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Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 71.845.394/0001-03 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

O Prefeito Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, no uso das atribuições que 
lhe são conferidas por Lei e, tendo em vista o Processo Licitatório n° 020/2016 - Edital 
de Carta Convite n° 006/2016, que tem como objeto a Aquisição de Serviços de Gráfica 
(impressos e outros), conforme especificação no Edital. 

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

- No valor total de R$-76.590,00 (Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa 
Reais): E.L. FELIPTE & FELIPE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 
10.515.156/0001-69. 

Nova Cantu, Paraná, lO de Maio de 2.016. 

PUBUCADO EM 2~ I · -1 llc.1 c 
j ·;;:->~IAI -~/V\..b~I.V\.o.- C>l-v J.'\.tu~'-\.'l\ 

\ __ " \.\ -· 
f:' :'iiÇÃO N.0 q 11 3:.. êct\'oi.-) 'h c~) 
.<::6PONSÁVEL k 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.B45.394/0001-03 

PARECER JURÍDICO 

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

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

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

Processo Licitatório no 042/2014, Edital de Carta Convite n° 006/2016, em 

conformidade com a Ata da reunião da Comissão Municipal de Licitação de 06 de Maio 

de 2.016. 

É o parecer. 

S.M.J. 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Agosto de 2.016. 

Rua Bahia, 85 -Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov. br 
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MUNICIPIO DE NOVA CANTlL ... t \' 
EstadodoParaná (~ ·· .. _ i)~ - ~- -;..1 

CNPJ N.
0 

77.845.394/0001-03 \~-- vf?------- .. 
//Paço Municipal Martin Krupek" 

~~--~R--~- Gz.rtt-'J --. 

SCI - Sistema de Controle Interno 

Relatório Administrativo n°. 027/2016. 
Processo Licitatório n°. 020/2016. 
Modalidade Edital de Edital de Carta Convite n°. 006/2016. 

O presente relatório trata do processo licitatório n°. 006/2016 - Aquisição de serviços 
de gráfica. 

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. 

Nova Cantu, 09 de Agosto de 2016. 

É o parecer, s.m.j . 

Elis arma da Silva 
Controladora Geral 

Controlador Interno 

Rua Bahia, no 85 - Nova Cantu - PR. - CEP: 87330-000 
Fones (44) 3527-1281 - (44) 3527-1096 (44) 3527-1280 Fax (044) 3527-1363 

E-mail: pmncantu@ig.com.br 



TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

REF: PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE n° 006/2016 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
E.L. FELIPE & FELIPE L TDA Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 
CNPJ 10.515.156/0001-69 14, 15, 16 no valor total de R$-76.590,00 (Setenta e 

Seis Mil, Quinhentos e Noventa Reais); 

Nova Cantu, Paraná, 09 de Maio de 2.016. 

Comissão de Licitação: ~~ 

b~_op ~ 
'(i\ 

Rua Bahia, 85 - Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.B45.394/0001-03 

ATA DE ABERTURA DE LICITAÇÃOHABILITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 

Edital de Carta Convite n° 006/2016 

Às 10h00min (dez Horas) Horas do dia 06 (seis) de Maio do ano de dois mil e Seis, na 
sede da Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, com sede à Rua Bahia, 85, 
reuniram-se os membros da Comissão Municipal de Licitações, para o julgamento da propostas 
apresentadas, do Edital de Carta Convite retro, para Aquisição de Serviços de Gráfica (Impressos 
e outros), conforme especificação em edital, onde participaram da presente licitação as seguintes: 

EMPRESA/CNPJ 
E. L. FELIPTE & FELIPE L TOA 
CNPJ 10.515.156/0001-69 
B. L. BOSCO - ME 
CNPJ 84.906.593/0001-40 
CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 
CNPJ 08.706.767/0001 -42 

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

EMPRESA: LOTES E/OU ITENS: 
E.L. FELIPE & FELIPE L TDA Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 
CNPJ 10.515.156/0001-69 13, 14, 15, 16, no valor total de R$-76.590,00 

(Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa 
Reais) 

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

- Itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no valor total de R$-
76.590,00 (Setenta e Seis Mil, Quinhentos e Noventa Reais): E.L. FELIPE & FELIPE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o n° 10.515.156/0001-69. 

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

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

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr. gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

Nova Cantu, Paraná, 06 de Maio de 2.016. 

Comissão de Licitação: '"'0~~ 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao(à)novacantu. pr.gov.br 



ITEM 

1 

2 
. . 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

' -

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

PROSPOSTA DE PREÇO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 
ABERTURA: 06/MAI0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

MATERIAIS GRÁFICOS 

QTDE UNO DESCRIÇÃO 

3.000 UNO Carne couche brilho 150G IPTU 150G cor 

4x042x10 

1.000 UNO Carne couche brilho 150G ISS/TAXAS cor 

4x0 42x10 

1.000 Und Alvara couche 150g 4x0 tamanho 21 x30 

80 MP Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso e instalação no 

ve í cu lo em local especificado pelo 

departamento) 

100 Mt2 Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso) 

100 Banner 1.1 Ox1 .50 mt 440gsm, base de 

fabricação de SOOXSOOD 9*9, impressão de 

1.440dpi com bastão de 20mm com ponteiras 

(obs arte incluso) 

VALOR 

UNIT. 

0,72 

1,04 

0,50 

109,00 

65,00 

78,00 

TOTAL 

1.250,00 
-

·, .J,. 

1.040,00 1:--

500,00 

8.720,00 

6.500,00 
-

7.800,00 
..... 

300 Cento Panfleto informativo 22x30 couche 150g 35,00 1 0.500,00 -1" 

cor 4x4 com 2 vinco 

250 cento Panfleto p campanha tamanho 21 x15 cor 25,00 6.250,00 -~ 

Fone (44) 3542·1959 

E-ma i I :centergrafcl@hotmail.com 
Rua Ivo de Deus França, 344- CEP 87345-000- Campina ~agoa - PR 

~ 



\ ... , )'\ :;""" 
.• \~ f'•r '•1 " ... ., ' 

' 
l(j~· 

' 
. - g:FL. 1':.=-~. 

, I' . ' 

~~c!2!~~,Çiraf ----:J/ · ~ .l"v, 
?.~:--, 

- -.... 4 

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

4x4 couche 150g e/dobra 

9 300 Und Panfleto in f. tamanho 1 Ox15 couche 150g 23,00 6.900,00 
;;-

cor 4x4 

10 5.000 Cento Cartaz 48x33 couche 150g 4x0 0,74 3.700,00 

11 5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 

4x0 laminado com bolso 

1,44 7.200,00 
1:.:::.-

12 . 400 UNO Livro de chamada impresso interno suf75g 1x1 8,50 3.400,00 
""~" 

e capa em suf 180g 1x0 com 44 pg. 

13 5.000 Und Envelope tamanho 36x26 kraft impresso com 0,58 2.900,00 .. _ 
arte, fotolito, impressão 4xQ 

14 5.000 Und Envelope tamanho 32x22 kraft impresso com 0,51 2.550,00 
arte, fotolito, impressão 4x0 

- I..-

15 7.000 Und Envelope tamanho of í cio branco impresso 0,34 2.380,00 .. _ 
com arte, fotolito, impressão 4x0 

16 250 Cento Papel timbrado a4 suf 75g cor 4x0 com logo, 16,00 4.000,00 

arte munic í pio fotolito incluso 
VALOR TOTAL 76.590,00 

MARCA DOS PRODUTOS: CENTERGRAF 

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

. ~\ 

f-" 15610001·69 
. 10.515. FEUPE LlDA 

L fEUPE & 344 E. . . E.US FRANÇA. 
RUA IVO O~t>fff~O 

s734s-ooo 
c eP GOA-PR J 

cAMP\NA DA LA 
'-

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

E-mail: centergrafcl@hotmail.com 
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Campo graf Serviços Gráficos Ltda 
CNPJ: 08.706.767/0001-42 -lnsc.Est.: 903.98653-08 

Fone: (44) 3523-8054 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 
ABERTURA: 06/MAI0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

MATERIAIS GRÁFICOS 

QTDE UNO DESCRIÇÃO 

3.000 UND Carne couche brilho 150G IPTU 150G cor 

4x0 42x10 

1.000 UND Carne couche brilho 150G ISS/TAXAS cor 

4x0 42x10 

1.000 Und Alvara couche 150g 4x0 tam.anho 21 x30 

80 MP Adesivos com corte eletronico, 1 00 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso e instalação no 

ve í cu lo em local especificado pelo 

departamento) 

100 Mt2 Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso) 

100 Ban ner 1.1 Ox1.50 mt 440gsm, base de 

fabricação de SOOXSOOD 9*9, impressão de 

1.440dpi com bastão de 20mm com ponteiras 

(obs arte incluso) 

300 Cento Panfleto informativo 22x30 couche 150g 

cor 4x4 com 2 vinco 

250 cento Panfleto p campanha tamanho 21 x15 cor 

4x4 couche 150g e/dobra 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Ruo Rocha ~ombo, 2228 
Campo Mourão - Parané 

VALOR 

UNIT. 

0,77 

1,08 

0,56 

107,00 

66,00 

80,00 

36,00 

28,00 

~ 

TOTAL 

2.310,00 

1.080,00 

560,00 

8.560,00 

6.600,00 

8.000,00 

10.800,00 

7.000,00 
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10 

11 
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13 
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Campo graf Serviços Gráficos Ltda 
CNPJ: 08. 706.767iOOOl -42 - lnsc.Est.: 903.98653-08 

Fone: (44) 3523-8054 

300 Und Panfleto in f. tamanho 1 Ox15 couche 150g 23,50 7.050,00 

cor4x4 

5.000 Cento Cartaz 48x33 couche 150g 4x0 0,82 4.100,00 

5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 1,48 7.400,00 

4x0 la minado com bolso 

400 UNO Livro de chamada impresso interno suf 75g 1x1 8,70 3.480,00 

e capa em suf 180g 1 xO com 44 pg. 

5.000 Und Envelope tamanho 36x26 kraft impresso com 0,62 3.100,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

5.000 Und Envelope tamanho 32x22 kraft impresso com 0,55 2.750,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

7.000 Und Envelope tamanho of í cio branco impresso 0,37 2.590,00 

com arte, fotolito, impressão 4x0 

250 Cento Papel timbrado a4 suf 75g cor 4x0 com logo, 17,50 4.375,00 

arte munic í pio fotolito incluso 
VALOR TOT~L 79.755,00 

MARCA DOS PRODUTOS: CAMPOGRAF · 

ros.70S.767/0001·4V 

L 

f Serviços Gráficos Ltda 
Ca,1po gta 

Ruo Rocho Pombo, '2'2'28 
Compo Mourõo . Porono .J 

Campo Mourão, 06 de Maio de 2016 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Ruo Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Poroné 
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Q EQUITATIVA B. L. BOSCO - ME 

-~- Gráfica & Editora 
CNPJ 84.906.593/0001-40 - INSCR. EST. 844.00384-69 .......... Rua Tamoio, 2841 - Terreo- Centro- Cep 87355-000 - Juranda - Pr 

Fonetfax ( 44) 3569-1 012 / 9979-3906 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 
ABERTURA: 06/MAI0/2016 HORÁRIO: 09:00 Horas 

MATERIAIS GRÁFICOS 

QTDE UNO DESCRIÇÃO 

3.000 UNO Carne couche brilho 150G IPTU 150G cor 

4x042x10 

1.000 UNO Carne couche brilho 150G ISS/TAXAS cor 

4x0 42x10 

1.000 Und Alvara couche 150g 4x0 tamanho 21x30 

80 MP Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso e instalação no 

ve í cu lo em local especificado pelo 

departamento) 

100 Mt2 Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 

liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso) 

100 Banner 1.1 Ox1.50 mt 440gsm, base de 

fabricação de SOOXSOOD 9*9, impressão de 

1.440dpi com bastão de 20mm com ponteiras 

(obs arte incluso) 

300 Cento Panfleto informativo 22x30 couche 150g 

cor 4x4 com 2 vinco 

250 cento Panfleto p campanha tamanho 21 x15 cor 

4x4 couche 150g e/dobra 

300 Und Panfleto inf. tamanho 1 Ox15 couche 150g 

cor4x4 

VAlOR 

UNIT. 

