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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ/MF:01.545.843/0001-36

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERViÇOS

Contrato nO001/2019/CMVQI

Dispensa de Licitação nO001/2019/CMVQI de 11/01/2019

Contrato que entre si celebram a CÂMARAMUNICIPALDEVEREADORES DE QUEDAS
DO IGUAÇU, Estado do Paraná e a Empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

LlCENCIADORA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
Endereço :Rua Ernesto Piazzetta, 202
Cidade: Curitiba
Estado: Paraná
CNPJ :76.030.717/0001-48
Representante Legal: JOÃO LUIZ DE MACEDO JUNIOR
CPF: 857.230.619-68

LICENCIADA: CÂMARA MUNICIPALDE VEREADORESDE QUEDAS DO IGUAÇU
Endereço: Rua Palmeiras, 1254, Praça dos TrêsPoderes
Cidade: Quedas do Iguaçu
Estado: Paraná
CNPJ: 01.545.843/0001-36
Representante Legal: ELEANDRO DA SILVA
CPF: 035.935.279-01

Pelo presente instrumento contratual de Licenciamento de Programas
de Informática, decorrente do processo de dispensa de Licitação N° 001/2019/CMVQI, de
02 de janeiro de 2019, os signatários deste instrumento, como representantes legais das
partes, obrigam-se a cumprir as Cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E NATUREZA DO
CONTRATO: O objeto do presente contrato é o LICENCIAMENTO, não exclusivo, dos
direitos de Uso de cópia dos SISTEMAS, em módulo objeto, de propriedade da
L1CENCIADORA,relacionados a seguir:

Sistema de Contabilidade Pública - Nos moldes da Lei Federal 4320/64 para
lançamento do PPA - Plano Plurianual, Projeção da Receita, Orçamento, Execução
Orçamentária, Balanço, Patrimônio, Contratos.

Sistema de Recursos Humanos - Cálculo da folha de pagamento, geração de
arquivos para PASEP,RAIS, DIRF,CAGED e histórico funcional.

Sistema de Licitação e Compras - Nos moldes da Lei Federal 8666/93. Inclui os
módulos: solicitações, acompanhamento de processo, geração de documentos (editais,
atas, etc), utilitário para fornecedor digitar a proposta, apuração, apuração de pregão com
registros de todas as rodadas, contratos e seus documentos, requisição de compras,
requisição de empenho. ~ r
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Portal da Transparência - Disponibilizaçãode dados "on line" da administração,
em portal público da Internet para cumprimento à Lei 131/2009, com controle de área
pública e de acesso restrito.

Sistema de Controle de Frotas - Sistema de Controle de Frotas - Permite o
completo controle de toda a frota de veículos da Instituição, com recursos avançados de
gerenciamento de banco de dados e de cadastramento, de maneira fácil e versátil.

CLÁUSULA SEGUNDA - CONCEITUACÃO: SISTEMA, conjunto de
PROGRAMAS (todas as sequencias de instruções em linguagem inteligível por
computador, com a finalidade de realizar processo específico e que são gravadas em
meio magnético também legível por computador), usado como ferramenta que, agregada
ao ambiente de HARDWARE (equipamento), métodos, documentação e procedimentos
operacionais é utilizada para realizar um complexo de funções específicas;
LICENCIAMENTO é a cessão de direito de uso concedida pela L1CENCIADORApara a
LICENCIADA para utilização de seus SISTEMAS. Considerar-se-á o início do
Licenciamento para fins de vigência e faturamento quando os sistemas estiverem
efetivamente disponíveis para utilização pela LICENCIADA; INSTALAÇÃO procedimento
executado pela L1CENCIADORAnos computadores da LICENCIADA para disponibilizar
acesso ao banco de dados e SISTEMAS; IMPLANTAÇÃO entende-se configurar no
SISTEMA parâmetros iniciais como controle de acesso de operadores e liberação de
senhas; TREINAMENTO significa orientar o usuário final a usar corretamente o SISTEMA.
Não caberá à L1CENCIADORAo treinamento na operação de equipamentos, sistemas
operacionais e utilitários; SUPORTE significa atender ao operador do sistema através de
telefone, internet, para solucionar dúvidas de operação, exclusivamente no SISTEMA.

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato
será de 01 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019.

