de Higiene c Limpeza do!l Convên io~ PETI. PNAE, 
FAMSPBVU, pan atender a Sccretarin de Educaç~o. Cultura c Es
portes do Municipio de São Jost! das Palnn::iras - Pr., confonnc d<:s
crito c cspceiHcado no Ediml. Tipo de Licitação: Menor Preço por 
lote: Dat<J de abertura dos Envelopes: 02/0712013. Horário limite para 
protocolo dos Envelopes: 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões da 
Prc fcitut:l MunicipaL O edital completo com seus respectivos anexos. 
pode.r:i ser obtido, junto a Divisão de Licitações dest:L Prefeitur.~, sito 
a Rua Marechal C.:lstelo Branco. 979. dil$ 8:00 ó.s 11:30 horas e das 
13:30 :is 17:00 horas. infomHtções complementares pelo telefone (45) 
32591150. 

Silo José da!l Palmeims. 18 de junho de 2013 
NELTON BRUM 

Prefeito 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TELÊMACO BORBA 

AVISO DE ALTERAÇÃO 
PREGÃO PRESf.NCIAL r<' 4812013 

A Prec;ocir:t da Prefeitum do Município de Tell.!maco Borba. 
Estado t.lo P:lr::m:í. no u~o das otribuições legais e n:l forro::~ da Lei 
8.666/93. infonna paro efeito de fonnul:::u;ão de propostas a:~~ seguintes 
allcí.lçõcs a fim d~,; 3dcqu01r o objeto pill~l melhor mcnder aos in
tC'r..:sscs da Administrnçi.io: I - NO ANEXO I - Especific::lçÕt.:s do 
objeto. a) - Exclui-se ::. s igla (4\VS): b) Exclui-se a especificação: 
com 2 portas laterais de acesso p::~ra OJ)erndor. Caso csS:l.S rctiftco.çüc>i 
afetem a cluboraç!io da proposta, favor m:mifestar por escrito atr:Jvés 
de docw11ento protocolodo, dois dias úteis :mteriorcs D d:m fix::~da 
p:tro. recebímento d:ts propostas par::t que possamos aplicar o dis-posto 
no § 4"' o.rt. 21 do. lei supro.. Demais clãuS\Jio.s do Edit:ll pem1ànecem 
inalter.:~das. 

Telêmaco Bo1·ba. 19 de junho de 2013. 
MATILDE MARIA BITTENCOURT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOLEDO 

EXTRATO DE CONTRATO N' 413/2013-PMT 

CONTRATAI\"TE: Municipio de Toledl). Esudo do Paran:i. com sede 
à Rua Raimundo Leon.-.rdi n" 1586. inscrito no CGC/MF n., 
76.205.80610001-88, neste ato devidamente representado pelo Pre
feito Municipal. Sr. LUIS ADALBERTO BETO LUNITTI PAGNUS
SATT, residente c domiciliado ncst::~ ciJiJdc. portador da CURG n" 
3.484.856-4 SSPIPR, c inscrito no CPF/MF sob n" 483.580.029-04. c 
CONTRATADA: EMDUR- EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE TOLEDO 

/SSN 1677-7069 227 

OBJETO: Execução global dos serviços complement:lre:s (3° etapl) 
do Centro Edueollinl Pró lnNnc i:1, no Jardim Ponoromn Toledo - PR; 
no:-; tennos d:l Lei Mun icip:l l n• 1. 199 de 21 de novembro de 1984, 
Lei Municipal "R" n" 10 de 24 de fevereiro de 2010 e Lei Municipal 
"R" n" 4S de OI de junho de 2011, confom1c orç:.mcnto. crono~r.lma 
fisico finaJ1Céiro. projetos c serviços a seguir descritos: VALOR 
GLOBAL: Par.1 o pr..:scute objeto o valor(' de R.S 24.753,96 (vuuc c 
quatro mil setecentos c cinqllcnta c- tr~s reais c noventa c seis cen
tavos). Contrato firm:1do em 18 de junho de 2013, confom1c con
clw:ões do processo de Dispensa de Licitaç<'io n• 05012013. 

EXTRATO DE CONTRATO I"' 267/2013-PMT 

CONTRATANTE: MUNiciPIO DE TOLEDO c CONTRATADA: 
DILSO LUIZ FRAPORTI - ME. 
OBJETO: fornecimento c: inst:.l::~çiio de condidon<tdores de ou paro 3 

Praç01 dos Esporte-s e da Cultum neste Município de Tolcdo-Pr, de 
acordo com o Tcnno de Compromisso n° 0363463-66/2011/Minis
tCrio da CulturaJCaixa. VALOR: RS 8.240.00 (oito mil duzentos c 
qlmrenta reais). Controlo tinn:ldo em 08 de maio de 2013, de ncordo 
com as conclusões do processo do PresJo Presencial n.• 061/2013. 

EXTRATO Df. DISPENSA DE LICITAÇÃO N' 50/2013-P:vJT 

PROPOl\'t.'NTE: EMDUR - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE TOLEDO. ENDEREÇO: Avenida Jos.' 
Jo.;to Mur::1ro, n°. 1944 - Jardim Porto Alegre CIDADE: Toledo ES· 
TADO: Param\. OBJETO: Execução global dos serviços complemen
tares (3" etapa) do Centro Educativo Pró Inffincin, no Jardim P:l
norama Toledo- PR; nos termos da Lei Municipal n• l.l99 de 21 de 
novembro de 1984, Lei MlUlicipal "R'' n" 10 de 24 de fe"·ereiro de 
2010 e Lei Mun icip::~ l "R" n• 48 de 01 de junho de 2011. confom1e 
orpmcnto, cronogrJm;~ Cisico financeiro. projeto~ c serviços a seguir 
dc~eritos: VALOR GLOBAL: Parn o presente obJeto o valor~ de R$ 
24.753 ,96 (vinte c qua1ro mil selcccntos c cmqOcnta c tr~s rca1s c 
noventa e seis centavos). PAGAMENTO: O pagamento scd efetuado 
no prazo de 30 (trinta) dias :1pós <~ cxecuçiio clos serviços, mediante 
cmissil.o da nota tiscal. Na nota liscal devcrã constou indic:lçào do 
número do empenhQ correspondente o.o objeto. PRAZO DE EXE
CUÇ AO: Os $ervtços deverlo ser realizados dentro do pmzo de I O 
(dez) di<l:: a cont:tr da dllta de as::inatur.J do contr.uo. PRAZO DE 
VJGE.NCIA: A vigência do contrJto ser.i de 70 ($clent;l) dias a cont:tr 
da data de sua assinatura. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
09.003.12.365.00 195-088.4.4.90.51.0!.03 Conta 4680 Fonl< 107; 
09.003. 12 .365.00195-089. 4.4.90.51.01.03 Conta 47 10 Fonlc 104; 
09.003. 12.)65.00 195-089. 4.4.90.51.01.03 Conra 4700 Fonl< 103. 
AMPARO LEGAL: Inciso VIII do anign 24 da Lei 8.666/93. DATA 
DE HOMOLOGAÇÃO: 19 de Junho de 2013. 

~:XTRATOS DE TERMOS ADITIVOS 

Espécie: 3' TERMO ADITIVO AO CONTRATO N." 0653/2012-PMT 
CONTRATAJ\'TE: MUNICÍPIO DE TOLEDO c CONTRATADA: AR
CIMOL- PRE;MOLDADOS E CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. 
OBJETO: CLAUSULA PRIMEIRA: Fico acrescido em R$ 5.841,55 
(cinco mi l, oitocentos c qu.an:-nta c um reais c einqUenta c cinco 
cenlavos), o valor inicialmente eontrat:.::tdo, em virtude do aumento de 
met:l fis:íc:l da obr:1. confonne planilha de fls. 3391346, pnssando o 
valor tot:ll de RS 1.266.6 12,41 (um milhilo. duzento~ e sessenta e :<eis 
mil . seiscentos c doze reais c quarcnlo. c um eent:l.'lo'OS:), pur.1 RS 
1.272.453,96 (um milhão. duzentos c setenta c dois miL quatrocentos 
c c inqücnHt c três reais c noventa e seis centavos), tudo com :~.mparo 
legal no :l.rtigo 65. §§ 1• c 2• da Lei 8.666/93. Tenno aditivo fimmdo 
em 05 de junho de 2013, oriundo da Tomada de Preços n." 
103/2012, 

Espécoc: I' TERMO ADITIYO AO CONTRATO N." 01272013-PMT 
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOLEDO c CONTRATADA: 
EMDUR EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RU
RAL OE TOLEDO. 
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA: Ficam corrigidos os valores da 
mão de obra c materiais para o Lote 02, em vinuclc de erro material 
1\õl planilha de serviços. confOmlC justificativa de ll. 44 C p\nnilha de 
11s. 45 e 46. p:lss:mdo o v:1lor da miio obr:1 de RS 1.542.64 (um mil. 
qumhentos e qu:lrenta e dois ~ais e sessentJ e quatro centavos}. paro 
RS 58.903,50 (cinquenta e oito mil, novecenlo.s e três re~is e cin
qucnt:l centavo~). c o v:Jior do.s materiai~ de R$ 335.086.99 (trelcnto~ 
c lrinln c: cinco mil, oitenta c seis reais c noventa c nove centavos). 
p.:~ra RS 277.726,13 {duzentos c setenta c sete nuL setecentos c vinte 
c seis ré".:&is é tréZC ecnmvo;t), permanecendo o valor total em RS 
336.629,63 (trezentos c trinm c seis mi l, seiscentos c vinte c nove 
reais c sessenta c trCs centavos), tudo com amparo legal no artigo 58, 
inciso L ele o 1rtigo 65. inciso I, aHne::~ "n". d:1 Lei 8.666/93. Termo 
aditivo fimtado em 10 de junho de 20 13. oriundo da Di:<pensa de 
Licit<~ç:io n• 023/2013. 

Espiei c: 3' TERMO ADIT!YO AO CONTRATO N." 074g120 12-PMT 
CONTRATANTE: MUNlCIPIO DE TOLEDO c COJ\'TRATADA: 
CONSTRUTORA ARVD LTDA. 
OBJETO: CLÁUSULA PRIMElRA: fica prorrogado por um pcriodo 
de 60 (sessenta) dias. o prazo de execução dos serviços. ficando ceno 
que o referido prazo finda em 15 de agosto de: 2013, e, por con
scqu(:nci:t, fica prorrog:o~do ror um período de 60 tsesscnto.) dios o 
pmzo de vigência do contrJIO, 1udo com amparo legal 01..> ;uiigo 57. * 
1". inciso IJ. da Lei 8.666193. Tcmto adirivo fimtado em 03 de junho 
de 20\3, oriundo da Tomadu de Preços n.• 143r'2012. 

Este documento pode ser verificndo no endereço e letrónico http://www.in.gov.br!:nttenticic.bde:Jltml, 
pe lo código 00032013062000227 

Documento assinado digltalmcnl" confonnc MP n~ 2.200-2 de 24108/2001, qu~ institui a 
lnfracstroturn de Chlvcs Pt.iblic:JS Brasileir:t - ICP·BrJ.Si!. 
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C8 Manng.i. Quan.l-feira, 19 dE' Junho de 2013 

P.l'efeitura Munkipa/ de Santa Fé 

DECRETO W' 1"112.013 

Dlt p 6t s obrt noi"'''U~o dt 
C u ljot l:lt Aljlltntt t PollllCOI 
(Stc ... l,jnot) t d' OU IIU 
pro~ldtMla•. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA FE, E STADO 00 
PAAA.NA. no u~ Oc kiiiS IJI!IIIIo.IIÇ6a le;.l4 , 

CECRETA 
Arl, 1 ' • F•~ nomc.aa P-'10 o cargo<~<!~ OOtfl\4 po~I•CO. o l).a.l'llr do 

di.1 t '1 Ot JUIII'IO dt 2.013 lsms ol 011-•t"' S.f'IIOS.. Secr11t6no de AOm~vt;to, 
RG n' •.0!;1~.250-4. CPF n• $311 ~50 SGO-Sl 

.t.1'\. 2• · O Stcrouuo Clt ~lnll:trtç,:lo l lmtctl o:N.I,. S..niCS 
b dnçnada p.art ~ fl!~pcMor ~Jo-l. Er:e~rvo1 Gora.• oo Munlc ·p!o 
u m AeUr?1uloOev~:~J t eomle<ltl •• t lni:U'QCl.,tMrt n:91'110c:,.rvo. 

Af'\. ,. • Ettt !>«rOlO ontt;a IC'Ifl VIQOI' na 1:11111 Ótl sUl OlltlliC.ÇI'O, 
IO\f0:1~S~IC:IC!i0'11117041Junl'lodt 201J 

P'CO "o'-~~C:X~ ProiOilO S~~>"MOf oo 0;)'ntn.to Soonnro. oaos ÓOlOIIcO,.I CIOfT'IoéiU tr"':o 013 

EDSON PA TT";JN~O 
Prt!t lto unlelpt l 

P.l'efeitura Municipal de Santa Fé 

DECRETO N' 14212.013 
Dhlp6o •ob.,. nomnclo dt 
cargos e m c:omls.üo • d4 
oulno•pro.,ld. nciu. 

0 PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA. ~t, ESTACO DO 
PARAN'Á, no vsocle ""''.allibvlçoe) lf?"" 

DECRETA 

""'- 1• • F"~ rromnd~ a ~rt~ co Hl ce ~.ml'lo CIO 2 01) ~ara o 
Cllfgo em e>omoulloCio N.souor e~~o..Mio 111- CC.7 V~kloetrde Roa~ RG 
n•~ 103.833 CPFn"438.502,789·72.. 

Art. 1• • E•~ Olcrt iO .r!l"l om ~IQor .,.. dlll~ oe su~ poAN..c.aç1o, 
relro~do se~a elc.lOia1Sclo.NnMOCitl01J 

Prefeitura Mun.icipal de Santa Fé 

DECRETO N" 13912.01l 

Oõe p6e aobN uone~çlo do 
Cargot. de Agern.•• PoliUo:oe 
(SKrtc:t.rfrn) e da outru 
pro .. ld 6nelae. 

O PREFEITO MUNICIPAL Of $A.~A Ft. UTAOO 00 
PAR.AN'.l,nou~dt auaa~l•gan 

DECRETA 

A.rt. 1" • Fb e•QI'I9.-.d<l , • pocdtdo, do car'iJO H N;ro111e Pdllto d4l 
SKt1ttâno de A6m.l'lttlr.a;;to. Cltve ísoro LIU 8 on . RG n~ 7,414 J90.J SSP· 
PR CPF OJ8. $.l6 5 10· SO. apel1af do dlrt 1 ~0. JuMo<H 2 0 13. 

An. 2" • Ei~ O~ttre-co •n'rl .-m .-ogCJ "" Clllht ,. tul po..D.o;aç;lo, 
retroe;.,oo~elieii0111SdejUII~clll01 S 

PIIÇO MU'111QC!al Prtfol,10 $)1'r.~CCJ =o O~noco SoonnMO, -,,...,,.,,,,.,,,,v 

)' ~(A 
EDSON' P~~TTA NETTO 

Prtle l y t,~I'IIC:Ipl l 
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classidiário 
SÚMULA DE REQUERJMENTO DE RENOVAÇÁO 

DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 

A Empresa PEDREIRA INGÁ INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, 
CNPJ n• 77.2 82.00210001...t5, toma público que ~.ct.wt.w:w ao !AP, 
a Renovação da Lteenç.a de Operaçlo. p.11ra recebimento d e 

~~~ i1t~~~~r~~::: ~~ ~:!:~~n~1:o~;::.r~~s0~~~~~~~~~~:~~~~ 
Plngulm, MunJciplo doMarlngj , Est~do do Paran:.. 

Maringi, 19 do junho de 201J. 

PREFEITURA VUN!C!PAl Oi: NOVA CANrll 
ESTAOODOPAAA~A 
CNPJ n'77.!4;5.394/:l001<13 
RUII 801'1ooii.85·CEP87.J30.000 
AVISO DE LICITAÇÃO- PAOCE SSO LICITA TORIO n" 019120 13 
1"01MOAOE PAEÇOSn"003/2\l!J-PMI\C 
OBJETO: Corot~ ce Empresa • sp•clllizbda na m'tlv,.lo ~· ~•Niços 
W!cnk:o,o, os~SSotan"l~niO e eon:J\JII.orla tm rtcupe~çJ.o d~ Cl'td~oselnçrefl'ltnto 
de t~e~I I.."I /TM'IIe!p.:lt,conloml~&$~tlfk;a~~tmoclllal. 
ABERruRA: A~rda: 14.00 (quator.:e!Hor"3>sdcOI.AO!>doJvlho do1.o1 J fi.:J 
sola da "'""6n do P aço Ml/l'lleloal. e m Nova Canl~. POfanO. 
A. P,.stol com lnte ro 1eor do Ec:IUII , &Mxe>s o ir1 1ormu~s pode-r l o :r;er 50!leltrulos 
n.- PREFEITURA MUNICIPAl OE NOVA CANTU- PARAN,\, Jo,.onlo , O~ óe 
l.lc,t;ç..)o, no hor~rlo O&S 9:00 -ll'l 11:00 Hs Oclill 14"00 h 17:00 Ht . Tcli!fOtiOif~ 
(·U):!5"1.7 1 36J - J5"1.7-t28 t-~og.CO!n,~r 
h<WaC:~oni"U, Es1.:1doóoP~'-18da J~nllod•2.01). 
.AIRTONAN TONIOAGNOLIN 

: ::::::;::~IQP~OENOVACAN 
ESTAOODOPAAAN.í. 
CNPJro' n.&4S.J9l./0001-03 
Rl.>a8~~. 85·CEP!7.J30-0CQ 
A.TO ,;..VISO Of UCITAÇÃO- PRO CESSO llCITATORlO n• 030!2013 
PR.E:GI.O, ru korm1 Prntlld<ll n' 0 1•120 I J- pr.,o HC 
TEX OBJETO: Col'tloll~lo Cito Empreu p.an. prn b;Ao do uMço: t(lelllells 
•lo.eialtzoaosOOITI \Il:rtasai!O.rlem;Cinlln:l:r.tUv~mtntlli!'.SIJt~dcu vlloru Oas 
CON.iltÓIUIOO'ÇIG! IIt1rk;,eobt;><~-"lt'ldt"'=IIITHI"'II. f.Olll"ormoRt:C>Iuç.>oro"•t(J~ \0 
G.IANEEL.no•O:.IIomott0(11011H1111j~. eonlom'lee1oc-cilío;.~;ç6MI:flled•I:JI. 
A&ERTUFll\: Ã.Jlartlrdu t5:00(q~•)HOB'lcloOIAOSdo Juho do l.01l , n;, ~oi~ c: e 
rt llru6u O)OP O(:o w...,,oo;ot .om N~o c.mu. p.,~n~ 
A P.:cU CO<'!I"'Iolro 1eot do Edolel. ant._,, ·~~:)(I"II~~Oo,pooorl<IMr ~MD~r..a 
PR.EFEITVR.A \iUNICIPM, OE NO\IACANT\.1 -PAAAN.\.JU111o ~ DMs~ de Uotl çio, 
no rootanoda' e:OOh l i ·OOHJ 141~ t4:00 oh 17:00 Ht.. TolciO!IIIIfl • : !44!352713$") 
- 35-27 ·11~ 1-prmcantu@lg.c.om. br 
Nc·~Curtll. ~l.l!doiiOPOQI\0 1ScltJUI' tloM 2.01J 
AIRTO~ANTONIOAGNCUN 
P tt' l l!ollolunlap.tl 

-~ .• -!_E~- = 

LEILÃO 
4 ' VARA DO TRABALHO DE MARINGÂ 

DiaZ~U61lOIJrl, l -4 :00btt(-l' fdn) 
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1,\H)\tiSO...-..(. ... 'Tit.\ ll ,\ rOat.>To\.'TCOIIIN.. 

fM9Y(ll teH•d•«; •~ll"tOIOJft~.lloio!loo~eo-.All 4to fr-:.tcll"l11 
7'J6.9J,MlR~OOO.IXI•A!lrc •• ~l«thoiR4,rcsCII'IItotaaRut F/lllmCIIGiocttlo, 1UII 
nfnl:, RSt9UOOo:t • lGp 01 ~ Cç.-.J lolJnl ~l A.to ~ IJIN Z.V,, TI! 1;1 rh2, 
ll1 1~00l.OO•l:uiO~O..W• t1 110J:l H.~~lfl"'il~(lbcnl 11:5.210000.00• 
RIOIC..,..,....a Ctlat ... 1032~11tdUI<i~oCI)ill..~Ut:.IN R$2"10..(1)0,00• 

iou~t!tt..• Jd~O.Ool01\l21'J162rn2(1totflllt$2-'0DC!Ot(lo 

~.luAm..• .11::1 C:I•-111D WO C·J.tJ2S2W CíN"I!i,lt$;!A00')00 • ~· \YV1 .. 11U 
1t0:1.-uu o.gt WCOO.(I!) • &.-rt~ or..,~SA."'bodct\ n~WN. rn
ltStl»>.~ ·~·Ao C• W ~»t~~.-.11:> $r.M~Mr?~Gr•O.f'•100~ 
11'\Uo:JL,.... ,....., • .,....,I»~~·(G ~~~oloC d~et.1U.<ell. o"QJUdlll' ll&o • 1~ )11oi14ct 
~""Jrnocl(o.oii!OS • l2~01CoC!too~dt1'-'C'd)lito't\ p• ... ro~ e-c.o ~r>Q.• • 
roer w~• IWl ~•.!Sfr"IIO ~ ""'-'0..1,~1 • 1) oo·.,..o. ~:(:;'! u .,..,-~111:! • •••.uJf 
.~ ............... t1111ÚOOI .... t«-.. ...... O. lf•- •,. ... &,._<:/~lll.."W ... .,. .. , . 
Hcl~'lo•l.l<.a::pt'l. «<IO\CCI- ... ....... .:1 ,_ . wu Of'QOIIJ .... 6;1 ~..., ~iil~ 

Vo•~ • Olt.~lc(otl 't-lr')tfaciOC• 
I\ F. C'<hr,\ 1.[11.0($ rüi"(: tt.IJJJJ!.\·UII I ~ 

\\ m\,\C't.rll,OI:.ot('mt.BR • CO~TAr, ACLtllOI::."'.C'OM.IiR 

~~l . .... . I 
- Clúbe Olímpico de 'Maringá 

F.OIT A.L D[ CON\'OCA(:ÃO 
ASSF.~Inl.tiA GERAL 
EXT RAORDINÁRIA 

llf'rt.lol<rn ... OWo...t..W.n.wno .. C:l•N OCI-\o J. 
~ .......... -........ ~ .. -"""' -... .. -. ..,.._-
......... fol, '"'"" "· ... ;~~oo~n "" (:.orWio vn. .... t... ...... So><>&l .. '"'"' 'a., ... -..,,.r..c.~oot,,...."""""""'•r•~~«- ...,A-IMkoo 
<f.vo>~ Lw~""""•'":IH ..... k :-III \.- 4CI"Cll4,Niw."'l 
....,.,. ........ ..., ltoo;:~~~ .. r•«> ......_r--"" __ ...,- • 
,....,,.,... k l'I ,......,~ ,... -• ... ""• (-N....,Io " .... 
- - ~- . ~ "' ""· ... oOnclo ---· ,.,._ ,...,.,.;,-.. fi'M"N"'".If.- ,....._ . ,.....( _ ~ . . ... .- ,..,. 
..,......-..ol!oo~.·n..h<t'O("Io!4•ortool!W-<k 4:0. 

""'-'A.'olllo.:AIH OfJ.IIifi:A• "->hkiiU'l.AH,oi;,IO I! 
.5\lnRil\IAI.AI>C'O OOV.L. W liU ~ IC rl(LIO,C"IOO. 
ll "lo.'«:[I • .OliO Pu:fu l.IOOE Jo\Hli .. O A 
Jl':'t'IIO-::riii.PI\M(.'IC(XI\IU1\:..'>T() 
Uu iJUAO)I. J(J..rCI~-:.·r1, 

,\t_..RI'>1...Á.)1Dr;JtN:II(Ill t;" H1). 

""" ê PREFEITURA D?,_~,~~!;!.,~/0 DE PEABIRU 

~\'lSOD&LicrTAÇÂO~ lti~Gtl 
MOIIUIIU.Dr."""'a. '"w .. """+ 

O~l~ál\1-.t~~·'-~. u ...... cbáo....-~'tcl .... .,..,., 
l'co\lnl rftl l l?m. c.:QI.WXIlJ..lA> .. ~l~ . .. ..., r:M~~;:;u.~or-""-•• 
IUUt""""- "• W. ffiM.&II 01 :01 t 2U J•~•l)l l, "111'(10 ..,._., ..-J<,>e,'Q. 
I'MCAELEIJ!t:ll.l) (i.ol.l(ll~l)f:M"'MME.li. P~·f'll.lltoiiUOfl:.:,...,.,.. 

' ""'~""'"-""'""'.....,.«+~ "-....._tcp«/cNo:rNlil~l•~•rt' 
J1Ml)MOIII>do.~":;,lo. P"<..n;; ..r.. 

~~ll"".C I IIIIII"ItcUt~l ....--t.s;oc".!ootiW~~~~. 

Ottt .... Utb:Ml 
r .... .....,a.::-ok~•'- ""' '"'a.~~·•j•~•c ..... t .. ~cP""..,. 

tlt:M~,.._ .. ~._,.,.~....,nlnlo!lloU.O:. .:.O t~~~o.<d~ 

nJ:'II.IWikl,.,:.w r«!M.!IIIlll1l u ltDM-a.llo~~~:....,.c...~"'U.u!. 

C I SAMU$[P 

CR'l:O(lf(l.f..loltfoOO Ot I'~U JUIII!OICA:S OA ÁltU DI! &A\)01! I' AltA l'ltQTAÇlO 
Of SVW!ÇOS NAS UPtCIIIU1).110U O f t.o.UOI!- 21\l 

~e::=~Cl~";coe....-e..o~-.........,- •t &o<40~'--l• 
l/.&l;t.o .. <Q c,. ...... l....,o,.•••,..., .. ,,.t!41u ... r. ... roto .. Cooo!o61ehl'rn lou• 4• 
s-I(;_ ... QCII1 • .,, 

Olok .. ·Gt-4•"--•-...,.~-- ""s...<I~ IMO .. ~Udo_.,oç.oo 
,.~(-.....,.,....<koS.--:ICI) 

F...,.,_lel.ti•I Pt--OC' ..... "Ol~l rr' OT12(11J -ÇIS,U.UCCJI 

I'IO"'IIIII'I:Il!WÇ.M.'211QiOO ............. _,C4S•Vft 
R:e~..,_,.. e~•: 
W rt'6COio'9l•-..riL'o
L.-"" I or<r.9CI• t T• 2W 
~~~""'.,'"'~ ~MN .,•h>:JOoll'ol'<:st; 

~;:~::;:;~l~f~~-.......... ~3·uoo.CI~'.IUU:" 
l'•oo;o , Do -Oi,I~QOO'tl• bMUMP!ou-&-CI~SfP. lO\l 
Oobca..Ott,_..\i.N•~ 

0 1 0~ 1 \0 )0UII'XIllt<ll l»01t 00(Q 

0 1 00 1 10l01DOO:U OJ>t~3100 00 
0 1001 lO.lOUOO~lC«<l!»JStot>OO 
01001 \030U 00Jl 007 ))t:)J.t(l(l00 
, .... : w.......,. . ........ 

l
lo'io~""'l ll d> ......... ft zou 

d:!J.U::.. 

YANO GAROEM A~t ) ~.)IM; , I Sllhl', 89rrrl ,,rCJ 
J>f lv~O,'I. lo!Oolt' .\r~J 00'-'11, 2 C:.lt. $.lC;JOJ (.1 CPiull. 

\o."ltii"Q. SII,), ~IJO dt JMO'I. bo onull('(lOI <'t l, QtJ,xlt ,) 
~~~~PG'"II'> .l.. oiC.lcl, ~bQ ~e l~t:IS C/ ep;t(C OO'.A 
mrt, l)~lfU. A~ s.lOP.)U\o~ 200rrm !II) PQ. tlo lf · 
lloi l22L·S IH 

[0. SPA.VO l.l.ll.IJ,UI.A Fr b 1m0 .J;J P JoQIJ t 6o ~~~~ 
no ,.:..hl l ~~~ Jt l J9! md HO t'J, tockl l110blh~ 

!Ulm', 02 QUIIO'.o \o\I I,COJCIIU 111.ll'rjJ~. · .1 
~·)ol(!tf L.'I, <·lr..l:::lor, Cl "li :Jçj'<'ll., l~to 11novreo~. ""' 11'1 · 
lormJo;llc!; rt\1!31 C"'l1 toml~ 1'<'10 ~OS1~ tctt-fom.•, 
~'S.(I e(I2S(j{.J, 

5000 
COMPRA 
&VENDA 

~Taro~ 
ATW(iO 1 11ves.t l~t1. 
Ol~ot•nctrPt&., ,u(YI\. 
(D!Tl l 9uol uu~ li S 
90nlll 01 rllr t l\0'. 
Poi1Cl"IJ1. (01\LJI~ 

l04~6o46 99) l·210'; 

BHTU.~E VENOt [0 
~"IUt,.l lidt:"o.'l, NoVO 

Cc-ntto, moboi~"WtO. ;:r.c~ . 

Óflfllll, 0011 l411r~ 

lr~l\t Cott'Q~ Sol l)l....,... •. 
JOH- ilH. 'lU2· 
7081C4!0!J 

8tlTR.WE VENDE ECII· 
fklo Btlb. VIU, RI 
15.000,00 (diteltos), 
2o1U 07, 01 v~g~. 
Font: 3012· 3232. (C'· 
tutv: 9142·7067Crt-:i1 
4lO!IiJ. 

EDIFICIOJardlns DRom~. 
RS 62.000.00(d'•ó.tos). 
pisdflo\ l ~'alo"\ /iQYO 
C.:ntro. Tr~ IOI'Ie; 
303 2-3132. (; 9 169· 
l133.(4 108J 

IO~Y IMOIJ(I$ Al).wt 

[ cl H~· Pl3lo"l, Novo 
(('1\I!O li tt'll (', l Vl-Q.), 
11)(.,)40 l'r~t J S;)!)ltn\. 
Sv~ MuH.tto ')11Qpo 

t1Mo AV. )'.\JI·B7J 5 
t~ lUJ 

-!RENE MESSIAS 

IR!"""'"•'"'"' 
ED.OONt>ASPUNovQ, 
~110, d t'!«IJNdO. CCil· 
Ulllt!IO •'O l>SI:t'fl\ol dt 
CC~'\II.O.l ll•f':Of.(' 
ClliiO, I)J dOIIl! , !INI.)I~ 

lkOCnO, 0J Y.l~l r, 
llGl · tll10. C.l 11 6). 

EO. JAII.O!NS OE AOIIA 
lU 60.000 O.rt~l~ 
HOO.'O(LntrO, tii'I COil· 
S(.IJ;(.ÍOO. ~ Av He~ 
R.to •lt'llo cJ fi,'r•OI, I 
(l{O, }4 2., ( Ol .. ln~C SO· 

Ct~. l vq <• 2BJ I 
ltllS.J!II9 

((1111(1. '-l(J.d-.1 (.(111\ 

Chlllf~'MI<r.lr3 . roovc;o f 
.soJ2-:»n t: ?l·ll· 
7%9,C~ IWU 

OP(lo vtNOE RI 
205.000. Ctntro. Ed 
HtlborV.\I~gio: -'-4m útl~ 
I sllitt. ~~ eom W· 
u:1.t, la~N,porUI"I.:I 
l4horas. ~gmr.Pf'ó. 
llin'll 10Shoppln9Awrud.J 
Cenl.ft".fOM; l OB·llCO. 
iiiG-S6lCCrtoci •20&J 

PEtHIO~E"d.h· 
IJ.''Iõi'Jill SWdiM. Com 
1 w·~ k u toQI r,J 
S9m t ]Sm PIM!JY;t. 
Q.Jo~.RUOOm~lF: 

3222-9S~6. CJ6W. 

PRÓXIMO A UEM Ecl. 
C~n iV, Dil~ltos RS 
2a.ooo.~o • n jl.)f(. 

R~ 2.600,00 Tr<lt~•:{44) 
9911·2940 1111 99 00· 
SlUC~OIJH~. 

~Guerra 
~lmõveis 

PktDtO PROX. UEM 
(01!1 2D !IUIIln U e$ ltO
wobVcol!oç_, l oOCOPDI 

IU !f!IO tm ~IN (M• 

tl."ll. V.a!Ot .J CdnQm:.t , 
ronr r~~l 9'3'1·].ttJ 
(o1lii6J 

I .. ~.~.UCÃO 
VENDE JIS 105.000.00, 
{1111\jncJt• ~KIC!f'o1C1 .1I 
( !tiJdt UurWI"SII~ I ~, 
blotoO. oiii JI'(J.)< lo,l-

1;'.1 fouc~ BS• ·:UU 
ú«<1 S1l·J 

I EVOL~ 
VENDE 11:~ 150.000. 
Ourtro:.. tcl. VcriJ i l' 

ICN.ft}. lll""' CIU•tj· 
~:c.I •;~Ql . FrUiono;i 
Ucm. fel.~an~. H$4· 
H!! l CJ ~t• 462l·J. ---AO lADO DO PQ tHGA. 
Jtpart l q'.cn, 2 ~gs, ent. 
At:rtVl014. Entr de RS 
50 mll »lóo.JSCt lilloliiC 
tQ tnlltg d.u (1\J~~ 
f:J~G-11)17(4 10&.1 

A,,RT ZON.I 7 

MO'Jt'4HO ) 013:1 (st~). 
<;JI.I, SX ( / ( ... II!MQ, 

b1rC, COlolll\,) l.W~· ltj 

ctr~. ç:~r.1~ Ac. t•cu 
,1!»1[ JnOlolo ~l!Oo . l1't0 

lmCvtl) J llS·SSSS. 
t rK I Hli~ ·l 

BELTRAME 'JtNOE ECI 
Hei~ 'M.wr, d.~tos, 
aa belo Ucll\ 17.l2m 
tc.l.JI, 2 qi.Ol (l ~tt), st 
r;J\oila1loF: J032 ·3132, 
9111·6277( 4t 0SJ 

IEL TRAME V(HO( CO. 
Mol'll~r.o. RS l2 01N\ 
(drr).A~tosOumont.l 
qdc:~ Pq elo ll'lgi. 2 ctos,. 
frtrltt. F· 1032-3231, 
9l6$-3J HC4108J 

BE:lTRAME VENCE EO • 
Spa:lo fA.mlcg\11, RI 
lSSm!l 47m Utl(. 1 
~-~. próllrnoactCt· 
SU!Tii1.Forc· 30!1·l2J2 
C~9l42-70Ci9C4101J 

SÚMULA OE RECEBIMENTO DE 
LI CENÇA DE INSTALAÇÃO 

MOACIR BATALINI - CPF 468.964.579-53, toma püblico que 
recebeu do !AP • Instituto Ambiental do Paraná. da Cidade de 
Marlngâ - Paraná, a LICENÇA DE INSTALAÇÃO N" 16854, com 
vaJidadc até 22105/2015, para Umdadefi; de BenefiCiamento e 
Armazenamenlo de GrAos (Qol Silos), e ser implantada na Estrada 
Catanâ. KM 01 • l ote n• 6f'Tf7·A·6 da Gleba Patrimônio Malialva, 
MunicfpJo da Marialva, Estado do Paranl. 

Marlng:t., 19 de Junho de 2013. 
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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 LICITA TÓRIO n" 029/2013 
TOMADA DE PREÇOS n' 003/2013- PMNC 

~T~X OBJETO: Contratação de Emr>resa especializada na prestação de serviços 
tocmcos, asscssoramcmo c consultoria em rccuporação de créditos c incremento 
de receita muni,cipal. confom1e especificações em edital. 
ABERTURA: A partir das 14:00 (quatorze) Horas do DIA 05 de Julho de 2.013. 
na sala de reuniões do Paço Munic1pal, em Nova Cantu. Paraná. 
A PaSia com inleiro 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 11:00 Hs c das 14:00 às 17:00 Hs. Telefone/ 
Fax: (44) 35271363-3527-1281 - pmncantu@ig.com.br 
##Nova Cantu, Estado do Paran:i. 18 de Junho de 2.013. 
1#1 AIRTON ANTONIO AG>IOLIN 
#11 l'rdeito Mumcipal 

R$ 168,00- 54637/2013 

I Ortigueira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA 
PREGÃO PRESENCIAL n' 093113 (menor preço por lote) 

Objeto: Registro de preços para aquisição de impressoras para as secretarias 
municipais, e aparelhagem de som a serem ulilizados nos eventos municipais. 

Realização: dia 0 1/07/2013 às 09:30 horas. 

~~~-------v.~~~~~----------~~-----
PREGÃO PRESENCIAL n• 086113 (menor preço por item) 

Retificação do termo de referêncià. 
Objeto: Registro de proços para Contratação de Empresa especializada em 
Recapagem e duplagem de pneus. que são uti lizados pela frola Municipal. 

Rea lização: dia 24/06/2013 às 09:30 horas. 
P rorrogado para dia 02107/2013 às 09:30 horas. 

~~----~~v~77~~~~--------~~------
PREGAo PRESENCIAL n• 094/13 (menor preço por lote) 

Objeto: o Regislro de preços para controtacão de emoresa Conce<sjonária. bem 
como de Empresa Esnccializada para os serviços para a realização dos serviços 
de manutenção prevenliva e corretiva de mecânica, cletrica, hidráulica, funilaria, 
pintura (corretiva. prevenliva e estética) e capotaria/tapeçaria. incluindo o 
fornecimento c troca de peças/acessórios. considerando que para Concc~sionária~ 
utilizacão de PO <Pecas Originai~>, bem como revisões obrigatórias incluindo 
ólt~os luhrific;~ntes. filtros e demaj~ que se fizerem necessários, e pura [mDresa 
Esnecializado fornecimento de pecas sendo PG !Pecas Gcnuinasl. PR 
(Pecas Paralela<). induindo balanceamemo, alinhamento e cambagem. para os 
maqutnãrios deSia municipalidade com base na (Tabela Temparia e de Peças do 
Fabricante). 