0,73 

1,05 

0,52 

110,00 

66,00 

79,00 

36,00 

25,50 

23,50 

TOTAl 

2.1 90,00 

1.050,00 

520,00 

8.800,00 

6.600,00 

7.900,00 

10.800,00 

6.375,00 

7.050,00 
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A E~!1c~~~Ifo~A 8. L. BOSCO - ME 
1- . 1/_ 

· r~ ~ CNPJ 84.906.593/0001-40 - INSCR. EST. 844.00384-69 -~ . a:: •. -. 
Rua Tamoio, 2841- Terreo- Centro-Cep 87355-000- Juranda- Pr :l-F:.. . · .. _)._6._ ____ > ......... Fonelfax(44) 3569-101219979-3906 \ f)/} ,.... 

10 · 5.000 Cento Cartaz48x33couche150g4x0 0,76 ~ffif,fío·--e) 
11 5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 

~~t\J<:<: 
1,47 7.3 ,lJU" 

4x0 laminado com bolso 

12 400 UND Livro de chamada impr~sso interno suf 75g 1 x1 8,70 3.480,00 

e capa em suf 180g 1 xO com 44 pg. 

13 5.000 Und Envelope tamanho 36x26 kraft impresso com 0,59 2.950,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

14 5.000 Und Envelope tamanho 32x22 kraft impresso com 0,53 2.650,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

15 7.000 Und Envelope tamanho of í cio branco impresso 0,36 2.520,00 

com arte, fotolito, impressão 4x0 

16 250 Cento Papel timbrado a4 suf 75g cor 4x0 com logo, 16,90 4.225,00 

arte munic í pio fotolito incluso 
VALOR TOTAL 78.260,00 (setenta e oito reais e duzentos e sessenta reais.) 

Juranda-PR, 06 de Maio de 2016 

~~ 1=-s::L.B~ 
r84.906.593/0001-401 ~ 

B. L. Bosco-ME 

Rua Tamoio, 2841 • Centro 
L Cep 87355-000 • Juranda • Pr ...J 



GOVE~NO 00 ESTADO 
S tcrttarl.a da 'utn~ 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014493087-24 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 10.515.156/0001-69 
Nome: E. L FELIPE & FELIPE L TOA 

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

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

Pagina 1 de 1 

Válida até 02/08/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido v1a lntomel Pública (0410412016 10:04:09) 



0512016 Emissão de 2" via de Certidão 

BRASil Acesso à informação Participe 

r .. Receita Federal 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasi l 
Procuradoria-Gera l da Fazenda Nacional 

Serviços 

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

Nome: E. L. FELIPE & FELIPE LTDA- ME 
CNPJ: 10.515.1 56/0001-69 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\13r quaisquer dí\1das de responsabilidade do 
sujeito passi\Q acima identificado que \1erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí\1da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\Q, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele \1nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\Q no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\13 as contribuições sociais pre\1stas 

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. 
Emitida às 08:28:17 do dia 06/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 03/10/2016. . 
Código de controle da certidão: B7AC.C73D.6504.F34D 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

Nova Consulta ~;rJ- )j Preparar página 
para impressão 

p://WVWI.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATSPO/Certidao/CNDConjuntaSegVia/ResultadoSegVia.asp?Origem=1&Tipo=1&NI=10515156000169&Senh. .. 1/1 
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05/2016 

Certificado de Regularidade do FGTS- CRF 

Inscrição: 1051515610001-69 

Razão Social: E L FELIPE E FELIPE LTDA 

Nome Fantasia:CENTERGRAF 
Endereço: RUA I VO DE DEUS FRANCA 344 I CENTRO I CAMPI NA DA 

LAGOA I PR I 87345- 000 

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o 
Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta 
data, a empresa acima identificada encontra- se em situação regular 
perante o Fundo de 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: 26/04/2016 a 25/ 05/ 2016 

Certificação Número: 2016042601543652182504 

Informação obtida em 05/05/ 2016, às 08:53:01. 

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

h,,,,,_.,;~ ,.,;~.g CN.bciE"l'c~IDCci/Cci/FgeC FSimpclmlcPapel..,p?VAAP"ooaMotrl'" 16044916&VAAP'"""" 16044916&VARUf=PR&VAAI"'""·. . 111 



PODER ~- :/_C!fi.J{:::O 
..:"'"JST.,.ÇA DO ~_o_I>B.:ô._!..:-I: 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: E. L . FELIPE & FELIPE LTDA ~ ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ: 10.515.156/0001~69 

Certidão no : 36211459/2016 
Expedição: 15/04/2016, às 17:47:58 
Validade: 11/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que E . L. FELIPE & FELIPE LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS) , 
inscrito(a) no CNPJ sob o no 10 . 515 . 156 /0 001-69 , NÃO CONSTA do Banco 
Nacional de Devedores Trabalhistas. 
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei no 12.440, de 7 de julho de 2011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011 . 
Os dados constantes desta Cert~dão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (http : //www.tst.jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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



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

(MODELO ANEXO ll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do proc~dimento licitatório, 
sob a modalidade - CARTA CONVITE 11° 006/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa, 05 de Maio de 2016 

--- ----
Ediefferson Ll:!_Z Felipe 

RG : 10.919.249-0 - CPF 078.819.809-23 
Sócio - Proprietário 

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

E-mail : centergrafcl@hotmail.com 



E. L FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.15610001-69 I INSC. EST. 904.64850-73 

(MODELO ANEXO 1ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 
comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa, 05 de Maio de 2016 

Sócio - Proprietário 

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

E-mail :centergrafcl@hotmail.com 



E. L FELIPE & fELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.6487 0-7 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 
empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância 
a Lei Federal 9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa, 05 de Maio de 2016 

erso , e 
RG: 10.919.249-0 - CPF 078.lN9.809-23 

Sócio - Proprietário \ 

Fone (44) 3542-1959 
Ru a Ivo de Deus França, 344 - CEP 8 7345 -000 - Campina da Lagoa - PR ~ 

E- ma i I: centergrafcl@hotmail.com 



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

(MODELO ANEXO V> 
( 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 
empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Campina da Lagoa, OS de Maio de 2016 

te e OI I 

RG: 10.919.249-0 - CPF078.8\9.809-23 
Sócio - Proprietário 

/ 

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

E-mail :centergrafcl@hotmail.com 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE R.-..-~ 
CAMPINA L TOA 
CONTRATO DE CONST~TU~ÇÁO 
SOCIEDADE L TOA 

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

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

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

FABIO FERNANDO CORSINE NANCI 1.500 1.500,00 

PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 28.500 28.500,00 

TOTAL 30.000 30.000,00 

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

- -------- \ - 7'--y --- k-1->~_;___-~ -' 
- ~.J"ft' ' - --~-=--- .. .... .... r ; 

Z/ ' 
/ . ~/ 



' 

{l 

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

CLÁUSULA NONA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social , os 
sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso. 
CLÁUSULA DÉCIMA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir o fechar filial ou outra 
dependência . mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios poderão de comum acordo, fixar retirada mensal 
a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade 
continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou 
inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será 
apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, 
verificada em balanço especialmente levantado. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos de exercerem a administração da soc1edade, por lei· especial, ou em 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, 
ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo. fé publica, ou a propriedade. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA:- Fica eleito o foro de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, 
para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E, por estareni justos e contratados, datam e assinam o presente contrato em 03 (três) vias 
de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) testemunhas. 
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FABIO FERNANDO CORSINE NANCI, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
residente e domiCiliado à Avenida Juscelino Kubitsclleck, 
878 , centro na cidade de Campina da Lagoa, Estado do 
Paraná-CEP-87345-000, inscrito N° CPF.MF n° 
026.400.599-63, portador da Cédula de Identidade RG n° 
7.530.364-5-SSP-Pr, PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA, 
brasileiro, solteiro, natural de Campina da Lagoa/PR 
(nascido em 09.04.1983), empresário, inscrito no CPF. MF. 
n° 041.020.829-99, portador da Cédula de Identidade RG. 
n° 6.902.580-3-SSP-PR, residente e domiciliado â Rua 
Antonio Chiqueto,630 , Centro, na cidade de Campina da 
Lagoa CEP-87.345-000 Estado do Paraná, únicos sócios 
da empresa INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RAÇÕES 
CAMPINA L TOA-ME, com sede e foro à Rua Victorio 
Faccini, 161 , Centro, cidade de Campina da Lagóa, Estado 
do Paraná, CEP-87.345-000, registrada na Junta Comercial 
do Estado do Paraná NIRE n° 4120635457-0 em 
01/12/2008 RESOLVEM em comum acordo, alterarem e 
consolidar seu contrato social, mediante as seguintes 
cláusulas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa ter nome empresarial de CARVALHO & 
FELIPE LTDA-ME, e terá sede e domicilio à Rua Ivo de Deus França, 344, centro, 
cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná, CEP-87.345-000. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Retira-se da sociedade os sócios FABIO FERNANDO 
CORSINE NANCI e PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA que vendem suas 30.000 
(TRINTA MIL) quotas no valor de R$-1,00 (Hum Real) cada uma, na importância de 
R$-30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) para ALDIERES DE CARVALHO TOMES, 
brasileiro, solteiro, natural de Campo Mourão/PR (nascido em 08.1 0.1989), 
empresário, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1495, centro, na cidade de 
Campina da Lagoa, Estado do Paraná, portador da cédu la de identidade RG. N° 
10.382.671-3-SSP-PR inscrito no CPF. MF n° 070.899.589-65 e DANIEL DA SILVA 
FELIPE, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, 
residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1495, centro na cidade de Campina da 
Lagoa, Estado do Paraná, portador da cédula de identidade RG. N° 4.781.955-5-SSP-
PR inscrito no CPF. MF n° 816.135.479-00 pagas neste ato em moeda corrente 
nacional da qual importância os sócios cedentes dão aos sócios cessionários, plena _ 
geral e rasa quitação, pela cessão e transferência de quotas e da retirada e admissão :-- ..... 
de sócio, fica distribuído entre os sócios como segue: 

I SÓCIOS QUOTAS VALOR 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES 15.000 15.000,00 
·-- 1- ~. ·-