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERACÃO DO LICENCIAMENTO:A
LICENCIADAdeverá pagar a L1CENCIADORAo valor total de R$ 14.400,00 (Quatorze mil
e quatrocentos reais) em duas parcelas com o primeiro vencimento em 31 de janeiro de
2019 e o segundo em 28 de fevereiro de 2019.

CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA: Em caso de inadimplência
nos pagamentos das parcelas mensais do LICENCIAMENTO superior a 30 (trinta) dias o
contrato poderá ser suspenso temporariamente até a regularização das pendências, sem
prejuízo à continuidade deste LICENCIAMENTO.

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃO: Caso uma das partes infrinja
alguma das condições previstas neste LICENCIAMENTO, o mesmo poderá ser rescindido
pela parte prejudicada, ficando a parte infratora obrigada a pagar uma multa
correspondente a 10% (dez por cento) do saldo não executado na vigência deste
contrato, desde nunca inferior a uma mensalidade, além do cumprimento das demais
condições. No ato da efetivação da rescisão, quando a parte infratora deverá receber
comunicado informando quais condições não foram obedecidas e terá a parte infratora 10
(dez) dias para efetuar o pagamento da multa acima estipulada. A LICENCIADA deverá
efetuar a quitação das parcelas que estejam em atraso. O presente LICENCIAMENTO
poderá ainda ser rescindindo mesmo quando não ocorrer infração contratual, mediante
comunicação expressa com antecedência de 60 (sessenta) dias, ficando obrigada a parte
que solicitou a rescisão a indenizar a outra parte com a multa estipulada nesta clausula.
Decorridos os 60 (sessenta) dias do p ido da rescisão, as cópias dos SISTEMAS emp
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poder da LICENCIADA deverão ser restituídas à LlCENCIADORA, independentemente de
que tenha pedido a rescisão.

CLÁUSULA SÉTIMA - No preço contratado estão previstos os
tributos vigentes na data da assinatura do contrato. Havendo alteração de alíquotas,
criação ou extinção de tributos, o valor contratado será alterado visando permanecer o
equilíbrio financeiro.

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA LlCENCIADORA:
Os SISTEMAS contratados serão entregues imediatamente após a celebração do
presente LICENCIAMENTO, atendendo às exigências de normas. Leis e Regulamentos
vigentes no momento de sua implantação. A sua instalação no equipamento da
LICENCIADAdeverá será executada pela própria LlCENCIADORA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As melhorias e novas funções introduzidas
nos SISTEMAS originalmente licenciados são distribuídas toda vez que a
LlCENCIADORA as concluir, visando dotar a LICENCIADA sempre com a última versão
dos SISTEMAS, sem ânus para a LICENCIADA. Cabe à LICENCIADA adotar essa versão
no prazo de 10 (dez) dias após a liberação no site da LlCENCIADORA. Após este prazo a
LlCENCIADORA não mais estará obrigada a fornecer suporte à versão antiga.

PARÁGRAFO SEGUNDO - GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO LEGAL:
As modificações de cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pelos órgãos federais, serão
introduzidas nos SISTEMAS, durante a vigência do LICENCIAMENTO. A interpretação
legal das normas editadas e sua implementação nos SISTEMAS, será efetuada com base
nas publicações especializadas sobre cada matéria, em veículos de comunicação de
domínio público. Interpretações divergentes por parte da LICENCIADA, quando
implementadas, serão objeto de negociação. Caso não haja tempo hábil para desenvolver
as modificações legais entre a divulgação e o início da vigência das mesmas, a
LlCENCIADORA procurará indicar soluções alternativas para atender as determinações
legais, até a atualização dos SISTEMAS.

PARÁGRAFO TERCEIRO - Modificações na Legislação ou
Regulamentação Municipal serão introduzidas por solicitação da LICENCIADA e serão
implementadas após aprovação de cronograma e orçamento.