Real ização: dia 03/07/2013 às 09:30 horas. 

~~~~~~v~~~~~~--------~~----
PREGÃO PRESENCIAL n" 095113 (menor preço por lote) 

Objelo: Registro de preços para Contratação de Empresa na área de saúde para 
preS!ação dos serviços de auditoria. oonlrole e avaliação em prooedimenlos do 
SUS- AIHs. nos locais credenciados ao SUS. 

Realização: dia 04/07n013 às 09:30 horas. 

----~-------v·~~~~~~~--~----~------
Nota: Os Editais encomram-sc disponíveis j consulta. gratuitamcnlc. na sede da 
prefeitura.http·/iportal.onjgueira.pr.gov brllidtacao. Maiores informações pelo 
telefone (42) 3277- 1388. Onigueira-Pr. 18 dqunho de 2013. 

MARCIANE DA CRUZ 
Pregoeira Municipal 

I Palmas 

TOMADA DE PREÇO N" 212013 

R$ 312,00 - 54924/2013 

JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
A Comissão Pem1anente de Licitação da Prefeitura Municipal de Palmas, 
instituída pelo Decreto n• 2.866/2013 de 18 de janeiro de 2013, toma público o 
Resultado do Julgamento das Propostas das empresas HABILITADAS E 
CLASSIFICADAS para a Tomada de Preço n• 2/2013, que tem por objeto 
Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia 
para a realização de Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para 
pavimentação asfaltica c recapc em ruas do Município de Palmas, estado do 
Paraná. 

Após análise, a CPL decidiu: 
a) INABILITAR e DESCLASSIFICAR a Proposta da empresa GNOATTO 
PER!N - ElRELI, por não cumprir os requisitos do edital quanto ao item 7.1.2.1 
e 7.1.3.5; 
b) INABILITAR E DESCLASSIFICAR o Proposta da empresa AC 

r- ~-_;_ ..... 

ASSESS?RIA TECNlCA EM ENGENHARIA CIVIL LTDA, por~io..:~mprir 
os requtsnos do edital quanto aos Atestados de Capacidade pois os tl!esmos não ~ 
supriam o objeto do cdi!al, conforme contalou o Engcnhci~o Civil da l_'rcfcitura -
Municipal. 

A Comissão Permanente de Licitação julgou classificada a propo~!a 
aprcscn!ada pela empresa abaixo relacionada: ~ 

Valor máximo Previsto RS 197 306 88 
' Classificaçã Licitantes Cnpj Proposta Result2do 

o IRSl 
I' Proetcl Cnpj: 182.725,7 Classificad 

projetos e 08.970.619/0001 6 o 
consultori ·30 
a de obras 

h da 
o E o Julgamento das Propostas da TOMADA DE PREÇO N zno 13. 

Palmas, 17 de Junho de 2013. 
OSCAR NASCIMENTO 

Presidente da Comissão Pem1anen!e de Licitação - CPL 

R$ 216,00 - 54406/20 13 

I Palmital 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA PRÉVIA 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PALM!TAL, inscrita no CNPJ N" 
75.680.025/0001 -82. toma público que irá reaucrcr ao LAP, a Licença Prévia para 
o FUNCIONAMENTO DO BR!TADORIDETONAÇÃO a ser executada na Rua 
Santos Dumont. da Cidade de Palmitai-PR. 

R$ 24,00 - 54851/2013 

I Pinhalão 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PlNHALÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL N2 02/2013 
CONCORRÊNCIA 

A Comissão Pennanente de Licitação. da PREFEITURA MUNICiPAL DE 
PLNHALÃO. no exercício das atribuições que lhe conli:rc a Ponaria n•. 15/2013. 
de 23/01/2013. toma público, para conhecimento dos interessados que fará realizar 
no dia 19/07/2013, às 08h30min. no endereço, RUA DOMINGOS CALIXTO 
483. PINHALÃO-PR. a reunião de recebimento c abcnura das documcotaçõc~ 
e propostas. eonfonne especificado no Edi!al de Licitação N". 02/2013·PR na 
modalidade CONCORRENC!A. 
Informamos que a íntegra do Edital cncontra·sc disponível no endereço 
supracitado. 

Objeto da Licitado: 

Contratação de empresa especializada para recuperação de crédi!o fiscal sobre as 
instituições financeiras do Município. 
Critério de Julgamento- Técnica e Preço. 

Pinhalão. 17 de junho de 2013. 

Arão Xavier de Freilas Junior 
Presidente da Comissão 

R$ 168,00- 54401/2013 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHA LÃO 
ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL Nl 02/2013 
LEILÃO 

A Comissão Permanente de Licitação. da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PINHALÃO, no exercício das atribuições que lhe confere a Penaria n•. 15/2013. 
de 23/0lnO 13. to roa público. para conhecimento dos inlercssados que fará realizar 
no dia 04/07/2013, às 08h30min, no endereço. RUA DOMINGOS CALIXTO. 
483. P!NHALÂO-PR. a reunião de recebimento e abenura das documentações 
c propostas. conforme especificado no Edital de Licitação N". 02/20 13-PR na 
modalidade LEILÃO. 
Infonnamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
supracitado. 

Objeto da Licitadío: 

Leilão de bens inscrvívcis ao Patrimônio Público Municipal. 
Critério de Julgamento - Maior Oferta. 

Pinhalâo, 17 de junho de 2013. 

Arão Xavier de Freitas Junior 
Presidente da Comissão 

R$ 168,00- 54397/2013 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant6 -) 
Rua Bahia n° 85 - Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-00"0 - / 

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

PROCESSO LICITATORIO No 029/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2013 
ABERTURA: 05/JULH0/2013 HORÁRIO: 14:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, torna público que fará realizar, a Partir das 
14:00 Horas do dia 05 de Julho do ano de 2.013, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito 
à Rua Bahia, n° 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, tipo menor preço, global, fixo e sem reajuste, de acordo com o que 
determina a Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições 
estabelecidas neste Edital, para escolha da melhor proposta de preços, conforme segue: 

1. DOOBJETO 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de créditos e incremento de receita 

municipal, conforme especificações constantes do ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA. 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do processo licitatório, os interessados no ramo correspondente ao objeto 

do presente certame, que atenderem às exigências constantes deste Termo de Convocação e seus 

anexos. 

2.2. Não poderão participar da presente licitação os interessados que estejam cumprindo as sanções 

previstas nos incisos III e IV, do art. 87, da Lei n°. 8.666/93. 

2.3. Na presente licitação é vedada a participação de empresas em consórcio e a representação de 

mais de uma empresa pelo mesmo representante. 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

3.1. Qualquer manifestação em relação à presente licitação fica condicionada à apresentação de 

documento de identificação anexo V, instrumento público ou particular de procuração, com firma 

reconhecida e a cópia do contrato social, ou em se tratando de sócio, dirigente ou proprietário da 

empresa, somente a cópia do contrato social. 

3.1.1. O documento do subitem 3.1 deverá ser apresentado ao Comissão de Licitação para 

credenciamento (carta credenciamento modelo anexo V), no ato da abertura do procedimento 

licitatório, devendo o mesmo prever a outorga e/ou concessão de poderes ao representante legal 
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Prefeitura Municipal de Nova Cant 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-00Q

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

para formular propostas, ofertar lances verbais de preços ou praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame, em nome da empresa proponente. 

3.2. A não apresentação ou incorreção dos documentos de que trata o subitem 3.1 impedirá o 

representante da empresa de se manifestar e responder por ela, e, neste caso, a sua participação será 

aceita simplesmente na condição de ouvinte. 

3.3. Apresentação da Declaração de Cumprimento dos Requisitos de Habilitação (ANEXO VII), 

conforme determina o Artigo 43
, Parágrafo VII, da Lei n° 10.520/2002. 

3.4. Apresentação da Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, se for o caso, e 

que desejem usufruir do tratamento diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar 

n° 123/2006. 

3.5. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 

licitante. 

4. DA HABILITAÇÃO 

4.1. Relativa à Habilitação Jurídica: 

4.1. I. Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

4.1 .2. Documentos pessoais do responsável legal da empresa (CPF e RG); 

4.1.3 . Ato constitutivo, contrato social em vigor; 

4.1.3.1 Os documentos mencionados no subitem anterior deverão estar acompanhados de todas 

as alterações ou da consolidação respectiva e alterações posteriores. 

4.2. Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

-

4.2.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei. 

4.2.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço, demonstrando situação regular no 

cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, mediante a 

apresentação de: 
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a) Certidão Negativa de Débito (CND), comprovando a inexistência de 

débito junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, ou documento 

equivalente que comprove a regularidade; 

b) Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do 

Tempo de Serviço - FGTS, ou documento equivalente que comprove a 

regularidade. 

4.2.3 .. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), com validade na 

data de realização desta licitação. 

4.3. Relativa à Qualificação Técnica 

4.3 .1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com os 

objetos licitados (recuperação de créditos), mediante apresentação de, no mínimo, 02 (dois) 

atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito público, em papel timbrado, e que ao menos um 

deles comprove a efetiva entrada de recursos nos cofres municipais em cifras superiores a duzentos 

mil reais; 

4.3.2. Ind icação de pelo menos 03 (três) advogados com formação igual ou superior a 10 (dez) 

anos de formado. 

4.4. Relativa à Qualificação Econômica Financeira: 

4.4. I. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 

quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta, exceto as 

empresas optantes pela tributação sobre o lucro presumido. 

a) A boa situação financeira será aferida através de índices que comprovarem Liquidez Geral (LG), 

Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores ou iguais a um (1 ), calculados da seguinte 

forma: 

I) LG = ATIVO CIRCULANTE+ ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO I PASSIVO 

CIRCULANTE+ EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

11) SG = ATIVO TOTAL+ PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

111) LC = ATIVO CIRCULANTE I PASSIVO CIRCULANTE 
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b) Apresentar capital social igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais). 

4.4.2. Certidão Negativa de Falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica, emitida(s) até 30 (trinta) dias anteriores da data do recebimento dos envelopes; 

4.5 As licitantes deverão apresentar, ainda: 

4.5 .1. Declaração de não possuir em seu quadro permanente menor de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 

16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de trabalho, no termos do Decreto n° 

4.358, de 05 de setembro de 2002 - ANEXO li. 

4.5.2. Declaração de que a licitante se enquadra na condição de 

microempresa ou empresa de pequeno porte (ANEXO IX), somente para as 

empresas que optarem por participarem na condição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, com os benefícios da Lei Complementar 

n°123/06, 4.3.2.1. A falsidade de declaração prestada objetivando os 

benefícios instituídos a microempresa e empresa de pequeno porte 

caracteriza o crime de que trata o artigo 299 do Código Penal, sem prejuízo 

de enquadramento em outras figuras penais; 

4.5.2.2. Empresas que não se enquadram na definição de microempresa ou 

empresa de pequeno porte, ou ainda, que não desejem usufruir do tratamento 

diferenciado e favorecido que estabelece a Lei Complementar n° 123/2006, 

estão dispensadas de apresentar o documento descrito na alínea "4.3.2" do 

item; 

4.5.2.3. O silêncio do licitante ou do representante indicado, na oportunidade 

própria, implica na decadência do direito de recorrer, sendo esse critério 

amparado por lei. 

4.5.3. Declaração de inexistência de fato impeditivo de sua habilitação, 

assinada por sócio, dirigente, proprietário ou procurador da licitante, 

devidamente identificado, nos termos do Anexo III. 

4.5.4. Declaração de Responsabilidades (Anexo VI) 
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4.6. Os documentos exigidos neste Termo de Convocação deverão ser entregues em 

envelope lacrado, autenticados e com firma reconhecida, e de preferência, entregues com 

numeração seqüencial, na ordem nele indicada, a fim de permitir maior rapidez durante a 

conferência e exame correspondente, contendo na parte externa as indicações: 

ENVELOPE N° 01 - DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO 

(Identificação da empresa) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° ... 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

4.7. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 

estar: 

4. 7 .1. Em nome da licitante com número do CNPJ e endereço respectivo; 

4.7.2. Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, ou se for a 

filial, em nome da mesma: 

4. 7 .2.1. Poderão ser apresentados pela filial, em nome da matriz, aqueles documentos, que, pela 

própria natureza, comprovadamente, só puderem ser emitidos em nome desta; 

4.8. Os documentos necessários à habilitação do licitante poderão ser apresentados em 

original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou pelos membros da 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Nova Cantu, Paraná, mediante conferência da 

cópia com o original, ou ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial. 

4.9. Não será aceita remessa de documentação por via postal, fac-símile ou telex. 

4.10. A Comissão Permanente de Licitação poderá desclassificar a proposta ou mesmo 

desqualificar a empresa, a qualquer tempo, nos casos de conhecimento de fato superveniente ou 

circunstância desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5°, da Lei n°. 

8.666/93 . 

5. DA PROPOSTA 

5.1. A proposta de preço formulada pelo proponente deverá ser apresentada na forma POR 

ITEM, cujo preço máximo não poderá ultrapassar o valor individual constante no anexo I. 
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5 .1 .1. As propostas deverão ser entregues em envelopes lacrados, contendo na parte externa as 

indicações: 

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA 

(Identificação da empresa) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N° .. 

MODALIDADE: TOMADA DE 

PREÇOS 

5.2. As propostas deverão ser apresentadas, preferencialmente, em uma via, devidamente 

rubricada, carimbada e assinada pelo titular ou representante legal, sem rasuras, emendas, ressalvas 

ou entrelinhas, com os elementos que se seguem: 

5.2.1. Razão Social e CNPJ, que deverá ser o mesmo indicado nos documentos de habilitação; 

5.2.2. Descrição clara e inequívoca dos produtos descritos, consoante Anexo I (Termo de 

Referência) deste Termo de Convocação. 

5.3. Os valores do percentual dos honorários, na modalidade uad exitum" ou prestação 

sucesso, incidentes sobre a recuperação e a compensação de créditos, observado o percentual 

máximo de 20% (vinte por cento). (vinte centavos para cada um real recuperado) 

5.3. I. Nos honorários propostos deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, 

abrangendo despesas de impostos, seguros, contribuições, encargos trabalhistas, fiscais e 

previdenciários, despesas de locomoção e estadia, que incidam ou venham incidir sobre o serviço, 

não cabendo, portanto, à contratante, a qualquer título e/ou hipótese, responsabilidade direta ou 

mesmo indireta sobre o pagamento, recolhimento desses valores e/ou reembolso. 

5.3.2. Ocorrendo divergência entre os percentuais, prevalecerão os descritos por extenso. 

5.4. As propostas terão prazo de validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua 

entrega. 

5.5. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que 

a proponente: 

a) Examinou todos os documentos do Edital e obteve do Contratante as informações necessárias 

sobre qualquer ponto duvidoso; 

b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta totalmente 

condizente com o objeto. 



5.6. Não será aceita carta ou outro meio de comunicação informando engano, erro ou 

omissão da parte do fornecedor. 

5.7. O preço do objeto do presente certame, deverá respeitar o preço máximo fixado, 

descritos no neste Edital. 

6. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

6.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar Federal n° 123, de 14112/2006, as 

microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para 

efeito de comprovação de regularidade fiscal, conforme alíneas "4.1" a "4.2f' do item , mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

6.2. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 

prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá à data do recebimento da nova 

proposta, nos termos da alínea "d" do item, prorrogáveis por igual período, a critério da Licitante, 

para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de 

eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. 

6.3. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item, implicará decadência 

do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na lei, sendo facultado ao licitante 

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a 

licitação. 

6.4. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 

microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 

as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 

5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta 

inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

6.5. Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta 

de preço inferior (desconto superior) àquela declarada classificada em primeiro lugar, hipótese em 

que sua proposta assumirá essa posição; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma da alínea 

anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item na 

ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito, no mesmo prazo estabelecido na alínea 

"d", deste item; 
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c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontre no intervalo estabelecido no item, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadre na alínea "a" deste item, poderá 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramentos dos lances, 

sob pena de preclusão; 

6.6. Qualquer duvida que surgir será sanadas segundo a Lei Complementar 123/06. 

7. DO PROCEDIMENTO 

7.1 A presente licitação será processada e julgada com observância dos seguintes 

procedimentos: 

7 .1.1. Recebimento dos envelopes, com chamadas das empresas e anotações na ata dos licitantes 

presentes; 

7.1.2. Os documentos constantes do envelope "Habilitação", serão rubricados por todos os 

licitantes presentes e pelos Membros da Comissão Permanente de Licitação, permitindo-se aos 

interessados o exame dos mesmos no local. 

7.1.3. Será considerada inabilitada a empresa que deixar de apresentar ou apresentar em 

desconformidade com o exigido, quaisquer dos documentos indicados no Item 4- Da Habilitação 

7.1.4. O resultado da Habilitação será comunicado aos licitantes após o encerramento dessa 

primeira fase dos trabalhos, o que poderá ocorrer por comunicação direta na mesma data da 

abertura dos respectivos envelopes, caso contrário através de publicação na forma da Lei. 

7.1 .5. Havendo inabilitação de alguma proponente, serão considerados dois procedimentos: 

7.1.5.1. Se o representante da proponente não manifestar na reunião desejo de recorrer da decisão 

da Comissão de Licitação, ser-lhe-á devolvido imediatamente, fechado, o Envelope n° 2 e fará 

constar em ata. 

7.1.5.2. Se a proponente inabilitada se dispuser a apresentar recurso, serão observados os 

procedimentos legais, ou seja, os Envelopes de n° 2 - Proposta de Preços só serão abertos após 

apreciação do recurso pela CPL li. 

7.1.6. Havendo renúncia expressa de todas as licitantes a qualquer recurso contra o julgamento da 