DA.NIEL DA SILVA FELIPE 15:000 I 15.000,00 I --· 
TOTAL 30.000 I 30.000,00 __ .___l 
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CLÁUSULA TERCEIRA: O objeto Social passa ser Edição Integrada à impressão de 
cadastros, listas e de outros produtos gráficos (58.29.8-00); Edição de Cadastros, 
listas e de outros produtos gráficos (58.19-1-00) 
CLÁUSULA QUARTA: A Administração da sociedade cabe aos sócios DANIEL 
DA SILVA FELIPE e ALDIERES DE CARVALHO TOMES, com os poderes e 
atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial 
isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros. bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro 
sócio. 
CLÁUSULA QUINTA: Os sócios ingressantes declaram, sob as penas da lei, que não 
estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em · 
virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, contra relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 
CLÁUSULA SEXTA: Permanecem em vigor todas as demais e itens do contrato 
social que não colidirem com as disposições do presente instrumento particular. 
CLÁUSULA SETIMA: Por comum acordo os sócios resolvem fazerem a 
CONSOLIDAÇÃO do contrato e alteraçãà conforme segue com a seguinte redação. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
CARVALHO & FELIPE L TOA-ME 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES, brasileiro, solteiro, natural de Campo 
Mourão/Pr, (nascido em 08.1 0.1989) , empresário, inscrito no CPF.MF. n° . 
070.899.589-65, portador da Cédula de Identidade RG n° 1 0.382.671-3-SSP-PR, 
residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1495, centro, na cidade de Campina da 
Lagoa, Estado do Paraná-CEP-87345-000 e DANIEL DA SILVA FELIPE, brasi leiro, 
casado sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, residente e 
domiciliado à Avenida Brasil, 1495, centro, na cidade de Campina da Lagoa, Estado 
do Paraná-CEP-87345-000, portador da cédula de identidade RG. N~ 4.781.955-5-
SSP-PR inscrito no CPF. MF n° 816.135.479-00 
CLAUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem o nome empresarial de CARVALHO & 
FELIPE L TOA-ME 
CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede e domicilio à Rua Ivo de Deus 
França,344, centro, na cidade de Campina da Lagoa/PR-CEP 87345-000 
CLAUSULA TERCEIRA: O Capital Social é de R$-30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) 
divididos em 30.000 (TRINTA MIL) quotas no valor de R$-1 ,00 (HUM REAL) cada 
uma, tota lmente subscrito e já integralizado em moeda corrente nacional, distribuído 
entre os sócios como se~_ __ __ __ ---~ _ 

SÓCIOS QUOTAS VALOR 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES 15.000 15.000,00 

DANIEL DA SILVA FELIPE 15.000 

TOTAL 30.000 



CLAUSULA QUARTA: O objeto Social é Edição integrada à impressão ·de cadastros, 
listas e de outros produtos gráficos (58.29.8-00); Edição de cadastros, listas e de 
outros produtos gráficos (58.19-1-00) 
CLAUSULA QUINTA: A Sociedade iniciou suas Atividades em 01 de dezembro de 
2.008 e seu prazo duração é indeterminado. 
CLAUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou 
transferidas a terceiros sem o consentimento de outro sócio, a quem fica assegurado, 
em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para sua aquisição se 
postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual 
pertinente. 
CLAUSULA SETIMA: A Responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas 
quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. 
CLAUSULA OITAVA: A Administração da sociedade cabe aos sócios DANIEL DA 
SILVA CARVALHO e ALDIERES DE CARVALHO TOMES, com poderes e 
atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial 
isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer das cotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
CLAUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração de inventário, do balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, 
cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 
CLÁUSULA DÉCIMA: Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada 
mensal a titulo de pró-labore, observadas as disposições regulamentares pertinentes. 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a 
sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não 
sendo possível ou inexistindo interesse deste(s) ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o 
valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 
sociedade, à data da resolução verificada em balanço. 
Parágrafo Único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a 
sociedade se resolva em relação a seu sócio. 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término 
do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão 
administradores quando for o caso. 
CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou 
fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos 
os sócios. 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Os sócios administradores declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal , ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos; ou 
por crime fal imentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato. ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de . 
defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 
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INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ~-ÇmE$). _____ ~ 
CAMPINA L TOA-ME _ ,... 
ALTERAÇÃO DE CONTR./\ 1 CJ ~J0 :J·i ;-~:~---~i-· 
CNPJ. N° 10.515.156/00.01-69 .~-_;,::: 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Fica eleito o foro da cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes deste contrato. 

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

'~---..::::::::::::. · .::.---:.7 ~:.."'1?--AULO HENRIQUE DE OLIVEIRA 
í. L. 

/ - _, 
I I 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES 

Testemunhas 

/ 

DARCI DOS SANTO&-SII=-VA
RG. 1.404.540.:6-SSP-PR 
CPF.MF. 278.918.289-20 

. <4 __ ... ...i:'- -- c~-- '..:. .. 
~ ,. ... _~-----
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SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
CARVALHO & FELIPE LTD/, - JV:E 
ALTERAÇÃO DE CONTR/<.10 N" U2 
CNPJ N° 10.515.156/0001-69 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES, brasileiro, solteiro. 
· ,\.. - --. empresário, · inscrito no CPF.MF. n° 070.899.589-65, 

portador da Cédu la de Identidade RG n° 10.382.671-3-
SSP-PR, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 1495. 
centro. na cidade de Campina da Lagoa; Estado do 
Paraná-CEP-87345-000 e DANIEL DA SILVA FELIPE, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 
bens, empresário, residente e domiciliado à Avenida Brasil, 
1495, centro, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do 
Paraná-CEP-87345-000, portador da cédula de identidade 
RG. N° 4.781 .955-5-SSP-PR inscrito no CPF MF n° 
816.135.4 79-00 únicos sócios da empresa CARVALHO & 
FELIPE - ME, com sede e domicilio à Rua Ivo de Deus 
França, 344, centro, na cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná-CEP-87.345-000 registrada na Junta 
Comercial do Estado do Paraná, sob o NIRE 4120635457-0 
em data de 01/12/2008, tendo como primeira alteração 
contratual Registrada sob o n° 20093447477 em data de 
05/08/2009, inscrita no CNPJ sob o n° 10.515.156/0001-69. 
RESOLVEM em comum acordo, alterarem seu contrato 
social, mediante as seguintes cláusulas: 

CLAUSULA PRIMEIRA: A Sociedade passa ter nome empresarial de E. L. FELIPE & 
FELIPE L TOA-ME. 
CLÁUSULA SEGUNDA: Reti ra-se da sociedade o sócio ALDIERES DE CARVALHO 
TOMES que vende suas 15.000 (QUINZE MIL) quotas no valor de R$- 1,00 (HUM 
REAL) cada uma na importância de R$-15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) para 
EDIEFFERSON LUZ FELIPE, brasi leiro, solteiro , natural de Campina da Lagoa/PR 
(nascido em 16/08/1991. empresário, portador da cédula de identidade RG. N° 
1 0.919.249-0-SSP-PR, inscrito no CPF. MF n° 078.819.809-23, residente e 
dom"iciliado à Avenida Brasil, 1495, Centro, na cidade de Campina da Lagoa, Estado 
do Paraná, CEP 87345-000, pagas neste ato em moeda corrente nacional da qual 
importância o sócio cedente dá ao sócio cessionário, plena geral e rasa quitação, pela 
cessão e transferência de quotas e . da retirada e admissão de sócio fiéa assim 
distribuído entre os sócios como segue. 

CLAUSULA TERCEIRA: A Administração da sociedade cabe aos sócios 
EDIEFFERSON LUZ FELIPE e DANIEL DA SILVA FELIPE, com os poderes e 
atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial 
isoladamente, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, bem 
como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade , sem autorização do outro 
sócio. 



SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA 
CARVALHO & FELIPE L TDh - lv:E 
ALTERAÇÃO DE CONTRJ'.TO N" U2 
CNPJ N° 10.515.156/0001-69 

CLAUSULA QUARTA: O sócio ingressante declara. sob as penas da lei, que não 
está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em 
virtude de condenação criminal. ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena 
que vede, ainçja que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime 
fa limentar. de prevaricação. peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a 
economia popular, relações de consumo, fé publica, ou a propriedade: 
CLAUSULA QUINTA: Permanecem em vigor todas as demais cláusulas e itens do 
contrato social e alterações, que não colidirem com as disposições do presente 
instrumento particular. . 
FINALMENTE, Por estarem justos e contratados, datam e assinam o presente 
contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, juntamente com 02 (duas) 
testemunhas. 

Campina da Lagoa/Pr .. 18 de outubro de 201 O 

I • 

~ .. u,·, / J /.._. -~ '.!/',- . 

EDIEFFERS0N LUZ FELIPE 

._ / ·.-

DANIEL DA-SILVA FELIPE 

ALDIERES DE CARVALHO TOMES 

Testemunhas: 
•· .. I' ' - . -, 

ALINE NORIDUKI SANTOS 
RG. N° 1 0.2.17.384-8-SSP-PR 
CPF. MF. 078.982.329-25 

·'-
EL.ESSANDl~O jOSE DO NASCIMENTO 
RG. N° 6 .. 283.~67-Q-~S.P-PR 
CPF. MF 914.172.799-15 
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EDIEFFERSON LUZ FELIPE, brasileiro, solteiro, 
natural de Campina da Lagoa/PR., (na.scido em 
16/08/1991), empresário. inscrito no CPF. MF. N° 
078.819.809-23, portador da cédula de Identidade 
RG n° 1 0.919.249-0-SSP-PR, residente e domiciliado 
à Avenida Brasil, 1495, centro, na cidade de 
Campina da Lagoa, Estado do Paraná-CEP-87.345-
000 e DANIEL DA SILVA FELIPE, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, 
empresário. inscrito no CPF. MF. N° 816.135.479-00, 
portador da cédula de Identidade RG n° 4.781.955-5-
SSP-PR, residente e domiciliado à Avenida Brasil , 
1495, centro, na cidade de Campina da Lagoa, 
Estado do Paraná-CEP-87.345-000, únicos sócios da 
empresa E. L. FELIPE & FELIPE L TOA-ME, sediada 
na Rua Ivo de Deus França, 344, centro, na cidade 
de Campina da Lagoa, Estado do Paraná CEP-
87345-000, registrada na Junta Comercial do Estado 
do Paraná sob o NIRE 41206354570, em data de 
01/12/2008, tendo como primeira alteração contratual 
registrada sob o n° 2009344 7 4 77 em data de 
05/08/2009, segunda alteração contratual registrada 
sob o n° 20108264076 em data de 05/11/201 O, 
inscrita no CNPJ sob no 10.515.156/0001-69, 
RESOLVEM em comum acordo, alterarem e 
consolidar seu contrato social e alterações havidas 
através das clausulas seguintes: 

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

SOCIOS QUOTAS VALOR 

EDIEFFERSON LUZ FELIPE 30.000 30.000,00 

DANIEL DA SILVA FELIPE 30.000 30.000,00 
TOTAL 60.000 60.000,00 

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



(cnae-1813-0/01) !~PRESSÃO DE MATERIAIS PARA OUTROS USOS (cnae-1813-
0/99, FABRICAÇAO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE QUALQUER 
MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS (cnae-3299-0/03), CONFECÇÃO DE PEÇAS DE 
VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS SOB MEDIDA 
(cnae-1412-6/01); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA(4761-
0/03). 

CLAUSULA TERCEIRA: Permanecem inalteradas as demais clausulas vigentes que 
não colidirem com as disposições do presente instrumento. 