PARÁGRAFO QUARTO Modificações na Legislação ou
Regulamentação Estadual poderão gerar acréscimo no valor contratado a fim de manter o
equilíbrio financeiro do Contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - A LlCENCIADORA não será responsável por
reclamações de terceiros, perda de dados, informações ou produtividade, custos com
paralisações ou prejuízos de qualquer espécie, resultantes de informações e/ou valores
incorretos, fornecidos pelo Usuário aos SISTEMAS licenciados, assim como, pelo
cumprimento dos requisitos e prazos, exigidos pela legislação vigente, no que se refere
ao processamento propriamente dito e a entrega de documentos. A LICENCIADA é a
única responsável pela conferência dos resultados obtidos na utilização dos programas.
Quando verificar erro nos resultados obtidos a LICENCIADA deverá informar à
LlCENCIADORA em tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for gerado
por erro nos programas.

CLÁUSULA NONA - RESPONSABILIDADE DA LICENCIADA: A
LICENCIADA é a responsável pela digitação das informações necessárias para atingir os
objetivos dos SISTEMAS.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A LICENCIADA será responsável pela
manutenção e total segurança do banco de os e arquivos dos sistemas.
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PARÁGRAFO SEGUNDO: A LICENCIADA deverá manter pessoal
habilitado para operação dos SISTEMAS, bem como realizar atualizações e copia de
seguranças do banco e arquivo de dados, conforme orientações da LlCENCIADORA.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe à LICENCIADA o fornecimento do
Sistema Operacional e outros utilitários necessários ao funcionamento dos computadores
para que os Sistemas possam ser executados. Estes programas devem corresponder a
versões oficiais e atualizadas.

PARÁGRAFO QUARTO: A LICENCIADA obriga-se a manter a
LlCENCIADORA informada quanto às pessoas autorizadas e receber suporte ou senha
dos SISTEMAS contratados, bem como indicar quem são as pessoas que deverão
realizar as atualizações e backups. Sempre que houver substituições estas devem ser
informadas à LlCENCIADORA.

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS DE PROPRIEDADE: O presente
contrato é apenas de LICENCIAMENTO de uso de Sistemas, permanecendo a
propriedade dos mesmos à LlCENCIADORA. A LICENCIADA será plenamente
responsável pelo necessário resguardo dos direitos da LlCENCIADORA sobre cada
SISTEMA, cujo uso lhe é concedido. A LICENCIADA não poderá ceder a terceiros, em
todo ou em parte, qualquer SISTEMA e/ou documentação fornecidos pela
LlCENCIADORA, comprometendo-se por seus funcionários ou prepostos a manter sob
sua guarda cada cópia e documentação recebida.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de descumprimento de
qualquer das disposições aqui expressas, a LICENCIADA, será responsável pelas perdas
e danos ocasionados a LlCENCIADORA, por cópia direta ou indiretamente divulgada.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A LICENCIADA poderá fazer um BACKUP
(cópia de segurança) dos SISTEMAS, para a sua segurança e guarda contra acidentes,
sendo expressamente vedada a cópia para fins de cessão, sublocação, empréstimo ou
venda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - SUPORTE TÉCNICO: Solicitações
de suporte técnico poderão ser encaminhadas à LlCENCIADORA através do endereço
www.equiplano.com.br na área de Suporte, mediante acesso identificado.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A LICENCIADA deve permitir à
LlCENCIADORA acesso remoto às suas máquinas para que seja possível prover suporte
remoto.

PARÁGRAFO SEGUNDO - Não estarão cobertos por este
LICENCIAMENTO os serviços de: correção de defeitos ou falhas nos bancos de dados
dos SISTEMAS caso os mesmos não tenham se originado por falhas nos programas;
recuperações de processamentos, devidos a erros operacionais por adoção de técnicas e
métodos diversos dos instruídos no treinamento ou indicados na documentação;
consultas referentes ao trabalho cotidiano dos operadores que deveriam ser do
conhecimento tácito destes; alterações ou novas funcionalidades que não previstas na
proposta que originou este LICENCIAMENTO; digitação de qualquer natureza; inserção,
correção ou eliminação de informações nos bancos de dados do sistema; consultas
inerentes ao Sistema Operacional, utilitários ou produtos não pertencentes à
LlCENCIADORA. Estes serviços não cobertos, quando porventura prestados pela
LlCENCIADORA, serão faturados para pagamento único contra apresentação da fatura. A
unidade de medida deste serviço é a hora, e os valores serão os vigentes na época da
execução dos serviços.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA RESSARCIMENTO DE
DESPESAS: Quando solicitado pela LICENCIADA a visita da LlCENCIADORA, após o
justo agendamento, sem prejuízo do pagamento das horas técnicas, serão de
responsabilidade da Câmara as despesas de Estadia e Alimentação em estabelecimentos
no município para técnicos da LlCENCIADORA, durante o período da prestação dos
serviços. A LlCENCIADORA indicará os locais de estadia e alimentação, bem como o
limite de despesas.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA: A tolerância e/ou
qualquer concessão feita por uma das partes de forma escrita ou verbal, não implica em
novação ou alteração contratual, constituindo-se em mera liberalidade das partes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - NULIDADE:A nulidade de qualquer
uma das cláusulas deste contrato não implicará em nulidade das demais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Este documento contém todos os
compromissos das partes e substitui toda e qualquer proposta anterior, sobre as quais
prevalece, não podendo ser modificado, exceto por meio de aditamento, devidamente
assinado pelos representantes legais das partes.