"Habilitação", os envelopes de n° 02 - "Proposta de Preços" dos licitantes habilitados serão abertos 

imediatamente, após encerrados os procedimentos relativos àquela fase, caso contrário, a Comissão 

Permanente de Licitação 11 marcará nova data para sua abertura. 
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7.1.7. Encerrada a fase de habilitação, a Comissão Permanente de Licitação li, procederá à abertura 

dos envelopes de n° 02 -Proposta de Preços - das empresas habilitadas, fazendo o seu conteúdo 

circular entre os presentes a fim de serem verificados e rubricados. 

7.1.8. A abertura dos envelopes será realizada no local definido neste Edital, sendo lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelos membros da Comissão Permanente de 

Licitação li, ficando todos os documentos à disposição dos licitantes, para exame. 

8. DO JULGAMENTO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

8.1. O julgamento das propostas será realizado em conformidade com o tipo de licitação 

MENOR PREÇO GLOBAL. 

8.2. Serão desclassificadas as propostas: 

I - que não atendam às exigências deste Termo de Convocação; 

11 - com preços manifestamente inexeqüíveis, assim considerados aquelas que não venham a ter 

demonstrado sua viabilidade por meio de documentação que comprove que os custos dos insumos 

são coerentes com os de mercado e compatíveis com a execução do objeto; 

111 - que apresentarem preço unitário, simbólicos, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços dos insumos, acrescidos dos respectivos encargos. 

8.3. O resultado do julgamento será homologado, nos termos do Regulamento de Licitações 

e Contratos. 

8.4. Antecedendo à contratação poderá ser realizado reexame da documentação apresentada 

pela licitante vencedora quando da sua habilitação, para fins de verificação da sua atualização. 

8.5. A licitante vencedora deverá assinar o Termo de Contrato no prazo máximo até 05 

(cinco) dias úteis, contados da data da ciência da sua disponibilização pelo Departamento de 

Licitações e Contratos. 

8.6. Quando a licitante vencedora não atender ao disposto no item 8.5 no prazo e condições 

ali fixados, ou não demonstrar situação regular de habilitação, o Comissão de Licitação examinará 

as propostas subseqüentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, assim 

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda a este Termo de Convocação, sendo o 

respectivo licitante declarado vencedor. 

8.6.1. Na situação prevista neste item o Comissão de Licitação negociará diretamente com o 

proponente para que seja obtido preço melhor. 
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9. DA IMPUGNAÇÃO DO TERMO DE CONVOCAÇÃO 

9.1. Qualquer interessado poderá solicitar esclarecimentos, providências ou, se julgar 

necessário, impugnar este Termo de Convocação até 5 (cinco) dias antes da data do recebimento 

dos envelopes, sob pena de preclusão de toda matéria nele constante. 

9.2. O pedido de esclarecimento ou a impugnação deverá ser apresentado, por escrito, ao 

Comissão de Licitação, cabendo-lhe prestar os esclarecimentos imediatamente, ou apreciar e 

decidir sobre o mérito da impugnação no prazo de até 5 (cinco) dias após o recebimento da 

impugnação. 

9.3. A Comissão de Licitação poderá acolher o mérito da impugnação, ou se com ela não 

concordar, deverá encaminhar o processo, devidamente instruído, ao Senhor Prefeito Municipal, 

para julgamento e decisão no prazo de 5 (cinco) dias. 

9.4. Acolhido o mérito da impugnação, as falhas apontadas serão corrigidas, designando-se 

nova data para o recebimento e abertura das propostas e documentação. 

9.5. Toda e qualquer modificação neste Termo de Convocação exige divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto 

quando, justificada e inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

10. DO RECURSO 

10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 

motivadamente a intenção de recorrer, devidamente consignada em A TA, quando lhe será 

concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões recursais. 

10.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do 

direito de interposição de recurso. 

10.3. Interposto recurso o mesmo será comunicado às demais licitantes, que poderão 

impugná-lo no prazo de 3 (três) dias úteis. 

10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

10.5. Não será conhecido o recurso cuja petição tenha sido apresentada fora do prazo e/ou 

subscrita por procurador não habilitado legalmente no processo para responder pela licitante. 
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10.6. Decorrido o prazo recursal ou desde que julgados os recursos porventura interpostos, 

o resultado do julgamento será proclamado pelo Comissão de Licitação e o seu objeto adjudicado e 

homologado pela autoridade competente. 

11. DA ENTREGA DO OBJETO E FISCALIZAÇÃO 

11.1. A contratada deverá disponibi lizar ao município: 

11.1.1. Elaboração de medidas administrativas e/ou judiciais visando à sustação e a recuperação do 

recolhimento indevido das contribuições sociais incidentes sobre as parcelas que não têm natureza 

remuneratória, discriminadas no artigo 22 da lei 8.212/91, e constante da IN 971 /2009, tais como 

1/3 constitucional de férias, horas extras, auxílio-doença, descanso semanal remunerado e aviso 

prévio, bem como recuperação dos valores pagos a maior a titulo de contribuições sociais após 

análise dos relatórios emitidos pela secretaria da receita federal do Brasil (CCORGFIP, DCBC, 

DNA, GFIPWEB, DENTRE OUTROS); 

11.1.2. Prestação de serviços técnicos administrativos e jurídicos de assessoria e consultoria na 

área tributária, incluindo a realização de cálculos, formalização de procedimentos administrativos e 

propositura de demanda judicial visando o repasse integral do Fundo de Participação dos 

Municípios sem a dedução de valores referentes a incentivos Fiscais e quaisquer Restituições; 

11.2. Todos os serviços serão acompanhados e analisados pelos técnicos do município, 

ficando a empresa responsável pelo bom atendimento e o máximo de empenho em atender as 

necessidades, sob pena de solicitação de correções, implicando nas penas impostas pelas Leis de 

Regimento de Licitações e Contratos. 

11.3. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos serviços. 

11.4. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste 

Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas em lei. 

11.5. O não cumprimento do contrato e dos termos deste edital, em qualquer de suas 

cláusulas, implica na declaração da empresa como inidônea, e lançamento na lista de impedidos de 

licitar do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

11.6. O contratado é obrigado, por força do disposto no art. 69, da Lei n°. 8.666/93, a 

reparar, corrigir e substituir, ás suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de OS (cinco) dias úteis, contados a 

partir da notificação expedida pela Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de Imbituva, 
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atestando inadimplemento contratual nos termos previstos no presente Edital e no instrumento 

contratual. 

11.7. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado por igual período. 

12. DA DO RAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1 As despesas decorrentes da contratação do presente Termo de Convocação correrão à 

conta de recurso próprios do município, dotação orçamentária : 

13. DA CELEBRAÇÃO DO CONTRA TO 

Para disciplinar os respectivos direitos e obrigações às partes firmarão o 

correspondente contrato, conforme minuta constante deste Termo de 

Convocação. 

14. DO PAGAMENTO 

14.1. O pagamento do objeto deste Edital será efetuado pela Secretaria de Finanças da 

Prefeitura Municipal de lmbituva, devendo a empresa contratada, apresentar a competente nota 

fiscal, preenchida sem rasuras, em conformidade as condições estabelecidas neste Edital e no 

instrumento contratuaL 

14.2. Os pagamentos serão efetuados conforme recuperação ou compensação creditada em 

favor da Fazenda Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis, na tesouraria da Prefeitura Municipal, 

mediante apresentação do respectivo documento fiscal. 

14.3. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia devida incidirá correção monetária, 

bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês, calculados "pro-rata 

tempore" em relação ao atraso verificado. 

15. DAS SANÇÕES 
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15.1. A licitante que não mantiver a proposta, apresentá-la sem seriedade, falhar ou fraudar 

na execução dos serviços, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa, cometer fraude 

fiscal ou deixar de cumprir o contrato, estará sujeita às sanções fixadas na Cláusula Sexta da 

minuta do Contrato, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas na lei civil ou penal. 

16. DO REAJUSTE E DA REPACTUAÇÃO 

16.1. Admitido reajuste ou repactuação no termo de contrato, para restabelecer a relação 

que as parte pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição do 

CONTRATANTE para a justa remuneração, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico

financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobreviverem fatos imprevisíveis, ou previsíveis 

porém de conseqüências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou 

ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica 

extraordinária e extracontratual. 

17. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

17.1. O Senhor Prefeito Municipal poderá revogar a licitação por razões de interesse e 

conveniência, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, 

mediante ato fundamentado. 

17.1.1. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato. 

17 .1.2. As licitantes não terão direito à indenização em razão da anulação do procedimento 

licitatório, ressalvado, no caso de boa fé, o direito de o contratado ser ressarcido pelos encargos 

que tiver suportado no cumprimento do contrato. 

17.2. É vedada a subcontratação do objeto deste Termo de Convocação. 

17.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Convocação excluir-se-á o dia 

do início e incluir-se-á o do vencimento, só se iniciando e vencendo os prazos em dias de 

expediente no Município. 

17.4. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação. 

17.5. Os Anexos integram este Termo de Convocação para todos os efeitos, independente 

de sua transcrição. 
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17.8. O Foro competente para dirimir questões relativas ao presente Termo de 

Convocação será o da Justiça Comum, Seção Judiciária Comarca de Salto do Lontra, com exclusão 

de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

18.1 - 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@ig.com.br. 

NOVA CANTU - PARANÁ, 18 de Junho de 2013. 

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

TERMO DE REFERÊNCIA 

1.1. A presente licitação tem como objeto a contratação de empresa especializada na prestação de 

serviços técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de créditos e incremento de 

receita municipal, conforme descrição abaixo: 

1.2. O valor estimado do crédito, para base de cálculos da proposta é de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta mil reais). 

2 -DESCRIÇÃO 

2.1. A presente TOMADA DE PREÇOS tem por objeto a contratação de empresa para: 

2.1.1. Realizar medidas administrativas e/ou judiciais visando à sustação e a recuperação do 

recolhimento indevido das contribuições sociais incidentes sobre as parcelas que não têm natureza 

remuneratória, discriminadas no artigo 22 da lei 8.212/91, e constante da IN 971/2009, tais como 

1/3 constitucional de férias, horas extras, auxílio-doença, descanso semanal remunerado e aviso 

prévio, bem como recuperação dos valores pagos a maior a titulo de contribuições sociais após 

análise dos relatórios emitidos pela secretaria da receita federal do Brasil (CCORGFIP, DCBC, 

DNA, GFIPWEB, DENTRE OUTROS). 

2.1.2. Prestação de serviços técnicos administrativos e jurídicos de assessoria e consultoria na área 

tributária, incluindo a realização de cálculos, formalização de procedimentos administrativos e 

propositura de demanda judicial visando o repasse integral do Fundo de Participação dos 

Municípios sem a dedução de valores referentes a incentivos Fiscais e quaisquer Restituições. 

3 -OBSERVAÇÕES 

3.1. Todos os serviços serão acompanhados e analisados pelos técnicos do município, ficando a 

empresa responsável pelo bom atendimento e o máximo de empenho em atender as necessidades, 
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sob pena de solicitação de correções, implicando nas penas impostas pelas Leis de Regimento de 

Licitações e Contratos. 

3.2. É vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento dos serviços. 

3.3. A apresentação da proposta comercial implica na aceitação plena e total das condições deste 

Edital, sujeitando-se o licitante às sanções previstas em lei. 

3.4. O não cumprimento do contrato e dos termos deste edital, em qualquer de suas cláusulas, 

implica na declaração da empresa como inidônea, e lançamento na lista de impedidos de licitar do 

Tribunal de Contas do Estado do Paraná. 

3.5. O contratado é obrigado, por força do disposto no art. 69, da Lei n°. 8.666/93, a reparar, 

corrigir e substituir, ás suas expensas, no todo ou em parte, o objeto do contrato em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados a 

partir da notificação expedida pela Secretaria Administrativa da Prefeitura Municipal de lmbituva, 

atestando inadimplemento contratual nos termos previstos no presente Edital e no instrumento 

contratual . 

3.6. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período. 

3.7. Os pagamentos serão efetuados conforme recuperação ou compensação creditada em favor da 

Fazenda Municipal, em até 05 (cinco) dias úteis, na tesouraria da Prefeitura Municipal, mediante 

apresentação do respectivo documento fiscal. Havendo atraso nos pagamentos, sobre a quantia 

devida incidirá correção monetária, bem como juros moratórios, à razão de 0,5% (meio por cento) 

ao mês, calculados "pro-rata tempore" em relação ao atraso verificado. 

4 - EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. JUSTIFICA-SE a presença efetiva de uma empresa de assessoramento para realizar o 

planejamento e a execução dos diversos serviços tributários, visando minimizar os prejuízos que 

advirão da ausência dessa assessoria para o incremento da receita municipal. 

4.2. O incremento da receita municipal se faz necessária, pois a promoção da autonomia municipal 

não pode ficar a cargo apenas dos escassos repasses patrocinados pelos demais entes estatais, 

sobretudo em períodos de crise econômica, considerando que os incentivos fiscais com redução 

tributária incidem diretamente nos recursos do Fundo de Participação do MUNICÍPIO. Assim 

sendo, em face desse quadro crítico, a alternativa está na própria prerrogativa arrecadatória 

municipal, via única da independência fiscal. 
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4.3. Assessoria no levantamento de dados, preparação de ações, encaminhamento e 

acompanhamento de demandas administrativas e judiciais visando à recuperação de créditos 

municipais e o incremento da receita municipal. 

4.4. A recuperação de créditos a favor da Fazenda Municipal poderá dar-se por meios 

administrativos e judiciais, incluindo acordos homologados em Juízo, ou mesmo acordos 

extrajudiciais firmados de forma irrevogável e irretratável, originados de procedimentos 

formalizados pela Contratada, seja na assessoria em levantamento de valores, autuação fiscal. 

4.5. Os honorários serão efetuados sob a modalidade "ad exitum" ou prestação-sucesso, calculados 

de acordo com o percentual proposto pela contratada, não excedente a 20% (vinte por cento) (vinte 

centavo para cada um real recuperado), sobre os créditos recuperados ou compensados em favor do 

erário. 

4.5.1. Com relação ao pagamento de honorários consistirá a única remuneração dos serviços, sem 

qualquer acréscimo de despesas decorrentes de sua execução, tais como encargos fiscais, 

trabalhistas, previdenciários e securitários ou custos de viagens e estadias. 

5 - PESSOAL 

5.1. O pessoal utilizado na execução do serviço será de inteira responsabilidade da licitante 

vencedora, ficando vedada a utilização de servidores dos quadros funcionais da Prefeitura. 

6 - OUTRAS CONSIDERAÇÕES 

6.1. Cabe à Prefeitura Municipal de Imbituva, através de sua fiscalização e supervisão, mediante 

designação de prepostos, exercerem ampla, irrestrita e permanente fiscalização dos serviços 

contratados, de acordo com as disposições do Edital, Contrato, Leis e Regulamentos que 

disciplinem a matéria. 

I 



,L, 

Prefeitura Municipal de Nova Ca~tu~ 
Rua Bahia n° 85- Centro - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 

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

ANEXOll 

DECLARAÇÃO 

___________________________________________ ,CNPJ n° 

sediada (endereço completo) 

___________ DECLARA, sob as penas da lei, que não possui em seu 

quadro de pessoal menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 

ou insalubre, nem menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer tipo de 

trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, (Lei 

n° 9.854/99 e Decreto n° 4.358/2002) . 

..... ....... ....... , _ _ de __________ _ de ___ _ 

Assinatura do Representante Legal 

J 
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ANEXO IH 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE F ATOS IMPEDITIVOS 

CNPJ sediada 

(endereço completo) 

________ , DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos 

impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de 

declarar ocorrências posteriores. 

. .................. , __ de ________ de __ _ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO V 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ... , portador(a) da Cédula de Identidade sob n° .... e CPF 

sob n° .... , a participar do procedimento de licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, sob 

n° . .. , instaurado pela Prefeitura Municipal de xxxxxxx. Na qualidade de representante legal da 

empresa ... , outorga-se ao acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de 

interposição de Recurso. 

. .... .... .. ........ , __ de _ _______ de __ _ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO IV 

PROPOSTA DE PREÇOS 

CNPJ sediada 

__ (endereço completo), apresenta e submete a apreciação desta comissão a Proposta de Preços, 

para o fornecimento dos produtos I serviços constates do objeto do Edital modalidade TOMADA 

DE PREÇOS n° . .. , conforme segue: 

ITEM=ÚNICO 

ESPECIFICAÇÃO 

O presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada na prestação 

de serviços técnicos, assessoramento e consultoria para: 

- Realizar medidas administrativas e/ou judiciais visando à sustação e a recuperação do 

recolhimento indevido das contribuições sociais incidentes sobre as parcelas que não têm natureza 

remuneratória, discriminadas no artigo 22 da lei 8.212/91, e constante da IN 971/2009, tais como 

1/3 constitucional de férias, horas extras, auxílio-doença, descanso semanal remunerado e aviso 

prévio, bem como recuperação dos valores pagos a maior a titulo de contribuições sociais após 

análise dos relatórios emitidos pela secretaria da receita federal do Brasil (CCORGFIP, DCBC, 

DNA, GFIPWEB, DENTRE OUTROS). 

- Prestação de serviços técnicos administrativos e jurídicos de assessoria e consultoria na área 

tributária, incluindo a realização de cálculos, formalização de procedimentos administrativos e 

propositura de demanda judicial visando o repasse integral do Fundo de Participação dos 

Municípios sem a dedução de valores referentes a incentivos Fiscais e quaisquer Restituições. 

- O valor estimado do crédito, para base de cálculos da proposta é de R$ 150.000,00 (cento e 

cinquenta reais). 

PERCENTUAL PROPOSTO: _ % (_ por cento), Incidentes sobre os créditos 