Em virtude desta alteração contratual e ~m atendimento a adequação da sociedade 
ao novo Código Civil Brasileiro. Lei N° 10.406/2002, o Contrato Social consolidado 
passará a ter a seguinte redação: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a denominação social de: "E. L. 
FELIPE & FELIPE L TOA-ME" 

CLAUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede social na Rua Ivo de Deus 
França, 344, centro, na cidade de Campina da Lagoa, Estado do Paraná CEP-87345-
000 

CLÁUSULA TERCEIRA: A atividade econômica da empresa é (PRINCIPAL) EDIÇÃO 
INTEGRADA A IMPRESSÃO DE CADASTROS, LISTAS E DE OUTROS 
PRODUTOS GRAFICOS (58.29-8-00); (SECUNDARIAS) SERVIÇOS DE 
ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO 
(1822-9/99), IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIAL PARA USO 
PUBLICITAR10(1813-0/01) IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA OUTROS 
USOS(1813-0/99, FABRICAÇÃO DE LETRAS, LETREIROS E PLACAS DE 
QUALQUER MATERIAL, EXCETO LUMINOSOS(3299-0/03), CONFECÇÃO DE 
PEÇAS DE VESTUARIO, EXCETO ROUPAS INTIMAS E AS CONFECCIONADAS 
SOB MEDIDA(1412-6/01); COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE 
PAPELARIA(4761-0/03). 

CLÁUSULA QUARTA: O capital social da empresa é na importância de R$-60.000,00 
(SESSENTA MIL REAIS) divididos em 60.000 (SESSENTA MIL) quotas, no valor de 
R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, totalmente integralizadas pelos sócios em moeda 
corrente nacional, assim distribuídos entre os sócios. · 

..--· 
SOCIOS QUOTAS VALOR 

EDIEFFERSON LUZ FELIPE 30.000 30.000,00 

DANIEL DA SILVA FELIPE 30.000 30.000,00 
TOTAL 60.0001 60.000,00 

2 



CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas 
de capital, respondendo sol idariamente pela total integralização do capital social de 
conformidade com o Art. 1.052 da Lei N° 10.406/2002. 

CLÁUSULA SEXTA: A Administração da sociedade cabe aos sóc1os EDIEFFERSON 
LUZ FELIPE e DANIEL DA SILVA FELIPE, individualmente, com poderes e 
atribuições de Sócios Administradores, autorizados o uso do nome empresarial, 
vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social. ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar 
ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Os sócios poderão de comum acordo a qualquer tempo, fixar 
de conformidade com a Lei, uma retirada mensal pelo exercício da administração da 
sociedade a título de "Pro-Labore", respeitando as limitações legais vigente, 
considerando-a como despesa da sociedade. 

CLÁUSULA OITAVA: O início das atividades em 01/12/2008 e a sua duração é por 
tempo indeterminado. 

CLÁUSULA NONA: As cotas de capital da sociedade são indivisíveis e não 
poderão serem cedidas ou transferidas a outros sem o expresso consentimento da 
sociedade, cabendo em igualdade de condições e preços, o direito de preferência ao 
sócio cotista da sociedade que queira aclquiri-las. 
Pàrágrafo Primeiro: No caso de um dos sócios desejar retirar-se da sociedade, 
no todo ou em parte, deverá notificar o outro, por escrito, com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias e seus haveres lhe serão reembolsados dentro da modalidade e 
acordo firmado na época. 
Parágrafo Segundo: A admissão de· novos sócios, em caso de um dos sócios 
desejar negociar parte de sua participação no capital da sociedade, só se dará após a 
observação do parágrafo primeiro desta cláusula e haver concordância da sociedade 
para o novo sócio a ser admitido. 
Parágrafo Terceiro: Observados os parágrafos anteriores desta cláusula, sem 
prejuízos para a sociedade, poderá ser admitido na sociedade, a participação de 
sócios, a saber: Pessoas Físicas ou Jurídicas, assumindo os mesmos todas as 
responsabilidades e obrigações da cláusula quinta na proporção da importân.cia a que 
tiverem no capital social da sociedade. 

CLÁUSULA DECIMA: Em caso de declaração judicial de falência de um dos 
sócios ou extinção de uma sociedade participante do capital social, o montante da 
importância de sua participação será apurado em balanço extraordinário ao exercício 
fiscal, e reembolsado na forma do parágrafo primeiro da cláusula anterior, ou de 
acordo com a decisão judicial. 



CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: No caso de falecimento de qualquer um dos sócios 
ou extinção de uma sociedade participante, a sociedade não se dissolverá, 
continuando suas operações por seus herdeiros ou sucessores legais, salvo vontade 
expressa e voluntária dos mesmos de não se vincularem à sociedade, caso em que 
se fará o balanço de encerramento e proceder-se-á a extinção da sociedade. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Os administradores declaram, sob as penas da lei, 
que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei 
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos 
dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,· peculato, ou 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de 
defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: As partes elegem o Foro da Comarca de Campina 
da Lagoa, Estado do Paraná, para dirirr.irem quaisquer dúvida ou ação fundada neste 
contrato, renunciando-se a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

FINALMENTE, E por estarem assim justos e contratados, em perfeito acordo de tudo 
o que neste instrumento particular foi lavrado, as partes obrigam-se a cumprir na sua 
totalidade o presente contrato, assinando-a em três vias de igual teor e ordem, 
ficando uma das vias arquivada e registrada na Junta Comercial do Estado do 
Paraná, para que possa produzir os devidos efeitos legais. 

Campina da Lagoa/PR.,11 de fevereiro de 2.014 

\,./ -: · ' -
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·_-:-:::~;:..-- . . DANIEL DA SILVA FELIPE 

JUNTÁ COMERCIÃL DO PARANA 

1 CERTI~ICO O REGI~TRÇ> EM: _12/02 / 2014 I. AGENCIA REGIONAL DE UBIRATA 

. SOB NUMERO: 20_40-'597 bl /k 
· ,. • _ P.~ot~~o~o: _ }4/~3~976-1, DE 12102/2014 ~ •• 

... mt=-_esd:., 1 . . , o-'::-4 5 . ~._ . • 
r. :... FE.!.:?l:. :i :3:..!?::: :::'r:.:.. -·E --- • 

SEBASTIÃO MOTTA 
SECRETARIO GERAL 

4 



rovante de Inscrição e de Situação Cadastral 

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

I BAIRROIOISTRITO 
CENTRO 

I MUNICÍPIO 
JURANDA 

I COMPLEMENTO 
TERREO 

I TELEFONE 
(44) 3569-1012 

DATA DE ABERTURA 

29/11/1991 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

03/11/2005 

I ~SITUAÇÃO ESPECIAL 

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

itido no dia 05/05/2016 às 10:48:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

i conSulta QSA 1 capital Social·] ~ Voltar I 

-- ---

B. L Bosco-í!.E fb 

Ruo T;.:molô, 2841 • Centro 
L Cep873a5-000· Juranda ~ Pr .J 



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

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

Nome: B L BOSCO - ME 
CNPJ: 84.906.593/0001-40 

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

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do 
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n~ 8.212, de 24 de julho de 1991 . 

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n~ 1. 751, de 02/10/2014. 
Emitida às 00:17:44 do dia 03/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 30/09/2016. 
Código de controle da certidão: E866.125C.CB85.E106 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 

r84.906.59310001 c&: o' 
B. L. Bosco-ME 

Rua T~moio , 2641- Centro 
L Cep 87356-000. Juranda • Pr ..J 



PODER JUD ICIÁRI O 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome : B L BOSCO - ME (MATRIZ E FILIAIS) 
CNPJ : 84.906.593/0001 - 40 
Certidão no: 45171762/2016 
Expedição: 05/05/2016, às 10:56:58 
Validade: 31/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias , contados da data 
de sua expedição. 

Certifica-se que B L BOSCO - ME (MATRIZ E FILIAIS) , inscrito (a ) no 
CNPJ sob o no 84.906.593/0001-40, NÃO CONSTA do Banco Nacional de 
Devedores Trabalh istas. 
Certidão emitida com base no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Tr abalho , acrescentado pela Lei no 12.44 0, de 7 de julho de 2 011 , e 
na Resolução Administrativa no 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Trabalho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois ) dias 
anteriores à data da sua expedição. 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalh o na 
Internet (http ://www .tst .jus.br) 
Certidão emitida gratuitamente. 

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

~ 
rs4.906.593l0001-40 

s. L. Bosco-ME 
. 
v 

Rua T~mo!o, 2841 • Centro 
C 873S5-000 • Juranda • Pr .J 

Dúvidas ~ sug~stões: cndt0tst.jus.b\._ ep 



Comprovante de Inscrição Cadastral - CICA D 

Inscrição no CADIICMS Inscrição CNPJ Início das Atividades 

84400384-69 84.906.593/0001-40 

Empresa I Estabelecimento 

Nome Empresarial B L BOSCO 

Título do Estabelecimento GRAFICA & EDITORA EQUITATNA 

Endereço do Estabelecimento RUA TAMOIO, 2841, TERREO- CENTRO - CEP 87355-000 
FONE: (44) 3569-1012 

Município de Instalação JURANDA - PR, DESDE 02/1992 

( Estabelecimento Matriz ) 

Qualificação 

02/1992 

s·t - At I ATIVO - SIMPLES NACIONAL I SIMPLES NACIONAL- PRAZO NAO APLICAVEL, 
1 uaçao ua DESDE 07/2007 

Natureza Jurídica 213-5- EMPRESÁRIO (INDNIDUAL) 

Atividade Econômica Principal do 1813-0/99 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA OUTROS USOS 
Estabelecimento 

Atividade(s) Econômica(s) 5821 -2/00- EDICAO INTEGRADA A IMPRESSAO DE LIVROS 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Tipo 

CPF 

Inscrição 

482.493.949-68 

Quadro Societário 

Nome Completo I Nome Empresarial 

BENEDITO LOPERA BOSCO 

Este CICAD tem validade até 04/06/2016. 

Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 

Qualificação 

EMPRESÁRIO 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

CAD/ ICMS N° 84400384-69 

Emtdo Eletroni:::amente via Internet 
05/ 05/ 2016 10:53:40 

Dados transmtidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 

rs4.906.593/0001-401 

8. L. Bosco-ME 

Rua Tamoio, 2.841 -Centro 
L Cep 87355-GOO • Juranc:Sa • Pr _J 



i!$@1fhmM MIO;+ 

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 8490659310001-40 
Razão Social: B L BOSCO 
Nome Fantasia:GRAFICA E EDITORA EQUITATIVA 
Endereço: AV PARANA 1407 TERREO I CENTRO I JURANDA I PR I 87355-000 

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

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

Validade: 03/05/2016 a 01/06/2016 

Certificação Número: 2016050306403911605934 

Informação obtida em 05/05/2016, às 10:55 :52 . 

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

r84.906.593/0001-401 

B. L. Bosco-ME 

Rua Tamolo, 2841 ·Centro 
L Cep 87355-000 • Juranda • Pr _J 
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Ministério do Desenvolvtmento: lnaustna e L;omercto ~xtertor 

Secreta na de Comércto e Servtços 

D~partamento Nacional de Registro do Comércio 

4' 

IOENnDAOE (nUmero) 

16/06/1964 4.112.397-4 
EMANCIPADO POR (forma de emancip.8içlo ·somente no caso de menor) 

xxxxxxxxxxxxx 
(LOGRADOURO- rua, av, etc) 

AVENIDA PARANA 

TERREO 
MUNtCIPIO 

JURANDA 

xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 
NOME EMPRESARIAL 

B. L. BOSCO - ME 

(cna•l 
EXECUÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS. 