E por estarem de acordo assinam o presente instrumento em duas vias,
ambas de igual teor e forma e para os mesmos e jurídicos efeitos, sujeitando-se, por si e
seus sucessores, ao fiel cumprimento das disposições aqui contidas, promessa esta que
formulam na presença de duas testemunhas e com o ciente de um advogado, que
assinam adiante.

Quedas do Iguaçu, 11de janeiro de 2019.
~

~

CIADA:
CÂMARAMUNIC DE VEREADORES

DE QUEDAS DO IGUAÇU

TESTEMUNHAS:

Nome: Gilson José Maria
CPF: 018.021.709-79
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Quedas do Iguaçu, 07 de Janeiro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

Tendo em vista o encerramento do contrato de licenciamento de

uso de programa de sistema de contabilidade e demais serviços de controle

inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado

do Paraná, SOLICITO a autorização para a contratação dos serviços com a

empresa que abaixo especifica e, para tanto, encaminho a Vossa Excelência a

minha justificativa, bem como informo a previsão orçamentária para assegurar

o pagamento das obrigações decorrentes da contratação do aludido serviço.

Pede Deferimento.

/r

I./'VjYy <e· M",e..-,
Francief Disner

Contadora - CRC PR - 062753/0-9
Portaria nO007/2015
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Quedas do Iguaçu, 07 de Janeiro de 2019.

Ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Câmara

Senhor Presidente,

Em relação à minha solicitação de contratação dos serviços de

licenciamento de uso de programa de sistema de contabilidade e demais

serviços de controle inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas

do Iguaçu - Estado do Paraná, apresento a minha

JUSTIFICATIVA

Fazendo-a nos seguintes termos:

1. Dadotação orçamentária

Para a cobertura da obrigação a ser assumida utilizar-se-á da seguinte

dotação orçamentária a qual, por óbvio, consta no nosso orçamento anual

previsto para o ano de 2019:

01 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

001 - CÂMARA MUNICIPAL

090 - CONTA DE DESPESA

3.3.90.39.11.00 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
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Assim, há previsão orçamentária para a realização da obrigação.

2. Dajustificativa e da necessidadedecontratação

Considerando a utilização dos serviços do Programa de Contabilidade

Pública, Sistema de Recursos Humanos, Sistema de Controle de Frotas,
Sistema de Licitação e Compras, Portal da Governança, a qual se encerrou no

dia 31/12/2018.
Faz-se necessário a contratação dos serviços acima expostos, tendo em

vista que se trata de rotina administrativa e financeira do Poder Legislativo,

especialmente para o cumprimento da Legislação Pátria e para que se possa

gerar os registros exigidos pelo Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR),

notadamente aos sistemas aplicáveis, naquele Tribunal.
No mais, conforme proposta de licenciamento anexada, o valor anual é

de R$ 14.400,00 anual e será pago em duas parcelas, sendo, R$ 7.200,00 até

31/01/2019 e R$ 7.200,00 até 28/02/2019, o que estaria, no nosso

entendimento, dentro daqueles casos de dispensa de licitação.