arrecadados administrativa ou judicialmente aos cofres públicos, mediante recuperação ou 

compensação. 

Condições de pagamento: Conforme recuperação creditada. 
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Do Prazo de Entrega: Em até doze meses, podendo ser prorrogável por iguais e sucessíveis 

períodos. 

Da validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

Declaramos que temos pleno conhecimento e concordamos com as condições estabelecidas pelo 

edital da presente licitação, e que os produtos/serviços apresentados satisfazem as condições 

impostas pelo edital. 

................... , __ de _________ de __ _ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 

CNPJ sediada 

completo) 

________ ,DECLARA, sob as penas da lei, QUE: 

* assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados, 

sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

* comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

* comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços 

decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em 

função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato, assim 

como sujeitamo-nos as condições expressas no art. 65 da Lei 8666/93 . 

* temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n°. 8.078 - Código de Defesa do 

Consumidor, bem como, a esse Edital, seus Anexos e ao Contrato do TOMADA DE PREÇOS n° . 

.. , realizado pela Prefeitura Municipal de Imbituva - Estado do Paraná . 

... .... .. .......... , __ de _ _ _______ de _ _ _ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXOVTI 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

DECLARA, sob as penas da lei, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação . 

.......... .. .... ... , __ de ________ de __ _ 

Assinatura do Representante Legal 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRA TO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 02912013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 00312013 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA E SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU, ESTADO DO PARANÁ 
E A EMPRESA __________ _ 
Pelo presente instrumento, tendo de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

NOVA CANTU, Estado do Paraná, pessoa 

jurídica de direito publico interno, inscrita no Cadastro do Ministério da 

Fazenda CGC sob o no 76.175 .89210001 -23 estabelecida na Rua Prefeito 

José bührer Junior 462, centro lmbituva - Pr, neste ato, representado pelo 

Ex0
• Senhor Prefeito Bertoldo Rover, brasileiro, casado, portador da C.l. RG 

n°2.099.738/91SSPIPR, inscrito no CPFIMF sob o n°374.282.179-20, 

residente e domiciliado à Rua Xavier da Silva, n°260, centro, Imbituva!Pr, 

neste ato designado simplesmente Contratante, e do outro lado a 

empresa, , pessoa jurídica de direito privado 

interno, inscrita no Cadastro do Ministério da Fazenda CGC sob o n° 

estabelecida na Rua 

neste ato designada 

simplesmente CONTRATANTE, representada pelo, Senhor _ _ __ _ 

brasileiro, casado I solteiro, portador da CI RG n° , inscrito no 

CPFIMF sob o n° residente e domiciliado à Rua 

___ _ ,n°_ , cidade I estado neste ato designada simplesmente 

CONTRATADA tem entre si justo e contratado o que se segue 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

OBJETO DO CONTRA TO E FUNDAMENTO LEGAL 

O objeto do presente é .............. , conforme relação quantitativa e qualitativa que integram o 

presente contrato dele fazendo parte como se transcrito em seu corpo, que a CONTRATADA 

examinou detalhadamente as especificações e toda a documentação da licitação respectiva, e 

que declara em condições de efetuar a entrega dos mesmos, em estrita observância nas 

especificações e na documentação levada a efeito pelo TOMADA DE PREÇOS n° ... !. ... , 
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devidamente homologada pela CONTRATANTE, conforme consta do Termo de Homologação, 

da Prefeitura Municipal. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

DA DOCUMENTAÇÃO CONTRATUAL 

Ficam integrados a este Contrato, independente de transcrição, os seguintes 

documentos cujos teores são de conhecimento da CONTRATADA: atos 

convocatórios e convite, relação quantitativa e qualitativa de peças e 

serviços, proposta do proponente vencedor, parecer de julgamento e 

legislação pertinente à espécie. 

Parágrafo Único 

Será incorporada a este contrato, mediante TERMOS ADITIVOS, qualquer 

modificação, que venha a ser necessária durante a sua vigência, decorrente 

das obrigações assumidas pela CONTRATADA, alterações, especificações, 

prazos ou normas gerais da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

DO VALOR 

O valor para os itens do objeto deste contrato é de R$ ... ....... . 

(. .... ........ .... .. .. ... ), daqui por diante denominado "VALOR 

CONTRATUAL". 

Parágrafo Único 

O pagamento da importância contida nesta cláusula correrá à Conta de recursos IGD. 

CLÁUSULA QUARTA 

DA FORMA DE PAGAMENTO 

Os pagamentos das mercadorias ora contratados serão efetuados em moeda 

brasileira corrente, até o prazo máximo de .. .. . ( ............ ) dias após a emissão 

da nota fiscal. Desde que atendidas às condições do convite, objeto do 

presente contrato. 

CLÁUSULA QUINTA 

DAS PENALIDADES 

À CONTRATADA será aplicada multa pela CONTRATANTE de até 1% 

(um por cento) quando: 

a) A CONTRATADA mostra-se negligente para com as obrigações estipuladas neste instrumento; 
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b) Não executar o fornecimento perfeitamente de acordo com os dados específicos do objeto do 

Convite; 

c) Incorrer em qualquer outra omissão ou negligência não especificada nos itens anteriores, sem 

prejuízo das demais sanções previstas na Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA SEXTA 

DA APLICAÇÃO DAS MULTAS 

Quando da aplicação de multas, a CONTRATANTE notificará a 

CONTRATADA que terá prazo de 10 (dez) dias para recolher à Tesouraria 

da CONTRATANTE a importância correspondente, sob pena de incorrer em 

outras sanções cabíveis. 

Parágrafo Primeiro 

Compete ao Setor de Saúde da CONTRATANTE, quando for o caso, por 

proposta da fiscalização, a aplicação de multa à CONTRATADA. 

Parágrafo Segundo 

Da aplicação de multa caberá recurso à CONTRATADA no prazo de 03 

(três) dias, a contar da data do recebimento da respectiva notificação, 

mediante prévio recolhimento da multa, sem efeito suspensivo, até que seja 

devidamente efetuada a justificativa exposta; a CONTRATANTE julgará, no 

prazo máximo de 30 (trinta) dias, procedente ou improcedente a penalidade a 

ser imposta, devendo fundamentá-la e, se improcedente, a importância 

recolhida pela CONTRATADA será devolvida pela CONTRATANTE, no 

prazo de 03 (três) dias, contados da data do julgamento. 

CLÁUSULA SÉTIMA 

DA VIGÊNCIA 

O prazo máximo para a entrega é . ../.../. .. , podendo ser prorrogado a critério da Administração. 

CLÁUSULA OITAVA 

CRITÉRIO DE REAJUSTE 

O valor contratual poderá ser revisto a critério da Administração desde que tenha havido fato 

devidamente justificado e motivado. 

CLÁUSULA NONA 

DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES 
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Constituem direitos de a CONTRATANTE receber o objeto deste contrato nas condições 

estabelecidas, e do CONTRATADO perceber o valor ajustado na forma e no prazo 

convencionados. 

Parágrafo Primeiro 

Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

a) Efetuar o pagamento ajustado; 

b) Dar a CONTRATADA as condições necessárias a regular execução do Contrato; 

Parágrafo Segundo 

Constituem obrigações da CONTRATADA: 

a) Manter durante toda e execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 

assumidas, todas as condições exigidas na Licitação; 

b) Apresentar, sempre que solicitado, durante a execução do Contrato, documentos que 

comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto às obrigações assumidas na Licitação, 

em especial, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e comerciais; 

c) Prestar garantia das mercadorias entregues, conforme preconiza a legislação atinente a 

espécie; 

O presente Contrato poderá ser rescindido caso ocorram quaisquer dos fatos elencados no Art. 78 e 

seguintes da Lei n° 8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA 

DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente instrumento contratual rege-se pelas disposições expressas na Lei n° 8.666/93, de 21 de 

junho de 1993, com as alterações subseqüentes, e pelos preceitos de direito público, aplicando-se 

supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS 

A troca eventual de documentos e Cartas entre a CONTRATANTE e a CONTRADADA, será feita 

através de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de entrega de 

documentos ou cartas. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos princípios gerais de direito. 

CLÁSULA DÉCIMA TERCEIRA 
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DAS ALTERAÇÕES 

As inclusões ou alterações de qualquer elemento não constante do presente serão efetuadas por 

"ANEXO ou TERMO ADITIVO", que integrarão o contrato para todos os fins e efeitos de direito. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA 

DA QUALIDADE DO OBJETO 

A CONTRATADA, responderá pela boa qualidade dos serviços e peças utilizadas, nos termos da 

Legislação em vigor, quando contrariarem a boa técnica ou desobedecerem às especificações do 

Objeto deste instrumento de Contrato, podendo a CONTRATANTE, por intermédio da 

fiscalização, impugna-los e/ou recusar seu recebimento. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA 

DO CONHECIMENTO DAS PARTES 

Ao firmar este instrumento, declara a CONTRATADA ter plena ciência de seu conteúdo, bem 

como dos demais documentos vinculados ao presente contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA 

DO FORO 

As partes contratantes ficam obrigadas a responder pelo cumprimento deste termo, perante o Foro 

da Comarca de Salto do Lontra, Estado do Paraná, não obstante qualquer mudança de domicilio da 

CONTRATADA que, em razão disso, é obrigada a manter um representante com plenos poderes 

para receber notificação, citação inicial e outras medidas em direito permitidas. 

Justas e contratadas firmam as partes este instrumento em 02 (duas) 

vias de igual teor com as testemunhas presentes ao ato, a fim de que produza seus efeitos legais . 

................... , ... de ..... de ..... 

MUNICIPIO DE NOVA CANTU 

Contratante Contratada 

Testemunha Testemunha 
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ANEXO IX 

DECLARACÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE 

_ ____________ DECLARA, sob as penas da lei, na qualidade de Proponente 

do referido procedimento licitatório, instaurado por essa Prefeitura Municipal de ....................... , 

que a mesma é Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, estando apta a gozar dos benefícios 

constantes da Lei Complementar n.0 123, de 14/12/2007. 

.. ............ ..... , de ________________ de ___ __ 

Assinatura do Representante Legal 



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
, 

ESTADO DO PARANA 

~ CNPJ 77.845.39410001-03 

PROCESSO no 029/2013 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Contrata~ão de Em:gresa Jurídica :gara 
recuneração de créditos. 
VALOR ESTIMADO - R$-30.000~00 (Trinta Mil 
Reais) total- 20% do valor recuperado. 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE -
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: t> 

DATA: 3 I U6 / Zo.L3 

PARA: 

DIVISÃO DE TESOURARIA -

ASSESSOR JURÍDICO 

PARA: 
COMPRAS: LICITAÇÃO/REQUISIÇÃO '7, 

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



, 
MUNICIPIO DE NOVA CAN 

Estado do Paraná 
CNPJ N. 0 77.845.394/0001-03 

Rua Bahia, n° 85 -Nova Cantu- PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - ( 44) 3527-1 096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527- 1363 

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

EXTRATO DE CONTRATO. REF. PROCESSO LICITATÓRIO n ° 029/2013 
EDITAL DE tomada de preços n o 003/ 2013 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE NOVA CANTU, PARANÁ 
CNPJ no 77.845.394/0001-03 

CONTRATADO: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
CNPJ. 21.176.953/000 1-85 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços técnicos, 
assessoramento e consultoria em r ecuperação 
de créditos e incremento de receita munic~al. 

VALOR: R$-0,20 (vinte centavos) para cada R$-1,00 
(Um Real) arrecadado. 

ASSINATURA: 29 de Julho de 2 .013. 
VIGÊNCIA: 120 (cento e vinte) dias .. 
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NUNES 
AMARAL 

Advogados 
www.nunesamaral.com.br nunesamaral@nunesamaral:com.br 
Av. Paulista. 1439 • ConJ. 111 
São Paulo, SP 
01311·926 ·Brasil 
Tel.: (55-11) 2165-3800 
Fax. (55-11) 2165-3807 

Av. Rio Branco, 89, Conj.901 
Rio de Janeiro, RJ 
2004().120 
Tel.: (55·21) 2203-0330 
Fax: (55·21) 2203.0331 

Rua São João Nepomuceno. 318 
Ju1z de Fora. MG 
3601()..081 
Tel.: (55-32) 2101·2101 
Fax: (55-32) 2101·2100 

Rua Mat.Jas Cardoso, 63, si 1806 
Belo Horizonte, MG 
3017()..914 
Tel.: (55-31) 3275-3589 

SBN • Q. 2 • Bl F • si. 3061307 
Brasilia, DF 
7004-020 
Tel.: (55-61) 3202·9992 

Juiz de Fora,24 de Julho de 2013. 

OFÍCIO/PARECER no 029/2013 
Município de Nova Cantu- PR 

Possibilidade de aproveitamento dos valores indevidamente recolhidos a título de 
Contribuição Previdenciária incidente sobre verbas de natureza indenizatória 

A 
Preftitura Municipal de Nova Cantu - PR 
A/ C: Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

Exmo. Sr. Prefeito, 

Rej.: Contrato 
Crédito zdentificado. 

Recomendações. 

Reportamo-nos mui respeitosamente para prestar esclarecimentos acerca da execução do 
Contrato Administraúvo firmado entre o Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, e este escritório 
-Contrato (Tomada de Preço 003/2013). 

Após a análise das primeiras documentações coletadas no Município, temos a saúsfaçào de 
anunciar a idenúficação de um expressivo crédito contra o INSS - Insútuto Nacional da Seguridade 
Social. O crédito decorre de recolhimentos indevidos de Contribuição Previdenciária incidente sobre 
verbas de natureza indenizatória. Passamos a expor, portanto, a origem, os fundamentos e as f01mas 
sob as quais este crédito poderá ser aproveitado. Em anexo, uma planilha demonstra o cálculo de seu 
valor atualizado: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais). 

1. Origem e fundamentos do crédito 

Mensalmente, o Município recolhe ao INSS a comumente denominada contribuição patronal, 
incidente à alíquota de 20% sobre a folha de salários (base de cálculo). Ocorre que esta contt1buição só 
deveria incidir sobre as verbas ditas remuneratórias, entendidas como aquelas desúnadas a retribuir o 
trabalho. O INSS, extrapolando seu poder regulamentar, passou a exigir, desde 1997, que os 
empregadores incluíssem na base de cálculo do tributo parcelas de natureza diversa - as chamadas 
verbas indenizatórias. Após anos de intensas discussões no Judiciário, firmou-se o entendimento de que 
parcelas desta natureza não deveriam compor a base de cálculo da contribuição previdenciária. Passou
se, então, a discutir, dentre as diversas parcelas pagas mensalmente aos trabalhadores, quais teriam 
natureza remuneratória e quais não poderiam enquadrar-se nesta definição. 
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-- ........... 
Atualmente, as discussões ainda perduram em relação a diversas verbas, mas alguma ~- tiverk ;_/ 

sua natureza indenizatória reconhecida definitivamente pelos Tribunais Superiores. Interes "'" ':nus -,_/ 
. ,.. . 1-

aqm, tres em especial: as horas extras não habituais, o terço constitucional de férias e o 
afastamento da atividade por motivo de doença. De fato, como se demonstra a seguir, o Judiciário 
já firmou posição quanto à natureza destas parcelas: 

STF - Supremo Tribunal Federal 

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL INCIDENTE SOBRE HORAS EXTRAS E 
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. IMPOSSIBILIDADE. Somente 
as parcelas incorporáveis ao salário do servidor sofrem a incidência da 
contribuição previdenciária. Agravo regimental a que se nega provimento." 
(RE-AgR389903/DF, Relator: Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJ de 05-05-
2006). (sem destaques no original) 

"1. Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Prequestionamento. Ocorrência. 
3. Servidores públicos federais. Incidência de contribuição previdenciária. 
Férias e horas extras. Verbas indenizatórias. Impossibilidade. 4. Agravo 
regimental a que se nega provimento." (RE 545317 AgR/DF, Relator: Min. 
GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 14-03-2008). (sem destaques no original) 

STJ - Superior Tribunal de Justiça 

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO ART. 3° DA LC 118/2005. INCONSTITUCIONALIDADE. 
MATÉRIA APRECIADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. 
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA E TERÇO 
DE FÉRIAS. NÃO-INCIDÊNCIA. 

1. Conforme decidido pela Corte Especial, é inconstitucional a segunda parte do art. 
4° da LC 118/2005, que determina a aplicação retroativa do disposto em seu art. 3°. 
2. Orientação reaftrmada no julgamento do REsp 1.002.932/SP, submetido ao rito 
do art. 543-C do CPC. 
3. O STJ pacificou entendimento de que não incide Contribuição 
Previdenciária sobre a verba paga pelo empregador ao empregado durante os 
primeiros quinze dias de afastamento por motivo de doença. porquanto não 
constitui salário. 
4. A Primeira Seção, ao apreciar a Petição 7.296/PE (Rei. Min. Eliana 
Calmon). acolheu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência para 
afastar a cobrança de Contribuição Previdenciária sobre o terço constitucional 
de férias. 
S. Agravo Regimental não provido. 

(AgRg no Ag 1239115/DF, Relator: Min. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, 
DJ de 30-03-2010) (sem destaques no original) 

Como se constata da análise destes precedentes, é possível a recuperação de todos os 
recolhimentos a título de contribuição previdenciária incidente sobre horas extras, afastamento por 
doença e terço constitucional de férias realizados nos últimos 5 (cinco) anos. 
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Forma de aproveitamento dos créditos 
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Constatada a existência de inúmeros recolhimentos indevidos realizados pelo Município, 
proc_edemos à análise da documentação pertinente e ao planilhamento do crédito existente (vide 
planilha em anexo). Chegamos à quantia global de R$ 150.000,00( Cneto e cinquenta mil reais). 
Destaque-se que não estão incluídos neste total os valores referentes ao afastamento por doença, pois 
para que possamos incluí-los será preciso que o Município nos envie todos os atestados médicos 
apresentados por seus servidores nos últimos 5 (cinco) anos. Realizado o levantamento inicial, é nosso 
dever agora orientar o Município sobre as possíveis formas de aproveitamento do crédito. Neste passo, 
cumpre ressaltar que destacamos três alternativas possíveis: 

i) Aproveitamento na esfera adminis"uativa: se o Município optar por não ingressar em 
juízo, pode imediatamente Gá a partir da próxima competência) proceder à compensação do 
crédito levantado. A compensação perdurará por tantas competências quantas forem 
necessárias ao esgotamento do crédito. Nesta hipótese, o aproveitamento é imediato, mas o 
INSS pode, em procedimento fiscalizatório, pretender glosar as compensações, ao 
argumento de que ainda persiste no ordenamento a Portaria que determina a inclusão destas 
parcelas na base de cálculo da contribuição previdenciária. Caso isso ocorra, deverá ser 
apresentada Impugnação ao Auto de Infração, bem como eventuais recursos decorrentes, 
até o esgotamento da esfera administrativa. Em se mantendo o lançamento, será preciso, aí 
sim, ingressar em juízo para que o Judiciário, então, declare a regularidade do procedimento. 
Diante da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, o risco de eventual lançamento 