Atnnclaele Pnnc•pal 

1822999 
Alivtdade secundaria 

5821200 

XXX XXX X 

X XXX XXX 

xxxxxxx 
XXX XXX X 

xxxxxxx 

EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE LIVROS.XXXXXXXXXX 
xxxxxxxxxxxx 

NIRE ANTERIOR 

.949-68 

DADOS (EXCETO NOME 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx 

' 84.906.59310001-40
1 

B. L. Bosco-ME 

Rua Tamoio, 2841 ·Centro L Cep 87355-000- Juranda- Pr .J 

. ~111111111111111111111111111 
··~1201304762156 



~ EQUITATIVA 
-~- Gráfica & Editora .... ..,. 

. B. L. BOSCO- ME 
CNPJ 84.906.59310001-40 - INSCR. EST. 844.00384-69 

Rua Tamoio, 2841 - Terreo- Centro- Cep 87355-000- Juranda- Pr 

Fonelfax(44) 3569-101219979-3906 

(MODELO ANEXO y) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LI ClT A TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da . 
licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da 
licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

~84.906.593/0001-401 

B. L. Bosco-ME 

Rua Tamoio, 2841- Centro 
L Cep 87355-000- Juranda • Pr J 

Juranda-PR, 06 de Maio de 2016 

-



B. L. BOSCO - ME 
CNPJ 84.906.593/0001-40 - INSCR. EST. 844.00384-69 

Rua Tamoio, 2841 • Terreo • Centro- Cep 87355-000 - Juranda - Pr 

Fonelfax (44) 3569-1012/9979-3906 

(MODELO ANEXO M 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE 11° 006/2016 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em 

·trabalho notumo, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 
9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

rs4.906.593/0001-401 

8 . L. Bosco-ME 

Rua T .. m:.i:>, 2í341 • Centro 
L Cep 87355~000 • Juranda • Pr ..J 

Juranda-PR, 06 de Maio de.2016 



~ EQUITATIVA 
--~- Gráfica & Editora ........ 

B. L. BOSCO - ME 
CNPJ 84.906.59310001-40 - INSCR. EST. 844.00384-69 

Rua Tamoio. 2841 - Terreo- Centro- Cep 87355-000- Juranda- Pr 

Fonelfax(44) 3569-1012/9979-3906 

(MODELO ANEXO IID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fi ns de direito, na qualidade de proponente 
do procedimento I icitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado 
pelo Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta 
empresa, nos termos e nas condições do edital supr!l referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Juranda-PR, 06 de Maio de 2016 

r84.906.593/0001-4o1 

B. L. Bosco-ME 

Rua Tamoio, 2841 • Cu.tio 
L Cep 87355-000 - Juram:!.:. - Pr _J 



e~ EQUITATIVA 
-~- Gráfica & Editora .......... 

B. L. BOSCO- ME 
CNPJ 84.906.593/0001-40 • INSCR. EST. 844.00384-69 

Rua Tamoio, 2841 - Terreo- Centro- Cep 87355-000- Juranda- Pr 

Fonelfax (44) 3569-1012/9979-3906 

(MODELO ANEXO ll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO No 020/2016 

·EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
proced imento licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o 
Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

Juranda-PR, 06 de Maio de 2016 

~ 
r84.906.593/0001-401 

8. L. FL ~co-ME 

R .1a íZ~m :.i o, ZC41 - C cr.t, o 
L Cep 87:35'3-Q'JO- J :.:~::t.:J<l- Pr _J 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JURA 
ESTADO DO PARANÁ 

Paço Municipal Messias Brasil 
Praça- Henrique Szafermann-139-

Centro -ex. Postal-01- CEP-87355-.000 
Fone/Fax-(44)-3569-1185 - CNPJ-78.196.755/0001-09 

-C E R T I D A O NEGATIVA 

C E R TI F I C O, através de pedido verbal de parte 
interessada e a que fizer necessário, esta quite com os Tributos Municipais até 
o exercício de 2.0 16, referente ao imóvel -1 o Lote de terras n°0l-A, com 

. área de 150,00m2., perímetro urbano do Município de Juranda, 
Comarca de Ubiratã - Paraná.--

Portanto esta quite com esta Municipalidade 
durante este período. 

A referida é verdade e dou fé. 

Jm·anda, aos 06 de maio 2.0 16. 



COVC~NU 00 ESTAtlO 
Srcreto rtt dtFaundo 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 014414552-41 

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 08.706.767/0001-42 
Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS L TOA 

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

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

Página 1 de 1 

Válida até 13/07/2016- Fornecimento Gratuito 

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

Emitido via Internet Publica (15103/2016 19:04:03) 



05/2016 

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

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

Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA- ME 
CNP J: 08.706.767/0001-42 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscre\€r quaisquer dí-.;das de responsabilidade do 
sujeito passi\0 acima identificado que -.;erem a ser apuradas, é certificado que não constam 
pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dí-.;da Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN). 

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federati\0, para 
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele -.;nculados. Refere-se à situação do 
sujeito passi\0 no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusi\€ as contribuições sociais pre-.;stas 

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

A aceitação desta certidão está condicionada à \€rificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http:/ /WWIN.receita. fazenda.gov. br> ou <http:/ /WW\11/. pgfn. fazenda. gov. br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1. 751 , de 02/10/2014. 
Emitida às 19:43:16 do dia 13/04/2016 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 10/10/2016. 
Código de controle da certidão: 47DE.FD31.FBEC.11 FB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Prefeitura Municipal de Cam_po Mourão 
Secretaria da Fazenda e Administração 

Certidão Negativa de Débito 

Dados do Contribuinte: 
C.N.P.J.: · 08.706.767/0001-42 

Código: 387177 
Contribuinte: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA 

Endereço: RUA ROCHA POMBO, 2228 

Bairro: CENTRO 

Cidade: 

Estado: 

SEP: 

CAMPO MOURAO 

PR 
87303220 

Finalidade da Certidão: PARA FINS DIVERSOS 

N°- 8643/2016 

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

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

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

Observação: Esta certidão é valida somente para o contribuinte acima 

Validade: 30 dias a partir da data de emissão. Emitido em: 05/05/2016 às 12:43:38 



05/2016 

Certificado de Regularidade do FG1S- CRF 

Inscrição: 0870676710001-42 

Razão Social: CAMPOGRA F SERVICOS GRAFICOS LTDA ME 

Nome fantasia:CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS 
Endereço: R ROCHA POMBO 2228 I C ENTRO I C AMPO MOURAO I PR I 

87303-220 

A Caixa Econônica 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 sit uação regular 
perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serv iço - FGTS. 

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

Validade: 19/ 04/ 2016 a 18/ 05/ 2016 

Certificação Número: 2016041901240113304292 

Informação obtida em 05/ 05/ 2016, às 12: 15:07. 

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

ht s://WNW.sifge.caixa.gov.br/EmpresaiCrf/Crf/FgeCFSimprimirPapel .asp?VARPessoaMatriz=14407041&VARPessoa=14407041&VARUf=PR&VARinscr= ... 1/1 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS ) 
CNPJ: 08 . 706.767/0001 - 42 
Certidão n° : 45202165/2016 
Expedição : 05/05/2016, às 12 : 20:00 
Va l idade : 31/10/2016 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Ce rt ifica - se que CAMPOGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA - ME (MATRIZ E 
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 08 .706.767/0001 - 42, NÃO CONSTA 
do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas . 
Cert idão emitida com bas e no art. 642 - A da Consolidação das Leis do 
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440 , de 7 de julho de 2011, e 
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do 
Traba lho, de 24 de agosto de 2011. 
Os dados con s tantes desta Cer t idão são de responsabilidade dos 
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias 
anteriores à data da sua expedição . 
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 
A aceitação desta certidão condiciona - se à verificação de sua 
autent i cidade n o portal do Tribunal Superior do Trabalho na 
Internet (ht tp : //www . tst.jus . br) 
Certidão emiti da gratui t amente . 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 
necessários à identificação d as pessoas naturais e j urídicas 
inadimplentes perante a Just iça do Trabalho quanto ~s obrigações 
es t abelecidas em sentença condenatória t rans i tada em julgado ou em 
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhime n tos previdenciários, a honorá r io s , a cu stas, a 
emolumentos ou a recolhimentos dete rminados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia. 



Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO ID 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do procedimento licitatório, 
sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016, instaurado pelo Município de Nova Cantu, que não fomos 
declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

;;1 
r08. 7o6.767/0001·42 

L 

f S rviços Gráficos uda 
Campo gra e 

Ruo Rocho Pombo, 222~ 
Compo Mourão . Porono 

Jvwlv<{nJ-t~ ' 
Campo graf Serviços Gráficos Ltda 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Parané 

Campo Mourão, 06 de Maio de 2016 



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

Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO lll) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que nos 
comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, nos termos e nas condições do edital supra 
referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

;;"\ 
ros.7o6.767I0001·42 

L 

f Serviços Gráficos u da 
Carnl'o gra 

Ruo Rocha Pombo, 222~ 
Campo Mourão - Porono .J 

~~Vl 
Campo graf Servtços Gráficos Ltda 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Ruo Racho Pombo, 2228 
Campo Mourão - Porané 

Campo Mourão, 06 de Maio de 2016 



Campo graf Serviços Gráficos Ltda 
CNPJ: 08.706.7 67/0001-42 - lnsc.Est.: 903.98653-08 

Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO IV) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

. Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 
empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer 
trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de l4(quatorze) anos, em observância 
a Lei Federal9854/99, que acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

;;1 
ros.706.767/0001-42 

L 

. o' Graficos Ltda 
campo gra! Serv,ç , 

Ruo Rocha Pombo, 222~ 
Campo Mourão - Porono .J 

Campo Mourão 22 de Maio de 201 4 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Parané 

Campo Mourão, 06 de Maio de 20 16 



CNPJ: 08.706.767/0001-42 - lnsc.Est. : 903.98653-08 

Fone: (44) 3523-8054 

(MODELO ANEXO V) 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do procedimento 
licitatório, sob a modalidade- CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo Município de Nova Cantu, que a 
empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem como tomou conhecimento de todas as especificações 
concernentes ao objeto da licitação, declarando ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

;\ 
ros.706.767I0001·42 

· . G · r·cos uda 
f servi~os r a ' campo gra 

L 

Ruo Rocha Pombo, 222~ 
Campo fAourõo - Parono .J 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Parané 

Campo Mourão, 06 de Maio de 2016 



CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDADE LIMITADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS L TD 

LUCIA CLEONICE ZARKE, brasileira, casada, comunhão parcial de bens, -nascida, no dia 
02í10/1981, do comércio, Inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob n° 005.778.739-54, 
portadora da Cédula de Identidade Civil Rg. n° 7.534.382-5, expedido pela Secretaria de 
Segurança Pública do Estado do Paraná, re~idente e domiciliada na Rua Rocha Pombo, 
2.228 - centro de Campo Mourão-Pr- Cep 87.303-220. 

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

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

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

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

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

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

6a A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integralização do capital social. 

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

/,----- . \ 
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CONTRATO SOCIAL 
SOCIEDADE LIMITADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LT 

8a Ao término da cada exercício social , em 31 de dezembro, o administrador prestará 
contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do 
balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na 
proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. 