3. DaescolhadaempresaEQUIPLANO

Em contato preliminar, verifica-se que a empresa EQUIPLANO é idônea,

não possui nada que desabone, compromete-se a apresentar todos os

documentos necessários à contratação, bem como oferece o sistema de

reconhecida qualidade, tanto que já está em uso nesta casa de Leis e, além de

ser utilizado pelo Município de Quedas do Iguaçu, segundo informações do

próprio Tribunal de Contas, é vasta a sua utilização nos Municípios e Câmaras

Municipais de muitas cidades.
Se não bastasse, realizamos uma pesquisa preliminar de preços e se

constata que a empresa EQUIPLANO, possui a melhor oferta de preço,
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inclusive, com o montante da contratação anual que ao nosso entendimento,

possibilita a realização de contratação com Dispensa de Licitação.

Importante reprisar que a contratação se faz necessária com a máxima

urgência tendo em vista que o contrato entabulado e em vigor até o dia
31/12/2019, portanto, já expirado, trata-se do sistema da rotina administrativa e

financeira do Poder legislativo, sendo IMPRESCINDíVEL para o cumprimento

da Legislação Pátria e para os registros exigidos pelo Tribunal de Contas do

Paraná (TCE-PR).
Sendo assim, REQUER a autorização de Vossa Excelência, ficando à

disposição para outros esclarecimentos pertinentes.

Pede deferimento da autorização pretendida.

Le-- e.e, 9-'1 t1t/\
Francieli Disner

Contadora - CRC PR - 062753/0-9
Portaria nO007/2015
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Of. n" 215/2018 Quedas do Iguaçu, 13 de dezembro de 2018.

Prezado Senhor:

Venho por meio deste, solicitar orçamento/cotação do
serviço abaixo relacionado, para dispensa de licitação.

- Licenciamento anual de Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Recursos
Humanos, Licitação e Compras, Controle de Frotas e Portal da Transparência,
para o período de 01/01/2019 a 31/12/2019.

Requeremos que na cotação dos serviços sejam
considerados os seguintes quesitos:

- A cotação deverá ser feita por valor anual, com as devidas condições de
pagamento;
- O orçamento deverá vir acompanhado da descrição das funcionalidades dos
sistemas, podendo ser em forma de tabela anexa;
- O contrato terá validade até 31/ 12/2019.

OBS: O orçamento/cotação deverá ser em papel timbrado ou identificado.

Sem mais para o momento, apresentamos protestos de
estima e consideração.

Atenciosamente,



EOUIPLANO
Curitíba, 13 de dezembro 2018.

A
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu

Prezados Senhores,

Licenciamento de Software
Para atender à demanda desta Câmara, oferecemos o produto citado a seguir.

Sistema de Contabilidade, Patrimônio e Tesouraria
Sistema de Licitação e Compras e Contratos
Sistema de Recursos Humanos e Histórico Funcional
Sistema de Controle de Frotas
Sistema do Portal da Transparência

CONSIDERAÇÕES

o suporte técnico será feito por telefone, internet, fax, e-mail. Atendimentos por
telefone terão prioridade em nosso "suporte". Havendo necessidade de deslocamento.
a Câmara se obriga ao ônus da hospedagem e alimentação em loçal designado pela
Administração, sem ônus referente à locomocão (km rodado).

O INVESTIMENTO POR PARTE DA ENTIDADE SERÁ:

Valor anual para o exercício de 2019 RS 14.400,00.

o valor será reajustado a cada 12 meses com base no IGP-M;

Conclusão
Além dos Sistemas aqui apresentados, temos outros que podem ajudá-los e teremos
satisfação em apresentá-los aos senhores oportunamente.

Estamos à disposição para novas discussões e aguardamos seu contato para darmos
prosseguimento ao projeto.

Atenciosamente

p

'i·.~::;.~')?~;7
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Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri - Curitiba - Paraná - CEP 82510-350
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 - Fax: 41 3351-5005

www.equiplano.com.br
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À Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu

Proposta de Licenciamento de Programas n? 001_62_2018

Curitiba, 27 de novembro de 2018.

EaUIPLANO

Pela presente apresentamos proposta para Licenciamento de uso de Programas do SISTEMADECONTABILIDADE

PÚBLICA,SISTEMADERECURSOSHUMANOS,LICITAÇÃOE COMPRAS,CONTROLEDEFROTASE PORTALDA

TRANSPARÊNCIA,para o período de 01/0112019 à 31112/2019.