não ser anulado pelo Judiciário é praticamente nulo. Em relação à obtenção de CND, o 
Município ficará resguardado durante todo o procedimento, pois durante a fase de 
impugnação administrativa é suspensa a exigibilidade do crédito tributário, e a obtenção de 
medida liminar em ação anulatória de débitos fiscais - mais que provável, diante da 
jurisprudência consolidada do STF e do STJ - produz os mesmos efeitos durante a fase 
judicial. Risco do procedimento: BAIXO. Aproveitamento do crédito: IMEDIATO. 

ii) Compensação via esfera judicial: caso opte por ingressar em juízo, duas novas 
alternativas surgirão. A primeira é o ajuizamento de ação declaratória de inexistência de relação 
juridit·a tributária t/ ,. ação declaratória do direito de twnpensar tributos indevidamente molhidos. Neste 
caso, será necessário aguardar o trânsito em julgado da ação para dar início ao procedimento 
de compensação, vez que existe no ordenamento wna norma (CTN, art. 170-A) a proibir a 
compensação antes do trânsito em julgado da ação na qual se discute o crédito tributário 
(essa norma vem sendo afastada pelos Tribunais nos casos de tributos declarados 
inconstitucionais pelo STF no controle concentrado -Ação Direta de Inconstitucionalidade 
-, ou mesmo no controle difuso, desde que editada posterior Resolução do Senado - caso, 
por exemplo, da Contribuição dos Agentes Políticos -, o que ainda não ocorreu na hipótese 
das verbas indenizatórias). Risco do procedimento: MUITO BAIXO. Aproveitamento 
do crédito: APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (em média 4 a 7 anos). 

iii) Repetição do indébito via esfera judicial: trata-se da segunda hipótese de recuperação 
judicial do crédito: deverá ser ajuizada ação declaratória de inexistênáa de relação jurídica tributária 
c/,. ação de repetição de indébito. Ao invés de compensar o crédito com suas obrigações 
correntes, o Município buscará receber de volta da União Federal os valores indevidamente 
recolhidos. Após o trânsito em julgado da ação, a União deverá formar precatórios para 
pagamento; é dizer: o pagamento do crédito terá início após o trânsito em julgado da ação, e 
se estenderá por até 10 (dez) anos. Risco do procedimento: MUITO BAIXO. 
Aproveitamento do crédito: APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO (em média 4 a 7 
anos), podendo ser parcelado em até 10 (dez) parcelas anuais. 



2. Conclusão 

NUNES 
AMARAL 

Advogados 

Por fim, gostaríamos de ressaltar que, seja qual for a opção do Município, será nosso dever 
defender seus interesses em todas as esferas administrativas e judiciais, agindo sempre que necessário se 
porventura a administração tributária federal promover qualquer ato de retaliação decorrente dos 
procedimentos adotados. 

Na certeza de estarmos zelando pelos interesses deste Município, solicitamos que nos seja 
devolvida uma das vias deste documento, devidamente rubricado em todas as páginas e assinado nesta 
última, bem como seja marcado no quadro abaixo qual será a opção do Município para aproveitamento 
dos créditos. 

Sem mais, para o momento, subscrevemo-nos, 

Atenciosamente, 

João Cláudio Franzoni Barbosa 
Diretor-Presidente 

Forma de aproveitamento do crédito * 
i) Aproveitamento na esfera administrativa * 

ii) Compensação via esfera ;itdicial 

iii) Repetição de indébito via esfera ;údicial 
- . ' . * Marcar apenas um dos quadros, conforme a opçao do Muruc1p10 

De acordo em 24/07/2013 



Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Rua Bahia n° 85 - Centro- Nova Canto- PR. - CEP: 87330-000 

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

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

EDITAL DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 029/2013 -Edital 
de Tomada de Preços n° 003/2013, conforme especificação no Edital. 

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

"LOTE No 01 -ÚNICO" 
ÍTEM 01 - Empresa: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o 
n° 21.176.953/0001-85, no Valor de R$-0,20 (Vinte Centavos) para cada Real 
arrecadado (20% ). 

Nova Cantu, Paraná, 15 de Julho de 2.013. 

JC 

t. . ' 
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MUNICÍPIO DE NOVA CAN 
ADMINISTRAÇÃO 2009/2012 
CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

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

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

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório n° 029/2013, Edital de Tomada de Preços n° 003/2013, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 05 de Julho 

de 2.013. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 12 de Julho de 2.013. 

\Á\~ 
. DIVONSIR G 

Assessor Jurídico 



MUNICÍPIO DE NOVA 
Estado do Paraná 

CNPJ N.0 77.845.394/0001 -03 

"Paço Municipal Martin Krupek" 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 003/2013. 
Processo Li citatório n°. 003/2013. 
Modalidade Edital de Tomada de Preço n°. 003/2013. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 003/2013 Contratação Empresa 
Serviços Jurídicos. 

Ao analisar o processo percebe-se que houve o cumprimento as exigências estabelecidas 
pela lei 8.666/93. 

Assim sendo, diante da legalidade verificada, é que se manifesta pela homologação da 
licitação. 

É o parecer, s.m.j. 

Nova Cantu, 15 de Julho de 2013. 

Eleani Maria de Andrade 
Controladora Geral 

Rua Bahia, S/N°- Nova Cantu- PR.- CEP: 87330-000 
Fones (44) 3 527-128 1 - (44) 3527- 1096 ( 44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

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



Prefeitura Municipal de Nova C 
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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO No 029/2013 
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS n° 003/2013 

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

LOTE No 01 CÚNfCO)- ITEM UNICO 

I te Objeto Proponente Valor Unitário (R$) 
m 
no 

01 Contratação de Empresa AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS Proposta preços: 
para Serviços Técnicos, CNPJ 21.176.953/0001-85 R$-30.000,00 (Trinta Mil 

assessoramento e Reais) equivalentes a 20% 
consultoria em do valor total arrecadado, 

recuperação de créditos e previsto que é de R$-
incremento de receita 150.000,00. 

Municipal 

Comunica outrossim, que a com1ssao de licitação dará vistas ao respectivo processo 
licitatório, a quem se sinta prejudicada, para interposição de recurso. 

Nova Cantu, Paraná, 05 de Julho de 2.013 . 

Eleani Maria Andrade- Presidente___:~=..::.~.:...::::...:....:....!o~.!:'l~~===----------

Sueli de Fátima Mello- Membro _ __ -+A_...:..__~---~---------
J 

Eliane Ferrareto da Silva- Membro -fJ»--F--==----=~::....:.._·...,f0~----------
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Prefeitura Municipal de Nova C 
Rua Bahia, 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: pmncantu@hotmail.com ou pmncantu@ig.com.br 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 029/2013 

TOMADA DE PREÇOS no 003/2013 

Às 14:00 horas (quatorze) do dia 05 de Julho de 2013, na Sala de Reuniões da Prefeitura 
Municipal de Nova Cantu, reuniu-se os membros da Comissão de Licitações designados pela 
Portaria no 00112013, com a finalidade de proceder a abertura dos envelopes e julgamento das 
propostas, da licitação acima referida o qual objetiva a Contratação de Empresa para Serviços 
Técnicos, assessoramento e consultoria em recuperação de créditos e incremento de receita 
Municipal, 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: 

EMPRESA I CNP J 
AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
CNPJ 21.176.953/0001-85 

Aberta a sessão pela presidente, constatou-se que apenas uma empresa compareceu para 
patiicipar do certame, e, apresentou os envelopes de n° O 1 e 02. 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 e foi qualificada/habilitada a participar do referido 
cetiame. 

Em seguida procedeu-se a abertura dos envelopes contendo a proposta de preços da 
empresa qualificada, sendo da seguinte forma: 

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
AMARALEBARBOSAADVOGADOS Lote Único - item único no valor total de 
CNPJ 21-176.953/0001-85 R$-30.000,00 (trinta mil reais), sendo 20 

% (vinte por cento) do total arrecadado, 
com base de cálculo da proposta no valor 
de R$-150.000,00. 

Pelo fato de apresentar a melhor proposta e o menor preço, recomenda a Comissão de 
Licitação, que o objeto licitado seja ADJUDICADO ao vencedor: 

LOTE ÚNICO - ITEM ÚNICO no Valor Total de R$-30.000,00 (Trinta Mil Reais), sendo o 
valor de 20% (vinte por cento) do varo total arrecadado, com base de cálculo no valor de R$-
150.000,00 (cento e cinquenta mil reais): AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS, Inscrito 
no CNPJ sob o n° 21-176.953/0001-85. 
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Prefeitura Municipal de Nova ~a#--~--
Rua Bahia, 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 oh _' . / 

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

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

Nova Cantu, Paraná, 05 de Julho de 2.013. 

Eleani Maria de Andrade - ...... ~::..::::::=.:::'-';.....~;:__.::...~--=--=-==------------

[\~ 
Sueli de Fátima Mello --------::-------------------

..__../ 

Eliane Ferrareto da Silva - --~~-N\..L.:>I....!..._~.:::-':=f=!l;....;:::~~------------



PROPOSTA 



AMA~L& 
BA~OSA 

ADVOGADOS 
www.amaralebarbosa.com.br amaralebarbosa@amaralebarbosa.com.br 
Av Paulista. 1439 • Conj 111 
São Paulo. SP 
0131 1-926- Brasil 
Tel.: (55-11) 2165-3600 
Fax: {55-11) 2165-3607 

Av Rio Branco. 89. Conj 901 
Rio de Janeiro. RJ 
20040-120 
Tel.: (55·21) 2203·0330 
Fax: (55·21) 2203-0331 

Rua São Joio Nepomuceno, 318 
Juiz de Fora, MG 
36010-081 
Tel.: (55-32) 2101-2101 
Fax: {55-32) 2101-2100 

Oudra SIG Quadra 1 
LI 495 Sala 349 Bl. B 
Sala 349 Ed Barão do rio Branco 
Brasília. OF. 70610-410 
Tel. {55-81) 3201-5055 

PROPOSTA DE PREÇOS 

Rua Juiz de Fora n•. 32 
Sala 204. Centro 
lpatínga. MG. CEP: 35160-031. 
Tel: !55-31! 3624-7619. 

Amaral e Barbosa Advogados, CNPJ 21.176.953/0001-85, sediada à Rua Barão de São João 
Nepomuceno, 318, centro, Juiz de Fora - MG, apresenta e submete a apreciação desta comissão a 
Proposta de Preços, para o fornecimento dos produtos / serviços constates do objeto do Edital 
modalidade TOMADA DE PREÇOS n°. 003/2013, conforme segue: 

ITEM = UNICO 

ESPECIFICAÇÃO 

O presente Tomada de Preços tem por objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de servir , ~ técnicos, assessoram.ento e consultoria para: 
- Realizar medidas administrativas e/ ou judiciais visando à sustação e a recuperação do 
recolhimento indevido das contribuições sociais incidentes sobre as parcelas que não têm 
natureza remuneratória, discriminadas no artigo 22 da lei 8.212/91, e constante da IN 971/2009, 
tais como 1/3 constitucional de férias, horas extras, auxilio-doença, descanso semanal 
remunerado e aviso prévio, bem. como recuperação dos valores pagos a maior a titulo de 
contribuições sociais após análise dos relatórios emitidos pela secretaria da receita federal do 
Brasil (CCORGFIP, DCBC, DNA, GFIPWEB, DENTRE OUTROS). 
- Prestação de serviços técnicos administrativos e jurídicos de assessoria e consultoria na área 
tributária, incluindo a realização de cálculos, formalização de procedimentos administrativos e 
propositura de demanda judicial visando o repasse integral do Fundo de Participação dos 
Municípios sem a dedução de valores referentes a incentivos Fiscais e quaisquer Restituições. 

O nlor estimado do créd.ito, para base de cálculos da proposta é de R$ 150.000,00 (cento e 
I cinquenta reais). 

PERCENTUAL PROPOSTO: 20% (vinte por cento), Incidentes sobre os créditos 
arrecadados administrativa ou judicialmente aos cofres públicos, mediante recuperação 
ou compensação. 

Condições de pagamento: Conforme recuperação creditada. 

Do Prazo de Entrega: Em até doze meses, podendo ser prorrogável por 1gums e sucessíveis 
períodos. 

Da validade da proposta: 60 (sessenta) dias . 

Página I de 2 



AMARA:L & 

BAR!?OSA 
ADVOGADOS 

www.amaralebarbosa.com.br amaralebarbosa@amaralebarbosa.com.br 

Av. Paullsla, 1439 • Conj. 111 
São Paulo. SP 
01311·926 ·Brasil 
Tel. : (55-11) 2165-3800 
Fax. (55-11) 2165-3807 

Av Rio Branco. 89, Conj.901 
Rio de Janeiro, RJ 
20041)..120 
Tel .. (55-21) 2203-0330 
Fax (55·21) 2203-0331 

Rua São João Nepomuceno. 318 
Juiz de Fora, MG 
36010·081 
Tel . (55-32) 2101·2101 
Fax (55-32) 2101-2100 

Qudra SIG Quadra 1 
Ll 495 Sala 349 Bl B 
Sala 349 Ed Barão do no Branco 
Bras1lia, DF, 70611)..410 
Tel · (55·61) 3201-5055 

Rua Juiz de Fora, n°, 32 
Sala 204, Cenlro 
lpalinga, MG. CEP. 35160·031. 
Tel: 155-31) 3824-7619 

Declaramos que telüOS pleno conhecimento e concordamos com as condições estabelecidas pelo 
edital da presente licitação, e que os produtos/ serviços apresentados satisfazem as condições 
im postas pelo editaL 

Juiz de Fora, 26 de junho de 2013. 

21176953/0001-851 
AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 

R. BAP.ÃO DE SÂO JOÃO NEPOMUCENO 318 
CENTRO- CEP 360 4 0-031 

L ~ J.Z DE FCRA- MG .J 

Pàgioa 2 d• 2 ~ 

.) 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral - Impressão Page 1 of 1 

.. Receita Federal 

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 

21.176.953/0001-85 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO DATADEABERTURA 

CADASTRAL 1111211986 

NOME EMPRESARIAL 

AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
*'~~ ""*"'** "' 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

69.11 -7-01 - Serviços advocatícios 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 

Não informada 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

224-0 - SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA 

LOGRADOURO 

R BARAO DE SAO JOAO NEPOMUCENO 

I CEP 

36.010-081 
I BAIRRO/DISTRITO 

CENTRO 

I COMPLEMENTO 

I MUNICIPIO 
JUIZ DE FORA 

I 
SITUAÇÃO CADASTRAL 

. ATIVA 
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

I MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

I 
SITUAÇÃO ESPECIAL 

. ******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.183, de 19 de agosto de 2011. 

Emitido no dia 25/06/2013 às 10:54:10 (data e hora de Brasí lia). Páaina: 1/1 
Voltar I 

© Copyright Receita Federal do Brasil - 25/06/2013 

'tp 

http:/ /www .receita. fazenda.gov. br/prepararlmpressao/ImprimePagina.asp 251612013~ 
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CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DAS TRÊS ILHAS- MG 

BUE 87776 

CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DAS TRÊS ILHAS- MG 
UJtocópia cujo original me foi apresentado . 

.J"' da verdade. 

São .ldsé das T~ê~~~1LÍJJb,o.de 201~ 
MARCELLA ALVES MASCARENHAS NARDELLI- Tabeliã 
Emol.: R$ 3,44 Taxa: R$1,07 Usuário: R$ 4,51 

BUE 87777 



CARTÓRIO DE SÃO JOSÉ DAS TRÊS ILHAS- MG 
tocópia cujo original me fo i apresentado. 

A~/fF~h~ da verdade. 

São osé as Três Ilhas, _L de )J(J{,eJiP~() de 2012 
MARCELLA ALVES MASCARENHAS NARDELLI - Tabeliã _..---:-:-,.::;:::• 
Em oi.: R$ 3,44 Taxa: R$1 ,07 Usuário: R$ 4,51 
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MINAS GERAIS 
Décima Primeira Alteração Contratual 
Sociedade de Advogados "Amaral e Barbosa Advogados" 

CERTIDÃO 

O Presidente da Comissão de Sociedade de 
Advogados do Conselho· Secional da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Seção de Minas 
Gerais, Dr. Stanley Martins Frasão 

CERTIFICA, para os fins que se fizerem 
necessários, que os atos constitutivos da sociedade de ádvogados denominada u 

Amaral e Barbosa Advogados", en~ontram-se devidamente registrados nesta 
Secional no Livro-próprio B-03, às folhas 62, 62v e 63, sob o n° 404 
(quatrocentos e quatro), datado de 11 (onze) de abril de 1996 (hum mil 
novecentos e noventa e seis). Certifica mais que, em 1° (primeiro) de abril de 
2013 (dois mil e treze), foi averbada no Livro-próprio B-180, às folhas 55/66, 
sob o n° 5.699 (cinco mil, seiscentos e noventa e nove), a 11a (décima 
primeira) alteração contratual da sociedade, com sede na cidade de Juiz de 
Fora/MG, na Rua Barão de São João Nepomuceno n° 318, Centro. Certifica ainda 
que, a referida sociedade é integrada pelos advogados Drs. Francisco Xavier 
Amaral - OABIMG 28.819, Bruno Monteiro de Castro Amaral - OABIMG 
114.692, João Claudio Franzoni Barbosa- 73.427, Maria Tereza Calil Nader
OABIMG 52.235, Simone Maria Nader Campos - OAB/MG 65.948, Demir Dias 
Ferreira - OAB/MG 94.922, André Rodrigues da Silva - OABIMG 105.245, 
Brenda Landau Braile - OABIMG 103.313, Thiago Rocha Narc/elli- OABIMG 
10~.311, Samarone Nogueira Martins - OABIMG 116.998 e Guilherme Unhares 
Rodrigues - OABIMG 124.141, conforme contrato que passa a fazer parte 
int~grante da presente certidão. Certifica também que, o referido registro acha-se 
de acordo com o Estatuto da OAB e com o Provimento n° 112 de 1010912006 de 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. O referido é verdade, do 
que dou fé. Dado e passado nesta cidade de Belo Horif-qnt~, ao 1° (primeiro) 
dia do mês de abril de 2013 (dois mil e treze). E u_'-ff_'-n+-"f/'r)r-'=>7".L-/'1-'==---
Marcele Cristina Alves da Silva, secretária da Comissão '"êfe"' SôCJédade de 
Advogados da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Minas Gerais, preparei 
a presente certidão -------------- -r---_,.,-------- ------- ---------- --

· . · · · · á~io·H~;i;;n·t ,T~~~iÍ d~ 2o13.· · · · · · · · · · · · · · · · 
. ~\--------

(' J 
/ tan 

1
ey a.f!!jJs 'Frasao 

/ ,.,_Pr~side te da Comissão 
.~- de Socie ade de Advogados 

- Esta certidão somente é válida acompanhada do Se/o de Autenticidade -
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AMARAL & BARBOSA ADVOGADOS 

OAB/MG n°.404 

CNPJ n°.21.176.953/0001-85 

11• ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito; 

1. FRANCISCO XAVIER AMARAL, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Senador 
Salgado Filho, n°.120, ap.700, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do 
Documento de Identidade n°.M-2.191.842/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o 
n°.065.288.806-20, OAB/MG n°.28.819; 

2. JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, brasileim, casado, advogado, residente na Av. Rio 
Branco, n°.4.477, ap.l.202, Bairm Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do Documento 
de Identidade n°.M-7.293-190/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.625.111.496-72, 
OAB/MG n°.73.427; 

3. ANA PAULA SANTANA DE REZENDE, brasileira, solteira, residente à Rua Halfeld, n°.608, 
ap.503, Centro, CEP: 36010-002, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF /MF sob o 
n°.073.106.156-03 e OA.B/MG n°.117.936. 

4. ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente na Al. Joaquim 
E ugênio de Lma, 70/132, Bairro Jardins Paulista, Cep 01403-000, São Paulo/SP, portador 
do Documento de Identidade n°.6.044.889-2/SSPSP, inscrito no CPF/ MF n°.017 .964.279-
00, OAB/SP n°.182.082-A; 

5. BRENDA LANDAU BRAILE, brasileira, solteira, advogada, residente na Rua José Pina, n°.16, 
Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF/MF sob o n°.059.077.756-45 e 
OAB/MG n°.103.313; 

6. BRUNO MONTEIRO DE CASTRO AMARAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na ~ 
Rua Carlos Chagas, n°.ll1, São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.025-010, po11:ador do \~ 
Documento de Identidade n°MG-10.534.247, inscrito no CPF/MF sob o n°045.900.296-
18, OAB/MG n°.114.692; ~ 

7. 

8. 

DEMIR DIAS FERREIRA, brasileim, solteiro, advogado, residente na Rua Diva Garcia, 
n°.2.361, Bairw Linhares, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade no.M 
5.843.503/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.852.296.286-34, OAB/MG n°94.922; 

MARIA TEREZA CALIL NADER, brasileira, divorciada, advogada, residente na Rua José 
Hermogêneo Dutra, n°.115, Bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora/MG, portadora do \Y ~) 

r .f' 
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www.amaralebarbosa.com.br amaralebarbosa@amaralebarbof.~:m.br 

Av. Paulista, 1439 • Conj. 111 

São Paulo, SP 

Av. Rio Branco. 89, Conj.901 