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

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

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

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

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

14a Os empresários declaram para fins do art 4, da Lei 9.841/99 que se enquadra na 
situação de Microempresa. sendo que o valor da receita bruta anual da empresa no 
presente exercício não excederá o limite fixado no inciso I do artigo 2a da Lei n .0 9841 de 
05/10/1999, observando o disposto no parágrafo 1° do mesmo artigo e que não· e que não 
se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3° da mesma Lei 

,, _\ 
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CONTRATO SOCIAL 
SOC~EDADE LIMJTADA 

CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA 

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

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

Campo Mourão-Pr 08,de _Março de 2007 

/,- ;(__----:_·· . 
. . ~ I/. J. i 

l;'v . ,_ ----- -
Lucia Cle'onice Zarke 

Testemunhas 

nl ~ , (' 
FY);;;oni; Carl:: ~drigi~~ 

RG: 5.427.314-2 SSP/PR 

:2."/. 1492960 

;·;·,. · .. :· 1492964 
r, .~. -·: 

Fabio Alexandre Zarke 

Geovant-,pliveira Cruz 
RG: 8~3.529-8 SSP/PR 

MARIA THERE?.A LOPf:S SA~C: i· !- -

SECRETARIA SER.O.!... 



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

~\)RA fVJú 
0- 1; .. ' 

Pág.: 01 Q. c;_ 
cr - .:I- --o o.. F L. N. · _ ,;:J:'{..L . __ 'f::. 

PlUMEIRA ALTERAÇÃO CO~TRI\.TUAL 

. . -/~-~ . 
o 

LUCIA CLEONICE ZARKE, brasileira. casada em regime de comunhão parcial de bens, "'c: ___ ~· 
nascida em 02il 0/ 1981, empresária, residente e domiciliada na Rua Rocha Pombo, 2228 -
Centro em Campo l'vlourão- Est<ldo do Paranó, CEP: 87303-220 portadora do Documento de 
Identidade Civil RG n° 7.534.382-5 SS!>/ Pl"Z e inscrita no CPF/MF sob n°. 005.778.739-54, 
FABIO ALEXANDRE ZARKE, brasi leiro, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 22/06/ 1979, empresário, residente e domiciliado na Rua Rocha Pombo, 2228 -
Centro em Campo iVlourão - Estado do Paraná, CEP: 87303-220. portador do Documento de 
ldemidade Civil RG 11° 7.270.435-5 SSP/PR e inscrito no CPF/:Vff sob no 005.778.759-06. 
sócios componentes da empresa CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁ.FlCOS LTDA - YIE, 
estabelecida na Rua Rocha Pombo, 2228 - Centro em Campo l'vlourão - Estado elo Paraná. 
CEI): 87303-220, com seu contrato social arquivado na .luma Comercial do Paraná sob n° 41 
20589332 9 por despacho em :;essão de 15/0312007, resolvem por decisão de maioria de capital 
social modificar seu contrato p1·i m itivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes: 

CL Á.l:JSULA PRIMEIRA: A sociedade acrescenta mais seis ramos de at ividades mercantis ficando 
da seguinte forma: arividaáe princ ipal Impressão de Livros, Revistas e Outras Publicações Periódicas 
· 1: NAE: J 811-3/02) e como atividades secundárias o ramo de Serviços de Acabamentos Gráficos . 
. Jxccto Encadernação e Plastificaçi'!o (CNAE: 1822-9/99), Edição ele Cadasrros, Listas e de Outros 
Produtos GnHicos (5819-1/00). Impressão Digital de ~vlatcrial Para Uso Publicitário (CNAE. 1813-
0/01). Im pressão de Materia l Para Outros Usos (Cl\:AE: 18(3-0/99), Fabricação de Letras. Letreiros e 
Placas de Qualquer Material, Exceto Luminosos (C\JAE: 3299-0/03), Confecção de Peças de 
Vesmário. E'\.c.eto Roupas íntimas e as Confeccionadas Sob Medida (CNAE: 14 12-6/0J) e o Comércio 
Vmejisra de .A.rtigos de Papelaria (CNAE: 47Gl-Oi03). 

CLAUSULA SEGUNDA: A Soc i ed~tde se rá administrada pelos só~ios , LUCIA CLEONICE ZARKE 
e f.'\1310 ALEXANDRE Z.ARKE, a quem compete at iYa e passiva, judicial e e:~trajudicia l a 
administração da sociedade e autorizado o uso do nome empr~sarial individualmente. sendo-ll}eS. 
emretanro. vedado o seu emprego em atividades estranhas ao interesse social ou assumir ob ri gações 
seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da 
~ociedacle, sem autorização do outro sócio. 

C LAUSULA TERCEIRA: Os admin istradores declaram sob as penas ela !ei, de que não cst<"'lo 
inweJidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especiaL ou em vin:udc de con.denaçii.o 
cri;11 innl, \.lU por se encontrarem sob os efeitos dcl:l, a pena que vede, ainda que temporariamente. o 

esso a cargos públicos, por crime faiirnentar, de prevaricação, pei ta ou suborno, concussão, peculato. 
contra a economia popular, contra o sistema financeiro. nacional, contra normas de defesa da 
concorrência, COitlra as relações de consumo, fé pública on a propriedade. 

CLÓ..USllLA QUARTA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas vigentes que não colidirem 
C·) lll as disposições do presente instrumento. 

Fie:.~ eleito o foro ele Campo Mourão J Pr para o exercício e o cumprimenro dos direitos e obrigações 
resultames deste contrato . 

. / .. \ 

~ 
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CAMPOGRAF SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA - ME 
CNPJ No 08.706.767/0001-42 

PRIMEIRA ALTERAÇAO CONTRI\TU;.:L .. -

E por estarem assim j usros e contratados assinam o presen te instrumento em 
fónnn. 

Campo i\~1ourão- Pr, lO de julho de 2013. 

Responsável pela<""'e-1-ab. fs{çãq..-destl 
lnstwmentoo V_ 1 

" 

---------------r--f-- -==-· -;=---------------------
ANDERSO~'€c0NDE"S DE OLIVEIRA 
CONTADOR ,~(_?~039667 /0-0 

·1 esr.em unhas: 

f-\ 
I J - -/(\ ' '~ 
./.- ·) ~ I,. I· -· ~-

! iv_-tJ(j_(o~ ~wsn'f'o....._ cl_.ç,..., 
~- -- -------- --------------- - ---------- ----------
P1·iscila Crist in a do Rego 
RG: I 0.244.831 -6 SSP/PR 

- I JUNTA COMERCIAL DO PARANA 

• 

I AGENCIA REGIONAL DE CAIJIPO MOU~O 
~ CERTIFICO O 'REGISTRO EM: 16/07~/201 

I .1 SOBNÚMER0:20134037952 ·=',2 . 
• _~: ,_, t:mo:.,sa~;~to2co~~~~~;~o~795-2, DE 15/07/2013 -'0-11·~_._·---+-.~1)'7;\.,<Tr/~-~ 

cA:-;?CGw,r s~vrcos cJV~ncos LTo;.. 1-:.: SEBASTIÃO MOTTA J"'De 1Yete Cardoso 
SECRETARIO GERAL fiG: '1.1357.527-PR 



Fone: (44) 3523-8054 

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 020/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2016 - PMNC. 

· Objeto: Serviços Gráficos. 

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

;\1 
ros.706.767/0001 .. 42 

L 

f serviços Gr;ilicos Ltrla 
Campo gra 

Ruo Rocho Pombo, 222~ 
Compo Mourão . Poro no ...1 

Nova Cantu, Paraná, ---"'0=2--'d=e,_---'M=a=io,_ _ _ de 2.016. 

Campo Mourão 22 de Maio de 2014 

Ruo Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Poroné 

Campo Mourão, 06 de Maio de 2016 



EQUITATIVA 
Gr6fícg f.~'ÃRAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO (LICITAÇÃO) No 020/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE n° 006/2016 - PMNC. 

Objeto: Serviços Gráficos. 

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

Nova Canto, Paraná, --~29~~d~e _ _!;...A~b~r.!!.il _ __ de 2.016. 

r84.906.693/0001-4o' 

8 . L. Bosco-ME 

Rua Tamcio, 2841 • Centro 
L Cep 87355·000. Jura::da • Pr ...J 



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

DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITA TÓRIO (LICITAÇÃO) No 020/2016 
REF.: Edital de CARTA CONVITE 11° 006/2016- PMNC. 

Objeto: Serviços Gráficos. 

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

... -1 0~515.156/0001·69 . ' 
E. L. FELIPE & FELIPE L TOA 

RUA IVO DE DEUS FRANÇA, 344 
CENTRO 

CEP 87345-000 

L CAMPINA DA LAGOA- PR 
..J 

Nova Cantu, Paraná, ---=2~9 __ d::::.e=--_..:..A~b::..:.r..:.:il'----- de 2.016. 

DA 
CNPJ 10.515.156/ 001-69 

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

E-mail:centergrafcl@hotmail.com 
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A VISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE No 006/2016- PMNC 

(Lei n° 8.666/93, art. 21 , III) 

A Prefeitura Municipal de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma 
Público que fará realizar, às 10:00 Horas do dia 06 de Maio do ano de 
2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua Bahia, n° 85 
- Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, Modalidade 
CARTA CONVITE, tipo menor preço, Global, fixo e sem reajuste, para 
aquisição de: 

Síntese do Objeto: 

1) Aquisição de Serviços de Gráfica (conforme descrição no Edital 
de Carta Convite n° 006/2016-PMNC, e seus anexos). 

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

Nova Cantu, Estado do Paraná, 18 de Abril de 2.016. 

AIRTON ANTONIO AGNOLIN 
Prefeito Municipal 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 
ABERTURA: 06/Maio/2016 HORÁRIO: 10:00 Horas 

O Município de Nova Cantu, Estado do Paraná, toma público que fará realizar, às 10:00 
Horas do dia 06 de Maio do ano de 2.016, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal, sito à Rua 
Bahia, no 85 - Centro, em Nova Cantu, Paraná, Processo Licitatório, na Modalidade de CARTA 
CONVITE, tipo menor preço, GLOBAL, fixo e sem reajuste, de acordo com o que determina a Lei 
D

0 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e as condições estabelecidas neste Edital, para 
escolha da melhor proposta do seguinte objeto: 

1-DOOBJETO 

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

LOTE 01- ÚNICO 
ITEM QTDADE DESCRIÇÃO 

01 3.000 und Carne Couche Brilho 150G IPTU 150G cor 4x0x42x10 

02 1.000 und Carne Couche Brilho 150G ISS/TAXAS cor 4x10x42x10 

03 1.000 und Alvará Couche 150G 4x0 tamanho 21x30 

04 80 mts2 Adesivos com corte eletrônico, 100 micron com liner 140G cola 
removível com impressão de 1.440 dpi (Obs.: arte incluso e 
instalação no veiculo em local especificado pelo departamento). 