O valor do Licenciamento é de:

o Pagamento cm parcela única de RS 14.400,00 até 31/01/2019.

o Pagamento em 2(duas) parcelas de RS 7.200,00 em 31/01/2019 e 28/02/2019.

o Pagamento em parcelas mensais R$ 1.200,00

A efetivação do Licenciamento se dará a partir da Autorização de Faturamento, enviada assinada para a

EQUIPLANOatravés do e-mail (pamella@equiplano)ou(contratos@equiplano.com.br).

Quando a opção de pagamento em parecia única, será necessária a quitação da fatura para o recebimento da

senha definitiva.
Para opção de pagamento em duas parcelas, após o pagamento da segunda parcela receberá as senhas

definitivas.
Para pagamento mensal, as senhas irão mensalmente a cada quitação da fatura do mês.

Eu, ELel4 N I)eJ .DA ~il..tiA autorizo a EQUIPLANO

SISTEMASLTOA a faturar para a Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu, referente ao o periodo de

0110112019à 31/12/2019 em:

( ) parcela única, ()(1duas parcelas, ( )mensal, conforme condições especificadas neste documento.

o Licenciamento do SISTEMADECONTABILIDADEPÚBLICA,SISTEMADERECURSOSHUMANOS,LICITAÇÃOE

_ _..E DEFROTASE PORTALDATRANSPARÊNCIA.

ompleto dos responsáveis abaixo:

Responsável Recebimento e devolução do Contrato: fl1A IIlU e (... fKçfll.<

Responsável do Recebimento da Fatura: _ _jE_~1ZJ>ryvtJ.L.1.!é..!(~-'lLe~~~·L--'L<íh~'J.()~eot:.~k.. _

E-mail do Responsável da Fatura: _ ....G'"-I1'-'L::Á...~~(A..(-'d""-'j-"S..LN...,,_t!'-',ecx~--=6Jc::.' -,6j~ml.l!.LA1~-...L,-,.,-,c:~O:o.a:iO:'L..! _

E-mail do Responsável pelo Recebimento da Senha:
FIZ '-~

176030717/0001-481
EQU!PLANO SISTEMAS LTOA
RUA ERNESTO PIAZZETIA,202
BACACHERI - CEP 82510-~550

L CURITIBA - PARANÁ ..J

Departamento Comercial e Contratos
FonelWhats: 413351-5030

E-mail: pamella@equiplano.com.br
www.equiplano.com.br



Turbo Informática Consultoria e Sistemas Ltda.

Toledo, 13 de dezembro de 2018.

A
Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu

Prezados Senhores

Vimos através desta apresentar proposta de preço para licenciamento do Sistema
Contabilidade,Folha de Pagamento,Comprase Licltaçio, Controle de Frotas, Portal da
Transparência para o perlodo de janeiro a dezembro de 2019.

o licenciamento inclui o direito de uso de uma copia do sistema, atualização legal
contendo as modificações de cunho legal, fiscal ou tributário impostas pelos 6rgAos federais e
estaduais, suporte técnico.

Valor anual do licenciamento para o exercício de 2019 é de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais).

A presente proposta é valida por um perlodo de sessenta dias, pelo que nos
declaramos obrigados em todos os seus termos, condiçOes e valores, durante este perlodo.

Rua Barão do Rio Branco, 1346 - Sala IS - Fone: (45)3277-3656
e-mail: turboinfonnatica@turboinfonnatica.com.br

CEP: 85.900-970 Toledo-Pr



CARLAS A. PEREIRA E CIA LTDA
CNPJ 08.796.224/0001-63
Rua Capinzal, 68 - CEP 85603-340 Francisco Beltrão - Paraná
Fone 046-3527-3786

Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu I PR

PrezadoSenhor

Atendendo à solicitação da Entidade quanto ao fomecimento de sistemas aplicativos
para utilizaçãonesta entidade.

15.250,00 15.250,00

Validadeda proposta 60 dias a contar desta.
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PARECER JURíDICO

Processo de Dispensa n° 01/2019.

1. RELATÓRIO

Trata-se de procedimento de dispensa de licitação para a contratação de
sistema de contabilidade e demais serviços de controle inerentes à Câmara Municipal de
Vereadores de Quedas do Iguaçu - Estado do Paraná.

o procedimento encontra-se devidamente instruído com: a) solicitação para
contratação; b) objeto, justificativa e razão de escolha; c) 3 (três) orçamentos; d) solicitação
de informações orçamentárias; e) dotação orçamentária emitida pela contabilidade; f)
solicitação de parecer jurídico.