Rio de Janeiro, RJ 

20040.120 

Rua São João Nepomuceno, 318 

Juiz de F C)( a. MG 
Qudra SiG Quadra 1 Rua Juiz de F()(a, n•. 32 _.. 

Lt495 Sala 349 81. B Sala 204. Centro 
01311·926 • Brasil 36011).081 Sala 349 Ed Barão do no Branco ipabnga, MG, CEP· 35 ~~, 
Te!.: (55-11) 2165-380~ 

Fax: (55- 11) 2165-3807 

Tet.: (55-21) 220~30 

Fax: (55-21) 2203-0331 

Te!. : (55-32) 2101-2101 

Fax: (55-32) 2101-2100 

BraSJHa, DF, 70610.410 Tet: 155-31) 3824-7619. 

Tet. : (55-61) 3201-5055 

Documento de Identidade n°.MG 892.064/SSPMG, inscrita no CPF /MF sob o 
n°.281.070.716-20, OAB/MG n°.52.235; 

9. RAPHAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, brasileiro, casado, residente na Rua Doutor José 
Fagundes Neto, n°.110, ap.204, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade 
n° MG 10.326.701, inscrito no CPF/MF sob o n° 036.695.986-77, OAB/MG n°.96.533; 

10. SAMARONE NOGUEIRA MARTINS, brasileiro, solteiro, residente na Rua William Saliba, 90 
apt0

• 101, Bairro Cidade Nobre, Ipatinga/MG, CEP 35162-241, portador do Documento de 
Identidade n°RG-7.913.003/SSPMG inscrito no CPF/MF sob o n°.063.534.746-60, 
OAB/MG n°.116.998; t 

1L SIMONE MARIA NADER CAMPOS, brasileira, casada, advogada, residente na Rua José 
Monteiro Viana, n°.70, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portadora do Documento de 
Identidade n°.M-4.297.709/SSPMG, inscrita no CPF/MF sob o n°.582.490.876-15, 
OAB/MG n°.65.948; 

12. THIAGO ROCHA NARDELLI, brasileiro, solteiro, residente à Rua José Batista de Oliveira, 
n°. 80, Bairro Bom Pastor, CEP 36Q21-680, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de 
Identidade n°. MG-10.288.350, inscrito no CPF/MF sob o n°. 041.134.936-85, Üi\B/ MG 
n°. 103.311; 

13. GUILHERME LINHARES RoDRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Na sa do Lbano, 36/401, Grajaú, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.052-000, 
portador do Documento de Identidade n° M6.677.827, inscrito no CPF/MF sob o n° 
043.934.196-50, OAB/MG n°.124.141 

RESOLVEN( alterar e consolidar o Contrato Social, o que fazem em conformidade com as disposições das 
Leis de n°.8.906/94 e n°.10.406/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1. 

DA RETIRADA DE SóCIOS E TRANSFERÊCIADE QUOTAS 

Retiram-se da sociedade os sócios ANA PAULA SANTANA DE REZENDE, que possuía 95 
(noventa e cinco) quotas e RAPRAEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, que possuía 8.582 (oito mil, 
quinhentos e oitenta e duas) quotas, cedendo e transferindo o total de suas participações sociais para 
o sócio FRANCISCO XAVIERAM . .1\R..AL. 

Parágrafo único: Os sócios retirantes declaram ter recebido os valores relativos a todos os seus 
direitos e haveres sociais. Ainda por este instrumento, declaram nada mais terem a reclamar, a que 11 
título for, pelo que dão à transação, por fim, plena geral, rasa e irrevogável quitação. . 
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Do NOVO QUADRO SOCIAL 

2. Em decorrência das alterações promovidas no quadro societário, a redação da Cláusula 4 a, do 
Contrato Social Consolidado, passa a ser a seguinte: 

Do CAPITAL SociAL 

CLÁUSULA 4•. O capitaL socia~ totaLmente integraá·zado em moeda comnte naciona~ mor1ta a quantia de RS565.000,00 
(quinhentos e sessenta e cinco mil reais), e está dividzdo em 565.000 (quinhentas e sessenta e cinco mi~ quotas com o valor unitário de R$ 1,00 
{ztm rea~, assim distribuídas entre os sócios: 

Sócio Q UOTAS 
\ 

V ALOR 0/o 

FRANCISCO XAVIER A1L~ 301.421 R$ 301421,00 53,3488% 

BRUNO MONTEIRO DE CASTRO .A11..1\RAL 113.334 R$ 113.334,00 20,0591% 

TOÃO CLÕ,.UDIO FRANZONI BARBOSA 72.787 R$ 72.787,00 12,8826% 

l'vL-I.RL".. TEREZ...>.. C'I.LIL NADER 21.266 R$ 21.266,00 3,7638% 

SIMONE .i\ L -\.RI. 'I. N .illER C->..MPOS 13.874 R$ 13.874,00 2,4555% 

BRENDA LA.ND.AU BRAILE 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

THIAGO ROCI-B N • .>..RDELLI 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

DEMIRDIAS FERREIRA 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

GUILHERME LINHARES RODRIGt.JES 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

ANDRÉ RODRIGUES DA SIL V .A .. 6.971 R$ 6.971,00 1,2338% 

SML>\R.ONE NOGUEIRA l'vfARTINS 195 R$ 195,00 0,0345% 

TOTAL 565.000 R$ 565.000,00 100,0000% 

§ 1". Até trinta dias após a deliberação, terão os sócios preferincia para participar do aumeniiJ, na proporção dos ~'Otos de qm 
sejam tituLares. Deconido eJ1e prazo e asJ11111Zda pelos sóàoJ· a totalidade do a11mmto, será promovtda a alterafJO, que md levada ao 
competente registro na OAB. 

§ 2". Quando do àtgresso de novos Jócios, o capitaL sociaL pode-rá ser aummtado com a cn'ação de novas quotaJ sociai.r, sem 
prejuízo das já existentes. 

DA CoNSOLIDAÇÃO no CoNTRATO SociAL 

3. Permanecem em vigor as demais disposições constantes do contrato social consolidado, aqui não 
expressamente alteradas. 

4. Consolidam-se as demais disposições sociais não expressamente alteradas por este instrumento, e I 
passa a Sociedade a se< <egida na fo<ma do estatuto adiante consolidadoo --f} 

1 

~ 
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AMARAL & BARBOSA ADVOGADOS 

OAB/MG n°.404 
CNPJ n°.21.176.953/0001-85 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

Tel: (55-31 l ~a~"-7§12. 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito; 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

FRANCISCO XAVIER AMARAL, brasileiro, casado, advogado, residente na Rua Senador 
Salgado Filho, n°.120, ap.700, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do 
Documento de Identidade n°.M-2.191.842/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o 
n°.065.288.806-20, OAB/MG n°.28.819; 

JOÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA, brasileiro, casado, advogado, residente na Av. Rio 
Branco, n°.4.477, ap.1.202, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portador do Documento 
de Identidade n°.M-7.293-190/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.625.111.496-72; 
OAB/MG n°.73.427; 

ANDRÉ RODRIGUES DA SILVA, brasileiro, casado, advogado, residente na Al. Joaquim 
Eugênio de Lma, 70/132, Bairro Jardins Paulista, Cep 01403-000, São Paulo/SP, portador 
do Documento de Identidade n°.6.044.889-2/SSPSP, inscrito no CPF /MF n°.017.964.279-
00, OAB/SP n°.182.082-A; 

BRENDA LANDAU BRAILE, brasileira, solteira, advogada, residente na Rua José Pina, n°.16, 
Bairro São Pedro, Juiz de Fora/MG, inscrita no CPF/MF sob o n°.059.077.756-45 e 
OAB/MG n°.103.313; 

BRUNO MoNTEIRO DE CASTRO AMARAL, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado na 
Rua Carlos Chagas, n°.111, São Mateus, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.025-010, portador do 
Documento de Identidade n°.MG-10.534.24?, inscrito no CPF /MF sob o n°.045.900.296-
18, OAB/MG n°.114.692; 

DEMIR DIAS FERREIRA, brasileiro, solteiro, advogado, residente na Rua Diva Garcia, 
n°.2.361, Bairro Linhares, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de Identidade n°.M 
5.843.503/SSPMG, inscrito no CPF/MF sob o n°.852.296.286-34, OAB/MG n°.94.922; 

<tr
MARIA. TEREZA CALIL NADER, brasileira, divorciada, advogada, residente na Rua José ~~ 
Hermogêneo Dutra, n°.115, Bairro Cidade Jardim, Juiz de Fora/MG, portadora do ~ 
Documento de Identidade n°.MG 892.064/SSPMG, inscrita no CPF /MF sob o ~ 
n°.281.070.716-20, OAB/MG n6 .52.235; 

SAMARONE NOGUEIRA MARTINS, brasileiro, solteiro, residente na Rua William Saliba, 90 r: 

apt0 101, Bairro Cidade Nobre, Ipatinga/MG, CEP 35162-241, portador do Documento de tp 
A ~ '1\J 

. A ·. ff 
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Identidade n°.RG-7.913.003/SSPMG inscrito no CPF/MF sob o n°.063.534.746-60, 
OAB/MG n°.116.998; 

9. SIMONE MARIA NADER CAMPOS, brasileira, casada, advogada, residente na Rua José 
Monteiro Viana, n°.70, Bairro Bom Pastor, Juiz de Fora/MG, portadora do Documento de 
Identidade n°M-4.297.709 /SSPMG, inscrita no CPF /MF sob o n°.582.490.876-15, 
O.AB/MG n°65.948; 

10. THIAGO ROCHA NARDELLI, brasileiro, solteiro, residente à Rua José Batista de Oliveira, 
n°. 80, Bairro Bom Pastor, CEP 36021-680, Juiz de Fora/MG, portador do Documento de 

'r 

Identidade n°. MG-10.288.350, inscrito no CPF/MF sob o n° . 041.134.936-85, OAB/MG 
n°. 103.311; 

11. GUILHERME LINHARES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, advogado, residente e 
domiciliado na Rua Na sa do Líbano, 36/401, Grajaú, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.052-000, 
portador do Documento de Identidade n° M6.677.827, inscrito no CPF/MF sob o n° 
043.934.196-50, OAB/MG n°.124.141 

RESOLV:S"vf consolidar o Contrato Social, o que fazem em conformidade com as disposições das Leis de 
n°.8.906/94 e n°.10.406/02, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

Do NOME, DURAÇÃO E SEDE SoCIAL 

CLÁUSULA 1". A Sociedade exercerá as suas atividades sob o nome social A.MAR.AL E BARBOSA 
ADVOGADOS, e vigorará por tempo indeterminado. 

Parágrafo único. O nome social será mantido mesmo na hipótese de falecimento de qualquer 
dos sócios que dão o nome à sociedade, e somente poderá ser alterado pela unanimidade dos votos. 

CLÁUSULA2a. A Sociedade tem sede à Rua Barão de São João Nepomuceno, n°318, Bairro Centro, Juiz 
de Fora/MG. 

Parágrafo único. A Sociedade poderá abrir e fechar escritórios em qualquer ponto do País ou do 
Exterior, sempre sob a responsabilidade direta de um· dos sócios, respeitada a obrigação de inscrição 
suplementar do sócio responsável e da própria sociedade, bem como a devida comunicação à M_· . 
Seccional do registro original. ~ 

Do ÜBJETO SOCIAL 

CLÁUSULA3•. A sociedade tem por objeto a prestação de serv1ços profissionais de advocacia, consultiva 
ou contenciosa, em regime de colaboração recíp~oca de seus sócios. ~ /;) 

§ 1°, As atividades de advocacia, assim definidas no Estatuto da Ordem dos Advogados, serão fY:. 
exe<eidas individualmente pelos sócios, e "v"tido ao patámônio social os <~specrivos honodáos. ~~ 

/ J 4rf fd-
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§ 2°. É vedado aos advogados que integram a Sociedade o exercício autônomo da advocacia, 
salvo com expressa autorização da Sociedade. 

Do CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA 4". O capital social, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, monta a quantia de 
R$565.000,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil reais), e está dividido em 565.000 (quinhentas e sessenta e 
cinco mil) quotas com o valor unitário de R$ 1,00 (um real), assim distribuídas entre os sócios: 

' ' 
SóCIO QUOTAS VALOR % 

FRANCISCO XAVIER AlviARAL 301.421 R$ 301.421,00 53,3488% 

BRUNO lviONTEIRO DE CASTRO ANl.o.RAL 113_334 R$ 113.334,00 20,0591% 

J OÃO CLÁUDIO FRANZONI BARBOSA 72.787 R$ 72.787,00 12,8826% 

lviARIA TEREZA C.1\LIL NADER 21.266 R$ 21.266,00 3,7,638% 

SnvroNE .NL">.RB. NADER C:\.MPOS 13.874 R$ 13.874,00 2,4555% 

BREND.>\ LANDAU BRAILE 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

THIAGO ROCHA N ARDELLI 9.207 R$ 9.207,00 1,6295% 

DEMIR DL'\S FERREIRA 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

GUILHERME LINHARES RODRIGUES 8.369 R$ 8.369,00 1,4812% 

ANDRÉ RODRJ GUES DA SILVA .. 6.971 R$ 6.971,00 1,2338% 

S.i\11!..'\RONE NOGUEIRA lvL'\RTINS 195 R$ 195,00 0,0345% 

TOTAL 565.000 R$ 565.000,00 100,0000% 

§ r. Até trinüi-Clias após a deliberação, terão os sócios preferência para participar do aumento, na 
proporção : cj.os votos de que sejam titulares. Decorrido este prazo e assumida pelos sócios a 
totalidade do aumento, será promovida a alteração, que será levada ao competente registro na OAB. 

§ 2°. Quando do ingresso de novos sócios, o capital social poderá ser aumentado com a criação 
de novas quotas sociais, sem prejuízo das já existentes. 

DA RESPONSABiliDADE DOS SóCIOS ~ b 
CLÁUSULA 53

, Além da sociedade, os sócios respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados :J( 
aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, se os bens da sociedade não cobrirem as 'tp 
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dívidas, responderão os sócios pelo saldo, na proporção em que participem das perdas sociais, sem prejuízo 
da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. 

DAADMINISTRAÇÃO SOCIAL 

CLÁUSULA 6•. A administração e a representação judicial e extrajudicial da Sociedade será exercida pelos 
sócios FRANCISCO XAVIER AMARAL, BRUNO MONTEIRO DE CASTRO MLJ\R.AL e JOÃO CLÁUDIO FRANZONI 
BARBOSA, na forma estabelecida nos parágrafos seguintes: 

§ r. Compete a qualquer dos sócios administradores, sempre em conjunto com o sócio 
FRANCISCO XAVIERAlvlARAL, a alienação e constituição de ônus sobre os bens sociais. 

§ 2°, Compete a todos os sócios administradores, em conjunto ou isoladamente: 

a) a representação extrajudicial da Sociedade, perante órgãos da Administração Pública e 
particulares; 

b) a constituição de mandatário com poderes "ad negotia" e "ad judicia", para a representação 
da Sociedade; 

c) a assinatura de balanços e balancetes sociais; 

d) a abertura, movimentação e encerramento de contas bancárias e de aplicações financeiras; 

e) a emissão e endosso de cheques e o aceite de títulos cambiários, resultantes de obrigações da 
Sociedade; 

f) a realização de empréstimos bancários, de qualquer natureza; 

g) a emissão de faturas e de duplicatas de prestação de serviços; e 

h) a quitação de créditos da Sociedade 

i) a representação judicial da Sociedade, " , _. 

j) a contratação e despedida de pessoal 

§ 3°.Para todos os demais atos de gestão não expressamente relacionados nos parágrafos anteriores, 
a Sociedade estará representada por qualquer um dos sócios encarregados da administração da 
Sociedade e discriminados no caput desta cláusula, que para este fim poderão assinar em conjunto 
ou isoladamente. 

--- ::) 
;/ 

§ 4°. Os sócios-administradores utilizarão o título de Diretor nos negócios da sociedade, e # 
poderão constituir procurador para representá-los. 

§5°. Os sócios poderão instituir retiradas mensais pro labore, fixadas de comum acordo e levadas (', 

à conta das despesas gerais. -f) J{l\ / ~ 

/" - ~ ' f);x, 1). 
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§ 6°. Os Sócios SIMONE .NLARIA NADER CA.i\1POS e THIAGO ROCHA NARDELLI, 
poderão em conjunto ou isoladamente, representar a sociedade em processos de licitação, 
apresentar documentos, elaborar, complementar e assinar propostas, asslllar cartas de 
credenciamento, estabelecer rol de serviços e sua forma de execução, prestar declarações de 
qualquer teor, formular lances de forma escrita ou verbal, negociar preços, impugnar, recorrer, 
apresentar razões e contra-razões de recursos, desistir de prazos de intetposição de recursos e do 
direito aos mesmos, assinar atas e documentos, acordar, transigir, desistir, receber avisos e 
intimações, assinar declarações e contratos. 

CLÁUSULA 7'. É vedado o uso do nome social para fins e objetivos estranhos às atividades e interesses 
sociais, inclusive prestação de avais, fianças e outros atos de favor, mesmo que em beneficio dos próprios 
sócios. 

Do EXERCÍCIO SOCIAL, BALANÇO E RESULTADOS 

CLÁUSULA 8a. O exercício social corresponde ao ano civil. Ao final de cada exercício, proceder-se-á ao 
levantamento do balanço geral da sociedade e à apuração dos resultados. 

§ 1°. A distribuição dos resultados sociais será distribuída aos sócios independentemente da 
proporção que possuam no capital social, mediante deliberação da maioria dos votos sociais, em 
reunião social especialmente convocada para este fim. Precederá à distribuição dos resultados a 
formação de reservas, destinadas a assegurar a integridade do capital sociaL 

§ 2°. Ressalvadas as hipóteses de exercício autônomo da advocacia, os resultados auferidos pelos 
sócios em suas atividades profissionais serão revertidos integralmente em beneficio da sociedade. 

DA CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS 

CLÁUSULA 9a. As quota;s da Sociedade podem ser livremente transacionadas entre os sócios. Não podem 
ser, porém, cedidas -para terceiros sem o expresso consentimento dos soc1os que representem, ao menos, 
mais da metade dos ..fotos sociais. 

§1". O sócio que desej ar ceder ou transferir as su as quotas a terceiros, total ou parcialmente, ~ 
deverá notificar aos sócios remanescentes de sua intenção, especificando quantidade e o nome do '\ ! r 
eventual interessado, que deverá atender à qualificação de advogado inscrito. 

§2°. No prazo de 10 (dez) dias, contados da notificação de que trata o parágrafo anterior, os 
sócios remanescentes poderão informar ao sócio ofertante de suas restrições ao ingresso do 
eventual interessado na sociedade. 

§3°, Consideradas consistentes as restrições impostas por mais da metade dos votos sociais ao 
ingresso de terceiro, será vedado a este o ingresso na Sociedade; caso contrário - e desde que 
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atendidas as demais exigências estabelecidas em Lei -, será lícita, de pleno direito, a cessão das 
quotas e o ingresso do cessionário no quadro sociaL 

§4°. Ao sócio que dissentir da decisão colegiada que admitir o ingresso de terceiro, assiste o 
direito de retirada e a conseqüente liquidação de sua quota social pelo valor que se apurar em 
balanço a ser especialmente levantado para este fun, no prazo má.,..amo de 90 (noventa) dias. O valor 
da quota assim apurado será pago ao seu titular em trinta e seis parcelas mensais, iguais e 
consecutivas, devidamente corrigidas pelo índice oficial das cadernetas de poupança, vencendo-se a 
púmeira a 30 dias da expedição do referido balanço especial. 

+ 

§5°. Será nula, de pleno direito, a cessão de quotas que não observar as disposições deste a1-tigo. 

DA RETIRADA, EXCLUSÃO, INSOLVÊNCIA, INCAPACIDADE OU MORTE DO SóCIO 

CLÁUSULA tOa. A retirada, exclusão, insolvência, incapacidade ou morte de qualquer sócio não implicará a 
dissolução da sociedade. 

§1°. Na retirada, seja imotivada ou por dissensão, na exclusão, na insolvência ou na incapacidade 
do sócio, proceder-se-á à liquidação da sua respectiva quota social, mediante a apuração em balanço 
a ser especialmente levantado para este fim, no prazo má.,~o de 90 (noventa) dias. O valor das 
quotas assim apurado será pago ao sócio afastado ou a seu representante legal em 36 (trinta e seis) 
parcelas mensais, iguais e consecutivas, devidamente corrigidas no período pelo índice oficial das 
cadernetas de poupança, vencendo-se a primeira a 30 dias da data da expedição do balanço especial 
a que se refere o§ 4° da cláusula 9°, e, as demais, em igual data nos meses seguintes. 

§2°. No caso de falecimento de sócio, as suas respectivas quotas serão alienadas a qualquer outro 
sócio que apresentar interesse em adquiri-las e pagas aos herdeiros daquele, nos termos da cláusula 
anterior. Caso não haja interesse dos sócios remanescentes na aquisição das quotas do sócio 
falecido, serão estas liquidadas, com a conseqüente redução do capital social. 

DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE EM RELAÇÃO AO SóCIO FALTOSO 

CLÁUSULA 11'". Resolver-se-á a sociedade em relação ao sócio faltoso, mediante alteração contratual 
aprovada por três qua1'tos dos votos sociais. 

§1°. As seguintes faltas darão ensejo à exclusão, por justa causa, do sócio que as cometer: 

a) conduzir-se publicamente de forma desairosa, incompatível com a dignidade da profissão, ~~ 
ou praticar atos que atentem contra a ética, a moral, a honestidade e a dignidade da pessoa • 
humana; 

b) descumprir as obrigações profissionais que lhe forem acometidas, ou cumpri-las de forma ~ 
?esidiosa, como ~ ab_andono ou desamparo dos feitos sob o seu patrocínio e das tarefas ~ 
Ultemas, sem moovo JUSto; -f} /6 ,r 

êf/ _/.:,: 
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c) não cumprir os prazos das tarefas que lhe forem afeitas, seJam estes judiciais ou 
extrajudiciais; 

d) patrocinar lide temerária e prestar orientação ao constituinte desprovida de fundamento 
jurídico; 

e) não se empenhar na defesa dos interesses cujo patrocínio lhe for confiado; 

f) deixar de guardar sigilo, mesmo em depoimento judicial, das informações internas relativas à 