05 100 mts2 Adesivos com corte eletrônico, 100 micron com liner 140G cola 
removível com imQiessão de 1.440doi (Obs.: arte incluso) 

06 100 und Banner 1.10xl.50 mt 440gsm, base de fabricação de 500x500D 9*9, 
impressão de 1.440dpi com bastão de 20mm com ponteiras (Obs.: 
arte incluso) 

07 300 cento Panfleto informativo 22x30 couche 150g cor 4x4 com vinco 

08 250 cento Panfleto para campanha tamanho 21x15 cor 4x4 couche 150g com 
dobra 

09 300 und Panfleto inf. Tamanho 10xl5 couche 150g cor 4x4 

10 5.000 cento Cartaz 48x33 couche 150g 4x0 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maif licitacao@novacantu.pr.gov.br 
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11 5.000 und Pasta colorida tríplex 300g, corte e vinco 4x0 laminado com 
bolso 

12 400 und Livro chamada impresso interno suf. 57 g 1 x 1 e capa em suf. 
180g 1x0 com 44pg. 

13 5.000 und Envelope tamanho 36x26 kraft Impresso com arte, fotolito, 
impressão 4x0. 

14 5.00 und Envelope tamanho 32x22 kraft Impresso com arte, fotolito, 
impressão 4x0. 

15 7.000 und Envelope tamanho oficio branco impresso com arte, fotolito, 
impressão 4x0. 

16 250 cento Papel timbrado a4 suf. 75g cor 4x0 com logo, arte município 
fotolito incluso. 

2 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO 

2.1 -Poderão participar da presente licitação, além das empresas convidadas pelo Município, 
os demais interessados, do ramo pertinente ao objeto cotado no presente certame, que manifestarem 
seu interesse com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data marcada para entrega dos 
envelopes, através da retirada do Edital junto a Prefeitura Municipal de Nova Cantu. 

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

APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

3 - HABILITAÇÃO 

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

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

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

c) Declaração de que a empresa proponente, sob as penas da lei, de que a mesma não foi 
declarada inidônea, para licitar e contratar por outra qualquer pessoa jurídica de Direito Público 
(Modelo ANEXO 11); 

Rua Bahia, 85- Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 
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d) Declaração de entrega (Modelo ANEXO 111); 

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

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

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

A documentação acima aludida deverá ser entregue em 1 (uma) via, sendo que, tais 
documentos deverão estar em plena vigência e na hipótese de inexistência de prazo de validade 
expresso no referido documento, deverão ter sido emitidos há menos de 60 dias da data estabelecida 
para a data de abertura da licitação. 

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

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

4 - DA PROPOSTA 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
HORÁRIO: 

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

a) assinatura do representante legal da empresa e/ou autônomo; 
b) indicação do preço unitário e total por item cotado; 
c) Validade da proposta (o qual não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da 

abertura da proposta Comercial. 

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

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

4.4- No preço ofertado, deverão estar incluídos todos os custos diretos ou indiretos tais como: 

despesas :~:.::::~::~::b:::::~o:::.: c::~::e&:,~:,~.:::,::~.::,:.~::tino do obj~ 
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e/ou. obrigações sociais, uniformes, identificações pessoais, seguros, e transporte de pessoal até 0 
destmo do objeto, se for o caso. 

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

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

Proposta de Preços 
Prefeitura Municipal de Nova Cantu 

HORÁRIO: 

5- ABERTURA DOS ENVELOPES: 

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

5.2- A abertura do Envelope 01 -Habilitação, observará os seguintes procedimentos: 
5.2.1 - No dia, hora e local determinado neste Edital, em sessão pública, a Comissão de 

Licitação receberá os envelopes O 1 e 02, não serão recebidos documentos de Habilitação e Propostas 
após a abertura do primeiro envelope. 

5.2.2 -Após o recebimento dos envelopes, a Comissão de Licitação, na presença facultativa 
dos proponentes interessados, devidamente credenciados, efetuará a abertura dos envelopes n. O 1 -
HABILITAÇÃO. 

5.2.3 - Nesta mesma sessão, a critério da Comissão de Licitação, poderão ser analisados os 
documentos contidos no envelope n. O 1, e decidir quanto a habilitação ou inabilitação das 
proponentes. 

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

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

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

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

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

6 -DO JULGAMENTO 

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

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



:\ uRA A7ú /,, "V 
'<.v 'ó 

Prefeitura Municipal de Nova Canto ~ FL N.o_g_1; _____ 1' 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

. ~.2- Em ~aso de.EMPATE entre proponentes, após a aplicação do critério de julgamento, a 
Corrussao adotara o previsto no Artigo 45, parágrafo segundo da lei 8.666/93. 

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

a) Desclassificar qualquer concorrente que a seu critério não apresente as condições do 
presente edital; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8- DO PAGAMENTO 

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

9-DOVALOR 
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9.1 - Estima-se o valor máximo, global desta licitação em até R$-80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais). 

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

Dota ão 
0302.04122.0021 -2006-33 .90.396301 
0502.12361.0188-2015- 33.90.396301 
0702.10301.0428-2028- 33.90.396301 
0802.20608.0075-2034- 33.90.396301 

10 -DAS PENALIDADES 

Secretaria 
Secretaria Municipal de Administração 

Secretaria Municipal de Educação 
Secretaria Municipal de Saúde 

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

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

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

Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar, e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma 
da lei, perante a autoridade que aplicou a penalidade. 

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

11 - IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCA TÓRIO: 

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

11.2 - Caberá à Comissão de Licitação decidir sobre a petição no prazo de quarenta e oito 

horas. 

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

11.4 -A petição pleiteando a impugnação deverá ser endereçada à Comissão de Licitação, e 
deverá conter a qualificação do impugnante, a matéria impugnada, os fundamentos da impugnação e 

o pedido. 

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

12 - RECURSOS: ----~ ~----~R~u:...!a ~Ba;!;;h~ia~, 8~5~-~C~e!.!nt~ro ___ C_E_P_8_7-.3-30--0-0-0 ---N-ov_a_C-an-tu---P-R---E--M- a_i_ll_ic-ita-c-ao-@n-ov_a_ca_n_tu __ p-r.g- o-v.-br ___ {/ ~ 
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12.1 - É facultado a qualquer licitante formular observações no transcurso das sessões da 
licitação, solicitando que constem em ata dos trabalhos. 

12.2 ·J?as decisões da Comissão caberá recurso, por escrito, nos termos do Artigo 109 da Lei 
8.666/93 e Le1 8.883/94, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da data da divulgação de 
~ecisão, em única instância, ao Secretário de Administração e Negócios Jurídicos, desde que 
mterposto perante a Comissão, a qual poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias 
úteis, ou, nesse prazo, faze-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso a decisão ser 
proferida pela citada autoridade, dentro do prazo de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do 
recurso. 

12.3 - Se houver interposição de recurso, os licitantes serão comunicados, para os efeitos do 
previsto no parágrafo sexto do Artigo 109 da Lei 8.666/93 e 8.883/94. 

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

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

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

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

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

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

13.6 -A participação nesta licitação, importa ao proponente irrestrita aceitação das condições 
estabelecidas no Convite e demais da Lei n°. 8.666/93 de 21106/93 e suas alterações. 

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

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

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

14 - DO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES 

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

NOVA CANTU - PARANÁ, 18 de Abril de 2016. 

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

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.B45.394/0001-03 

(MODELO ANEXO I) 

Prefeitura Municipal de Nova Cantu 
Comissão Permanente de Licitação 
PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

CREDENCIAMENTO 

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

_____________ e CPF/ MF no. , a 
participar do procedimento licitatório sob o modalidade 
-----------------' instaurado por este Departamento de Compras. 

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

Em ___ de _ _____ __ de 200 . 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



(MODELO ANEXO II) 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE IDONEIDADE 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016, instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder 
Público, em qualquer de suas esferas. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova Canto 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ n.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO Ill) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO DE ENTREGA 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que nos comprometemos a entregar os produtos ganhos por esta empresa, 
nos termos e nas condições do edital supra referenciado. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu - PR - E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



PARA: 

Prefeitura Municipal de Nova cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPJ 17.845.394/0001-03 

(MODELO ANEXO IV) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, não emprega menores 18 anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14(quatorze) anos, em observância a Lei Federal 9854/99, que 
acrescentou o inciso V ao artigo 27 da Lei Federal 8666/93. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



(MODELO ANEXO V) 

PARA: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITA TÓRIO No 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

DECLARACÃO 

Declaramos para os devidos fms de direito, na qualidade de proponente do 
procedimento licitatório, sob a modalidade - CARTA CONVITE n° 006/2016 instaurado pelo 
Município de Nova Cantu, que a empresa proponente, conhece todos os termos da licitação, bem 
como tomou conhecimento de todas as especificações concernentes ao objeto da licitação, declarando 
ainda que preencha todos os requisitos na habilitação. 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

(LOCAL E DATA) 

Carimbo e Assinatura 
Do representante legal 

Rua Bahia, 85 - Centro - CEP 87.330-000 - Nova Cantu - PR- E-Mai/licitacao@novacantu.pr.gov.br 



Prefeitura Municipal de Nova Cant 
ESTADO DO PARANA 

CNPI n.845.394/0001-03 

DECLARACÃO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2016 
EDITAL DE CARTA CONVITE N° 006/2016 

Objeto: Aquisição de Serviços de Gráfica. 

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

Nova Cantu, Paraná, ____ ....:d:::..:e::.._ ______ de 2.016. 

Carimbo e assinatura 
representante legal da empresa 

Rua Bahia, 85- Centro- CEP 87.330-000- Nova Cantu- PR- E-Maillicitacao@novacantu.pr.gov.br 



~URA,~g(, 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANIJ ~~ 

ESTADO DO PARANÁ \ L '' o.Q~, _____ , I 
CNPJ 77.845.394/0001-03 ~;:~---- ,.._ 

PROCESSO LICITA TÓRIO no 020/2016 ~~ar.t1..1 .Yi-· 

COMPRAS E/OU SERVIÇOS 

OBJETO: Aguisição de Cartazes, Panfletos, Confec~ão de camês. Adesivos e outros, 
Qara Secretaria de Educa~ão, Saúde, Adm. Agricultura e outras. 

VALOR ESTIMADO - R$-80.000,00 (Oitenta Mil Reais}: 

PARA: 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE - PREVISÃO I 
DOTA ÃO OR AMENTÁRIA: ;_ ú.A./2. vc_)d_ - ... --~:'~ JJt . .l,' 

·I? {rtoitJ _s tJ..J~ _;l{Jj.J .. .3J!:lt5!!6.J o.J.!f}j :s~ ~JW ~1!»1-J-3..l:Jo.l.J 

F?:J) _ jo ;Jt:Jj oL/;Lf-Po:2f r. ~(lJ -.Jl3tJ .:?.96)'tJ..f--

PARA· 

DIVISÃO DE TESOURARIA - PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA: 

l~ ll>J\, ~':à c <"AA.l"'_ . --..-~ ()~ 
' .... 

~ ..... 

AUTORIZADO NAO AUTORIZADO I 
I 

Visto~~_._; DATA: I I 

PARA: 
ASSESSOR JURÍDICO 

Inexigível Dispensado Concorrência 

Visto: DATA: 

Rua Prof. João Farias tia Costa, s/n°- Fone (44) 3527-1281 11363 - CEP 87.330-000 0 



Item: 01 
3.000 - Und 
Carne couche brilho 150G IPTU 150G cor 4x0 42x1 O Valor Unit. 0,81 Valor Total: 2.430 00 
--- -------------- - -------------------------------------------------------------------------------------------~-
Item: 02 
1.000 - Und 
Carne couche brilho 150G ISS/TAXAS cor 4x0 42xiO Valor Unit. 1,12 Valor Total: 1.200,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 03 
1.000 - Und 
Alvara couche 150cr 4x0 tamanho 2lx30 Valor Unit. 0,59 Valor Total: 590,00 
-- - -------- ------~ - -------------------------------------------------------------------------------------------
Item: 04 
80- mt2 

Adesivos com corte eletronico, 100 micron com liner140g cola 
removível com impressão de 1.440 dpi (obs arte incluso e instalação 

!.19.Y~fç_I!L~~l11}9.c_aJ.~~~ç_i_flç_~Ç2.P.~L~9!!P.~I!~!!!.~I!toJ •••••••••••••••••••••••• ~~~-~r--~~~!·.~~~~~~--~~~?~.:~!~~:-~~~~~:~o 
Item: 05 
100- mt2 
Adesivos com corte eletronico, 100 micron com liner140g cola removível 

~~~-i~~~:~~~~-~~!~~~?.??~_C?_b_s_~~-e-~~~I_u_s_o) ••••••••••••••••••••••••••••••• ~~l~r •• ~!I1!·.?9!~9 •• Y!i1~!.!~!~!:. ?:.~~9!90 
ltem: 06 
100- mt2 

Banner 1.1 Ox 1.50 mt 440gsm, base de fabricação de 500X500D 9*9, 
impressão de 1.440dpi com bastão de 20mm com ponteiras (obs arte incluso) Valor Unit. 78,00 Valor Total: 7.800,00 

Item: 07 
300 

f_a_n_~~t~l~f2~1,!l_~tiY.2.~~~29.~~~~_!1_e_l2.9~~2!.1~1.Ç,~T..'2-.Y.l1!~2-:. ••••••••••••• Y!i]?! •• l!~!~-~1:.q9_.Y~!~~-~~!~~-!~:.~99!90 

Item: 08 
250- Cento 

f_a}l_~~t~P- ~~~1?~!,1~!1-~a.l!l.a.n_~~~_l-~l?.S~~~2'.1~2.!l.c.~~j_5_q,~~!~9.!>!!! •••••••••••• ~~1.?! •. ~!11!·.~~!~9 •• Y~1~!-!~~!:_?:.~?~!9° 
Item: 09 
300 - Und 
PJlJlfJ~tQJDLt<!f!l.a.lli:!Q.l.QJSl~-~Q!:!S:D~.l2Qg_ççr_4.li4 ••••••••••••••••••••••••••• ~~~~r •• ~!I1!·.~~~99 •• Y!i1~!.!~!~!:_~:.~99!9° 

Item: 10 
50- cento 
Cartaz 48x33 couche 150cr 4x0 Valor Unit. 76,00 Valor Total: 3.800,00 
-- ----- - - --- --- -- ------~--------------------------------------------------------------------------------------
Item: 11 
5.000- Und 
p_a_ssª_ç_qJ_oJi9ª.tr!P.l_e_x_J,!)_O_g;,_ççJ:t_e_~_yi_n_ç_q~_x_Qlªmi.r_a..c!q_c_Q.l!l_gç!§.Q _____________ ~~~~~-~~i!:.~!~~--Y!i]~!.!~~!:.?:.~~9~9° 

Item: 12 
400- Und 
Livro de chamada impresso interno suf75g lxl e capa em 

~~!.1• ~~~ _ ~ ~~ .:~~ ~~-P?~ ___ • ___________ • __ • ___ • _______ •• _ ----- __ • ------_. __ -~~~~~-~~i!:.~!~9 •• Y~1~!.!~!~!:_~:.~~9!~0 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourão - Paraná 



Item: 13 
5.000- Und 

Fone: (44) 3523-

f:Jl~~Lo.R~ !~ill~IJb9J§g§_~r~ftil!l.P!~.?~9 •• c.o.I!l.~e~fo!9ltt9~Jtn..12r~~s}t~;t2'.Q ••••• Y~1~!-~~~~-~·!>.~-~~~~~.!~~aJ;,_3_.9_0_~.9.o 

Item: 14 
5.000- Und 
f:.IJ.~~I_o_g~!ªill~IJb.9J~?.<~.2-~gft_il!l.P!~§~.9--C-~I!l-~~~J:.o!9lit9 .. Jtn..12r~~s}t~;t2'_Q _____ y~]~!-~~~~-~·~-~--~~~~~!.~~aJ;,_2_.~_s_~·9.0 

Item: 15 
7.000- Und 
f:.IJ.Y~Lo.R~!~ill~IJb9.Qft_çjg_.PJ1l.!1S.9.i'!I.P..r.e_s_?.9 •• S~'!I-ª!1e~.(o_tgjitg~~nnn~~~i!qg_~Q ••• Y~1~!-~~~~-~·~-~-~~~~~.!~~aJ;,_~·~~~·9.o 

Item: 16 
250- mF 
Papel timbrado a4 suf75g cor 4x0 com logo, arte município fotolito incluso Valor Unit. 16,50 Valor Total: 4.125,00 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

L 

Valor Tota l R$ 81.490,00 
( oitenta e um mil e quatrocentos e noventa reais) 

Campo Mourão 29 de Fevereiro de 2016 

Rua Rocha Pombo, 2228 
Campo Mourao - Paraná 
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E. L FELIPE & FELIPE LTDA. 
CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

www.w 

PROSPOSTA DE PREÇO 

PARA: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA CANTU 

MATERIAIS GRÁFICOS 

li ITEM QTDE UND DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 

1 

UNIT. 

1 3.000 UNO Carne couche brilho 1504 IPTU 150G cor 4x0 0,79 2.370,00 

42x10 

2 1.000 UNO Carne couche brilho 150G ISS/TAXAS cor 4x0 1,10 1.100,00 

42x10 

3 1.000 Und Alvara couche 150g 4x0 tamanho 21 x30 0,59 590,00 

4 80 MT2 Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 110,0 8.800,00 
liner140g cola remov í vel com impressão de o 
1.440 dpi (obs arte incluso e instalação no 

ve í cu lo em local especificado pelo 

departamento) 

5 100 Mt2 Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 70,00 7.000,00 
liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso) · 

6 100 Banner 1.1 Oxl.SO mt 440gsm, base de fabricação 78,00 7.800,00 
de SOOXSOOD 9*9, impressão de 1.440dpi com 

bastão de 20mm com ponteiras (obs arte incluso) 

7 300 Cento Panfleto informativo 22x30 couche 150g cor 39,00 11.700,00 

4x4 com 2 vinco 

8 250 cento Panfleto p campanha tamanho 21 x15 cor 4x4 29,00 7.250,00 

couche 150g e/dobra 

9 300 Und Panfleto inf. tamanho 1 Ox15 couche 150g cor 22,00 6.600,00 

4x4 

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

-A 

E-mail:centergrafd@hotmail.com \_ 

-
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E. L. FELIPE & FELIPE LTDA. 

CNPJ 10.515.156/0001 -69 I INSC. EST. 904.64850-73 

10 50 Cento Cartaz48x33couche150g4x0 75,00 3.750,00 

11 5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 1,45 7.250,00 

laminado com bolso 

12 400 UND Livro de chamada impresso interno suf 75g 1x1 8,50 3.400,00 
e capa em suf 180g 1 xO com 44 pg. 

13 5.000 Und Envelope tamanho 36x26 kraft impresso com 0,59 2.950,00 
arte, fotolito, impressão 4x0 

14 5.000 Und Envelope tamanho 32x22 kraft impresso com 0,52 2.600,00 
arte, fotolito, impressão 4x0 

15 7.000 Und Envelope tamanho of í cio branco impresso 0,35 2.450,00 
com arte, fotolito, impressão 4x0 

16 250 Cento Papel timbrado a4 suf 75g cor 4x0 com logo, 16,00 4.000,00 

arte munic í pio fotolito incluso 

VALOR TOTAL 79.610,00 

CAMPIN~DA !:A.GOA 26 DE FEVEREIRO DE 20 16 

~;jj}/~J_H 
rvv v vE'[)íEFFERSO~UZ fELIPE 

RG: i 0.919.249-0 
CPF 078.819.809-23 

./ 

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

E-mail: centergrafcl@hotmail.com 

- --



A.CA&».tENTOS GRÁFICOS 

ORÇAMENTO - A PREFEITURA MUN. DE NOVA CANTU 

MATERIAIS GRÁFICOS 

ITEM QTDE UNO DESCRIÇÃO VALOR TOTAL 
UNIT. 

1 3.000 UNO Carne couche brilho 1 SOG IPTU 1 SOG cor 4x0 0,82 2.460,00 

42x10 

2 1.000 UNO Carne couche brilho 1 SOG ISS/TAXAS cor 4x0 111 2 1.120,00 

42x10 

3 1.000 Und Alvara couche 1 SOg 4x0 tamanho 21 x30 0,60 600,00 

4 80 MP Adesivos com corte eletronico, 100 micron com 110,50 8.840,00 
liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso e instalação no 

ve í cu lo em local especificado pelo 

departamento) 

5 100 Mt2 Adesivos com corte eletroni.co, 100 micron com 70,90 7.090,00 
liner140g cola remov í vel com impressão de 

1.440 dpi (obs arte incluso) 

6 100 Banner 1.1 Ox1.50 mt 440gsm, base de fabricação 78,90 7.890,00 
de SOOXSOOD 9*9, impressão de 1.440dpi com 

bastão de 20mm com ponteiras (obs arte incluso) 

7 300 Cento Panfleto informativo 22x30 couche 1 SOg cor 39,50 11.850,00 

4x4 com 2 vinco 

8 . 250 cento Panfleto p campanha tamanho 21x1 5 cor 4x4 30,00 7.500,00 

couche 1 SOg e/dobra 

9 300 Und Panfleto in f. tamanho 1 Ox1 5 couche 1 SOg cor 22,70 6.810,00 

4x4 

10 50 Cento Cartaz48x33couche150g4x0 75,80 3.790,00 

11 5.000 Unid Pasta colorida triplex 300g, corte e vinco 4x0 1,48 7.400,00 

laminado com bolso 

CAMPO MOURÃO 29 DE ABRIL DE 2016 

KG KORTGRÃACA LIDA. - CNPJ 06.159.22810001.{)5 -INSCR EST 90J.On55-78 

RUAARARUNA, 1101 - TELEFAX (44) 3523-2243 - CEP 87302-210 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ 
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Livro de chamada impresso interno suf 75g 1x1 8,55 3A20,00 

e capa em suf 180g 1 xO com 44 pg. 

Envelope tamanho 36x26 kraft impresso com 0,60 3.000,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

Envelope tamanho 32x22 kraft impresso com 0,55 2.750,00 

arte, fotolito, impressão 4x0 

Envelope tamanho of í cio branco impresso 0,37 2.590,00 

com arte, fotolito, impressão 4x0 

Papel timbrado a4 suf 75g cor 4x0 com logo, 17,00 4.250,00 

arte munic í pio fotolito incluso 

VALOR TOTAL 81.360,00 

Oitenta e um mil, trezentos e sessenta reais. 

CAMPO MOURÃO 29 DE ABRIL DE 2016 

KGKORTGRÁACA LTDA.. CNPJ 06.159.22810001.05 ·INSCR ESt 903.07755-78 

RUAARARUNA. 1101 . TELEFAX (44) 3523-2243 · CEP 87302-210 - CA/v1PO MOURÃO - PARANÁ 