Sociedade e sobre o que lhe tenha sido confiado em razão de seu oficio; 

~ dirigir-se de forma desrespeitosa ao público, aos colegas, às autoridades e aos funcionários 
do Juízo, assim como aos profissionais que servem a Sociedade; 

h) não zelar pelas prerrogativas a que tem direito, como advogado, para o bom desempenho de 
suas funções; 

i) possuir restrições nos cadastros de proteção ao crédito; 

j) exercer autonomamente a advocacia, excetuados os serviços profissionais que tenham sido 
contratados anteriormente ao ingresso do advogado no quadro social; e 

k) reincidir em falta que não se enquadre nos incisos anteriores, mas que tenha sido objeto de 
admoestação escrita de qualquer dos sócios-administradores, por caracterizar ato de 
inegável gravidade. 

§2°. A exclusão do sócio faltoso será determinada em reunião especialmente convocada para este 
fim, de cuja realização lhe será dada ciência em tempo hábil, para permitir o seu comparecimento e 
o exercício do seu direito de defesa. 

§3°. Deliberada a exclusão do sócio faltoso por três quartos dos votos sociais, será promovida a 
competente alt~ração contratual, com a conseqüente redução do capital da sociedade, se pelos 
remanescentes não for suprido o valor da quota a ser liquidada. 

§4 °, As quotas sociais do sócio excluído serão liquidadas e pagas nos termos previstos no §1 °, da 
Cláusula 10, retro. 

DAS DELIBERAÇÕES SOCIAlS 

CLÁUSULA 12a. As deliberações sociais serão tomadas em reunião, por maioria absoluta de votos ou, nos 
casos excepcionados neste contrato, por votos que correspondam a três quartos dos votos sociais. Para 
efeitos de contagem, cada quota corresponderá a um voto, bastando tantas assinaturas quantas sejam 
necessárias para materializar o quorum necessário estabelecido neste contrato para as deliberações sociais. 

§1°, As reuniões deliberativas serão convocadas pelos sócios-administradores, mediante 
comunicação formal aos demais sócios, dando-lhes ciência do local, hma e o'dem do dia. ). /r) 

/L 71 
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Considera-se instalada a reunião na qual estiverem presentes os sooos titulares dos votos 
necessários à aprovação das matérias constantes da pauta de convocação. 

§2°. Realizada a reunião, será lavrada ata dos trabalhos e deliberações no livro de atas de 
reuniões da Sociedade, assinada pelos sócios participantes. As deliberações que impliquem alteração 
no contrato social serão levadas, incontinenti, ao competente registro na Ordem dos Advogados do 
Brasil. 

§3°. Ao sócio dissidente de deliberação social cabe, em prazo subseqüente de 30 (trinta) dias do 
registro da alteração,. a manifestação de seu dissenso e o exercício de seu direito de retirada, 
procedendo-se, neste caso, na forma prevista na Cláusula 10, retro. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA 13a. Em caso de dissolução da Sociedade, os sócios nomearão liquidante. 

CLÁUSULA 14a. Os sócios elegem o foro da Comarca de Juiz de Fora como o único competente para 
conhecer e dirimir qualquer pendência que resultar deste contrato. 

CLÁUSULA 15•. Os sócios declaram, sob as penas da lei, que inexiste qualquer incompatibilidade ou 
·impedimento, considerado o disposto no Estatuto da Advocacia, que os impeça de exercer as atividades 
próprias de sua profissão; declaram, mais, que não paxticipam de outra sociedade de advogados no âmbito 
da Seccional de Minas Gerais, e declaram, finalmente, que não estão incursos em qualquer dos crimes que 
in1pedem a participação em sociedades. 

E por haverem assim estipulado, firmam este instrumento de consolidação do contrato social, diante de 
dua.S testemunhas p resenciais 

Juiz de Fora/MG, 04 de fevereiro de 2013. 

c 
CISCO XAVIER AMARAL 

ANI)'RÉ RODRIGUES DA SILVA 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 

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

Nome: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
CNPJ: 21 .176.953/0001-85 

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

1. constam débitos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do 
Brasil (RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 da Lei nQ 5.172, de 25 de 
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN); e 

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Dívida Ativa da União com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou 
garantidos por penhora em processos de execução fiscal. 

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

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

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

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB nQ 3, de 02/05/2007. 
Emitida às 16:03:10 do dia 10/04/2013 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 07/10/2013. 
Código de controle da certidão: ECOF.3785.6463.5D75 

Certidão emitida gratuitamente. 

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

http://v.rww.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/ A TSPO/certidao/Cndconjuntalnter/Emite ... 10/4/201~ 
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SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 

CERTIDÃO DE DfBITOS TRIBUTÁRIOS 

Negativa 

NOME: AMARAL E ~ARBOSA ADVOGADOS 

CNPJ/CPF: 21.175.953/0001-85 

LOGRADOURO: RUA BARAO DE SAÓ J<!>AO NEPOMUCENO 

COMPLEMENTO: BAIRRO: CENTRO 

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: JUIZ DE FORA 

' CERTIDÃO EMITIDA EM: 
12/04/ 2013 

CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 
11/ 07/2013 

NÚMERO: 318 

,) 
CEP: ·35010081 

, UF: MG 

//f' 

J 

Certificamos não haver débito de respons~bilidade do interessado acima identificado;· ressalvado o 
direito de a Fazenda PúbriCa Estadual vir a constituir e cobrar ·novos créditos tributários que ainda 
não foram apurados ou lançados ate esta data. No caso de utiriZação para lavratura de escritura 
pública ou registro de formal de partilha, de carta,de adjudicação expedida em autos de inventário 
ou de arrolamento; de sentença em ação de separação judicia~ divórcio, ou· de partilha de bens na 
união estável e de escritura pública dé doação de bens . imóveis, esta , certidão somente terá 
validade se acompanhada da Certidão de Pagamento f Desoner,ação do ITCD, prevista no artigo 

, 39 do Decre~o 43.981/2005. · · ' · "' f ' · .. ' 

IDENTIFICAÇÃO NÚMERO DO PTA I. 1-
I DESCRIÇÃO r 

-
I 

-
J - -.. - ~ . 1 - '" 

' . - . .;' . . 
· A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na inter~et, · 

. página da .Secretarié! de Estado de Fazenda de Minas Gerais· (http:/ /www.fazen~a.~g.g1ov.br~. 
-

. 

. 
~ J . ·• I CÓDIGO DE CONl:ROLE DE CERTIDÃO: 2013000021029099 

' 

' -.-

\ ·r 
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12/4/2013 14:57 



PREFEITURA DE 
JUIZ DE FORA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBIT0,( 4\MPlA 
SF/Subsecretaria de Receita ~·.,. ,:.; 

\ /" 
~ 

( PROTOCOLO N° CERTIDÃO VALIDADE DAM - PREÇO, PÚ~ 

048454/2013 005079/2013 17/09/2013 43 / 552411-9 

I NOME DO REQUERENTE CPF DO REQUERENTE 

l WILLIAM HENRIQUE·· FARIA DO AMARAL 083 . 029 . 396-50 

121.176.953/0001-85 

O SOCIAL 

~L E BARBOSA ADVOGADOS 

* .* .*.*.*.*·*·*·* ·*·*·*·* 

* . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . * . 

* * * * * * * * * * * * 

* * * * * * * * * * * * 

CERTIFICAMOS que, com base nos arquivos mantidos no Sistema Tributário no 
1 Município de Juiz de Fora, inexistem débitos vinculados ao nome e/ou CPF/CNPJ do 

contribuinte acima iden · · ado junto aos órgãos da Administração Direta. Fica, porém, 
ressalvado o dire· a Faz nda Pública Municipal de cobrar débitos posteriormente 
apurados, de s sabir de do contribuinte, inclusive em razão de incorreções e/ou 

..,.,., ....... ,.ados fo e idos e referentes ao período compreendido nesta certidão. 
o, id nf cQd , relação de inscrições abrangidas por esta certidão. 

Juiz de Fora, 19 de JUNHO de 2013. 

Emitido por: caetano 
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( 
============================================================================== 
LEVANTAMENTO DE ~ :BITOS MUNICIPAIS DATA: 19/06/2013 PAGINA: 01 /0 1 

CODIGO UNICO: NAO INFORMADO No. CERTIDAO: 0050 7 9/ 2 013 
CONTRIBUINTE: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 

IDENTIDADE : NAO INFORMADA CNPJ: 21.176 .953/0001-85 

REFERENCIA DE PESQUISA DO CONTRIBUINTE 
============================================================================== 
CMC AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
CNPJ AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 

04 3.149/00- 6 
21.1 76.953/ 0001-85 

CPF/CNP J 
CPF/CNPJ 

===================================%========================================== 
============================================================================== 
NAO FORAM ENCONTRADOS DEBITOS PARA OS DADOS PESQUISADOS 
============================================================================== 

?t..\. •. - r 



MINISTERIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

CERTIDAO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA 
DE DEBITOS RELATIVOS AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARAS E AS DE TERCEIROS 

NO 000042013-11025953 
NOME: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
CNPJ: 21.176.953/0001-85 

RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA NACIONAL COBRAR E INSCREVER QUAISQUER DIVIDAS 
DE RESPONSABILIDADE DO SUJEITO PASSIVO ACIMA IDENTIFICADO QUE VIEREM A SER 
APURADAS, E CERTIFICADO QUE CONSTAM EM SEU NOME, NESTA DATA, DEBITOS 
COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA, NOS TERMOS DO ART. 151 DA LEI N0.5.172, DE 25 DE 
OUTUBRO DE 1966 CODIGO TRIBUTARIO NACIONAL (CTN). 

ESTA CERTIDAO, EMITIDA EM NOME DA MATRIZ E VALIDA PARA TODAS AS SUAS FILIAIS, 
REFERE- SE EXCLUSIVAMENTE AS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS E AS CONTRIBUICOES 
DEVIDAS, POR LEI, A TERCEIROS, INCLUSIVE AS INSCRITAS EM DIVIDA ATIVA DA UNIAO 
(DAU), NAO ABRANGENDO OS DEMAIS TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA 
RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E AS DEMAIS INS.GR!·COES EM DAU, ADMINISTRADAS 
PELA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA N-KCTONAL (PGFN), OBJETO DE CERTIDAO CONJUNTA 
PGFN /RFB. .. 

CONFORME DISPOSTO NOS ARTS '205 E 206 DO CTN, ESTE DOCUMENTO TEM OS MESMOS 
EFEITOS DA CERT IDAO NEGATIVA. 

ESTA CERTIDAO E VALIDA PARA AS FINALIDADES PREVISTAS NO ART. 47 DA LEI NO 
8.212 DE 24 DE JULHO DE 1991, EXCETO .. PARA: 

- AVERBACAO DE OBRA DE CONSTRUCAO.CIVIL NO REGISTRO DE IMOVEIS; 
- REDUCAO DE CAPITAL SOCIAL, TRANSFERENCIA DE CONTROLE DE COTAS DE SOCIEDADE 

LIMITADA, CISAO TOTAL OU PARCIAL, FUSAO, INCORPORACAO, OU TRANSFORMACAO DE 
ENTIDADE OU DE SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMPLES; 
BAIXA DE FIRMA INDIVIDUAL OU DE EMPRESARIO, CONFORME DEFINIDO PELO ART.931 
DA LEI NO. 10.406, DE 10 DE JANEIRO DE 2002 - CODIGO CIVIL, EXTINCAO DE 

DE ENTIDADE OU SOCIEDADE EMPRESARIA OU SIMP.LES. 

A ACEITACAO DESTA CERTIDAO ESTA CONDICIONADA A FINALIDADE PARA A QUAL FOI 
EMITIDA E A VERIFICACAO DE SUA AUTENTICIDADE NA INTERNET, NO ENDERECO 
<http : I /www. receita . fazenda·.'gov. br>. 

CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA PORTARIA CONJUNTA PGFN/RFB NO 01, DE 20 DE JANEIRO 
de 2010 . 

EMITIDA EM 14/01/2013. 
VALIDA ATE 13/07/2013. 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

ATENCAO:QUALQUER RASURA OU EMENDA INVALIDARA ESTE DOCUMENTO. 

OBSERVACAO : CERTIDAO EMITIDA COM BASE NA LEI No 11941/2009. 



I rl~ I 

https://www.sifge.caixa.gov.br/Empresa/Crf/Crfll).eef.Shnpi":t~1i.rPa ... 

CAl A 
C.~ IXP., :OCONÓMICA FEDERAL 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 2117695310001-85, 2117695310001-85 

Razão Social: AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
Endereço: R BARAO DE SAO JOAO NEPOMUCENO 318 I CENTRO I JUIZ DE 

FORA I MG I 36010-081 

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 regu lar 
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: 25/06/2013 a 24/07/2013 

Certificação Número: 2013062516123964052622 

Informação obtida em 25/06/2013, às 16:12:39. 

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 

25/6/2013 J,6: 14 



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ : 21 . 176.953 /0001-85 
Certidão no : 15248310/2013 
Expedição: 08/01/2013, às 16:54:44 
Validade : 06/07/2013 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS (MATRIZ E FILIAIS ), 

inscrito(a) no CNPJ sob o n o 21.176.953/0001 - 85, NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolida ção das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12 . 440, de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tr i bunais 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: I /www. tst. jus. br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

I NFORMAÇÃO I MPORTANTE 
Do Ba •,·_o Nacional de Devedores Trabalhi n :. .õiS 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 j udiciais 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 Públ i co do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 

lo.:-. -l.. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZÍLIA 
CEP 37445-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS 

Cro.zúuz: 13erço áos Cat~aÚJs :Manoafaroa e :Manoafaroa :Marcftaáor 

ATESTADO 

ATESTO, para quem interessar possa, que o escritório de 

advocacia NUNES AMARAL ADVOGADOS, presta serviços de advocacia e consultoria 

em Direito Público ao Município qe CRUZÍLIA - MG, inscrito no CNPJ sob o n°. 

18.128.223/0001-02, especificamente no que se refere ao levantamento interno junto 

aos órgãos competentes os valores das contribuições referentes às contribuições do 

INSS incidentes no período de 1998 a 2004, sobre o subsídio dos agentes polít icos, 

em especial prefeito, vice-prefeito e vereadores; incidentes sobre as parcelas de 

natureza indenizatória/ previdenciária constantes na folha de pagamento (1/3 de 

férias, férias indenizadas, aviso prévio indenizado, auxílio doença, sem preju ízo das 

demais); contribuições de SAT/RAT i[lcidentes sobre a folha de pagamento, 

englobando a formulação e apresentação de fundamentos técnicos para embasar a 

devolução de tais valores, o acompanhamento dos trabalhos administrativos 

necessários à devolução dos valores apurados e a defesa do Município em todas as 

esferas administrativas ejou judiciais, conforme o Contrato de Prestação de Serviços 

firmado entre as partes sob a modalidade inexigibilidade de licitação por notória 

es pecialização. Atesto, ainda, que tais serviços estão sendo prestados a contento, 

com o efetivo ingresso dos créditos, de forma a garantir a este Município o 

_e~cio de seus direitos. 
. - """.."\ 
l>' • \ ...,\ Cruzília, 06 de Fevereiro de 2010. 

Prefeito Municipal de C la. MG 
CPFMF 258.407.116-91/C.I. U-1.671.633-SSP!'MG 

Rua Coronel Comélio Maciel, n° 135- Bairro Centro - Cruzília-MG 
Telefone: O xx 35 3346-1250/3346-1260 -Fax: O xx 35 3346-3112 
C.N.P.J.IM.F. n° 18.008.904/0001-29- Inscrição Estadual: Isenta 

E-m ai I: prefeito@cruzilia.mg.gov. br 
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Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais Vianna Júnior 
Reconhecida pelo Decreto n~ 74.469, de 28-8-74 "' L 

Recredenciada pela Portaria 11° 663, de 24-5-2000 .r/)_ 
. o~ 

Certificado 

Certifico, para os devidos fins, que 
.DEMIR DIAS FERREIRA, jilho(a) de Jair 
Dias Ferreira e de ·Therezinha Francisca 
Ferreir'!, nascido(a) no dia 01 de fevereiro ·de 
1971, n·atural do .Estado de. Minas Gerais, 
concluiu o curso de graduação ~m Direito no 
dia 1 O de dezembro de 2002, sendo-lhe conferido 

· o. ·grqu de . Bacharel, nQ dia_ 16 de }afleiro de 
. 2003. . ... . .. . . 

Certifico, · ainda, · que o · respectivo 
:-processo. ~e ·registro -do ···diplon;:a encontra-se em 
· tr'!-ff!_itação junto ao órgão competente · do 
Ministério da Educação. · . · · 

Juiz de Fora, 16 de janeiro de-2003. 

-. .""-- ·-·-~--- • ···- .• -- ~ - ·À- . • - - - -
'?;.. ::~:, ',; ~~-, ; :.. . ·~- ~~) I ~ ",~ :, 'c_:' ;:,_~3 
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I 

' 



---..... 
'\ I ' 

0-
4.1 

l:./ -
~F -~;5 

- - --~ I Instituto Vianna Júnior Ltda. ~""Y- - • • _ / 

Faculdades Integradas Vianna Júnior 
10

!-:J c~. r.~'-'/ 
Reconhecida pela Portaria Ministerial n° 4.348 de 13/12/2005 

INSTITUT,Q 

VIANNA 
JUNIOR 

Av. dos Andradas, 415, Centro, CEP 36036-000 - Juiz de Fora - .MG 
(32) 3239-2940 - www.viannajr.edu.br 

Certificado 

Certifico, para os devidos fins, que 
MARIA TEREZA CALIL NADER , filha de Farid 
Simão e de Cilea Calil Nader, nascida em 20 de 
fevereiro de 1958, natural do Estado de Minas 
Gerais, concluiu o curso de graduação em Direito, 
sendo-lhe conferido o grau de Bacharel, no dia 11 de 
dezembro de 1987. 

( 

Juiz de Fora, 24 de Março de 2008. 

/mcm 

ÁLTENTIC?.CAO 
c.sta c·J;:ia :mfsre em ·: origh.ü apresentadt.-. 

~ te. T•Jr ·~l:l~::~ -· . 113. ~6/06/201~ 
~.., tE:::t?"l.U100 d<~. ·--erdade · 
Dc:uuela Maria. Cobl.cd Laouardia - Tab - A:....T 

...ml.: F:$3,6'1 Tx.Fi:.: RU,15 Total: R'tli,E. 

k-L 'e,~~ LO!-(_ 
/

.Michel Bechara Júnior 
Diretor 

BRG 38928 



AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
Rua Barão de São João Nepomuceno, 318 Centro - Juiz de Fora!MG 
CNPJ 21.176.953/0001 -85 
Reg. Cartório 1344 do Lv A-4 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DE 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Deduções da Receita Bruta 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
Custo dos Serviços Prestados 
Mao de Obra Direta 
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
Mao de Obra Indireta 
Despesas Comi/Administrativas 
Despesas Tributárias 
Despesas Financeiras 
Receitas Financeiras 
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 

ATIVO 
CIRCULANTE 

Disponibilidades 
Clientes 
Tributos e Contribuiçoes a recuperar 

NÃO CIRCULANTE 
REALIZA VELA LONGO PRAZO 

Aplicaçoes Financeiras 
Depósitos Judiciais 

INVESTIMENTOS 
Ações 

IMOBILIZADO 
Bens Corpóreos 
Depreciação Acumulada 

INTANGIVEL 
Bens Incorpóreos 
Amortizaçao Acumulada 

PASSIVO/PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CIRCULANTE 

Fornecedores 
Empréstimos e Financiamentos 
Obrigações Tributárias 
Obrigações Trabalhistas!Previdenciarias 
Outras Obrigações 

NÃO CIRCULANTE 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

Parcelamento Impostos 
Financiamentos 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social 
Lucros Acumulados 

AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
Francisco Xavier Amaral 
Sócio Administrador 

3.614.724,62 
-132.017,38 

3.482. 707,24 
-235.472,60 
-733.647,84 

2.513.586,80 
0,00 

-580.606,08 
-303 .968,06 
-273.564,26 

6.036,21 
1.361.484,61 

31/12/2012 

4.630.821,90 
2.198.894,86 
1.921.639,83 

273.765,05 
3.489,98 

2.431.927,04 
1.995.281,51 

454.259,74 
1.541.021 ,77 

2.138,27 
2.138,27 

434.507,26 
1.716.179,66 

-1.281.672,40 
0,00 

246.020,11 
-246.020,11 

4.630.821,90 
1.354.110,67 

3.114,49 
LO 17.282,30 

89.064,48 
41.033,34 

203.616,06 

945.301,19 
945.301,19 
419.173,15 
526.128,04 

2.331.410,04 
565.000,00 

1.766.410,04 .. ~ 

~ \JC/ \'v A 'J':Of) 
\J MARK-UP CONT BIL LTDA ~.'{() 

Marcos Antonio de lmeida \ 
Contador - CRC/M 39.372 

J 



AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
Rua Barão de São João Nepomuceno, 318 Centro- Juiz de Fora!MG 
CNPJ 21.176.953/0001-85 
Reg. Cartório 1344 do Lv A-4 

QUOCIENTES DE LIQUIDEZ COM BASE BALANÇO DE 2012 

LIQUIDEZ GERAL 

LIQUIDEZ CORRENTE = 

INDICE SOL VENCIA GERAL = 

GRAU DE ENDIVIDAMENTO GERAL== 

AMARAL E BARBOSA ADVOGADOS 
Francisco Xavier Amaral 
Sócio Administrador 

AC + ARLP 1,82 
PC+PELP .. !••·· :. 

AC = 1,62 
PC 

AT 2,01 
PC+PELP 

PC+PELP = 0,99 
PL 

J~t!~ 
Contador - CRC/MG 39.372 
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Cer tid~o :osposta de 801 folhats). 
Docume~to emitido por process~mento 

sua 1n~aliaade e será considerada como 
e l etranico. Qualquer emenda ou ~asur~ g~ ra 

lnd{cio d2 possiuel 2au:ter2çào (U ten~~~L C 

FóRUM 2ENJAMih COLUCCI 
R. MARECHAL DEODORO,c62 BAIRRO: CENlRD CEP: 36915908 

JUIZ DE FORA - MI~~2 GERAI 2 

BZJ 26497 
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