É a síntese do essencial.

2. DO MÉRITO

Inicialmente é importante afirmar que a Constituição da República de 1988,
em seu no art. 37, XX13, tornou o processo licitatório conditio sine qua non para contratos
- que tenham como parte o Poder Público - relativos a obras, serviços, compras e
alienações, ressalvados os casos especificados na legislação.

A regra para a administração pública é a de realização de procedimento
licitatório, pelo qual ela poderá escolher o negócio que lhe será mais vantajoso, dentro das
regras da eleição por ela mesma dispostas, dando igual oportunidade a todos os
particulares interessados em oferecer seus bens e serviços ao Estado.

Porém, como toda regra, esta também comporta exceção, ou seja,
excepciona-se a obrigatoriedade da realização de procedimento licitatório quando, por
definição do texto legal, o ajuste pretendido pela administração se inserir nas hipóteses de
dispensa ou inexigibilidade de licitação.

'(Y



~~" CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36
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ln casu, se trata de hipótese de dispensa prevista no artigo 24, Inciso II, da
Lei 8.666/93. Assim sendo, em análise ao pleito entendo que se mostra possível a
contratação em tela, da forma que se pretende realizar.

Ora, o administrador público, para os casos de dispensa de licitação,
baseado nos princípios da impessoalidade, economicidade, moralidade, eficácia, dentre
outros, deve acautelar-se no sentido de exigir, ao menos, três cotações de preços ainda
que de forma simplificada, sendo este um dos principais requisitos, que, no caso em tela
foi devidamente atendido.

°processo administrativo de dispensa de licitação, apesar de não o exigir
o cumprimento de formas imprescindíveis de licitação, isto porque é realizado com mais
simplicidade e economicidade, deve ser realizado com a presença de todos os documentos
e as cautelas necessárias em obediência aos princípios da legalidade, impessoalidade,
moralidade, igualdade, publicidade e probidade administrativa, dentre outros.

Pois bem, nesta senda foram atendidas as previsões do art.26, da Lei
Federal nO8.666/93, que estabelece: "as dispensas previstas nos parágrafos 20 e 40 do
art.17 e nos incisos III a IX do art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25,
devem ser necessariamente justificadas" e serem instruídas com os seguintes elementos:

a) Justificativa da contratação;

b) Razão de escolha do fornecedor/prestador de serviço;

c) Justificativa do preço a ser pago.

3. CONCLUSÃO

Diante do exposto, posso afirmar que, diante da exigência legal examinada
a Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu/PR preenche os requisitos
impostos pela legislação para realizar a contratação em tela pela modalidade da DISPENSA
DE LICITAÇÃO, notadamente porque o valor da contratação, objeto da presente consulta,
está dentro dos limites em que pode ocorrer a DISPENSA DA LICITAÇÃO, nos termos do

2
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artigo 24, inciso II, da Lei 8.666/93 que remete ao artigo 23, inciso II, alínea "a" da referida

Lei específica.

Dentre os documentos a serem exigidos da empresa que cotou o menor
preço, deve ser exigido as certidões negativas: do Município sede da empresa, Certificado
de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa da Receita Federal relativas às Contribuições
Previdenciárias, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa da Receita

Estadual.

É o parecer jurídico, ora submetido à douta apreciação superior.

Quedas do Iguaçu, 08 de janeiro de 2019.

Marcos Vinícius Tom
Advogado - OAB/PR 57.459

3~
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUAÇU PARANÁ

Quedas do Iguaçu, 08 de janeiro de 2019.

A Contadora

Senhora Contadora,

Vossa Senhoria solicitou a autorização para a contratação dos serviços com a

empresa de sistema de contabilidade.

AUTORIZO a contratação, mediante o cumprimento dos requisitos constantes no

parecer jurídico nO001/2019 em anexo.

Atenciosamente,

Presidente da Câmara



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

Ofício nO004/2019 Quedas do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019.

Ao
Setor de Licitações
AlC
Sr. Aparecido Pereira dos Santos

Ilustríssimo Senhor:

Tendo em vista, o parecer favorável proferido pelo Presidente da Câmara

Municipal Eleandro da Silva, acerca da autorização para a contratação de serviços de

licenciamento de uso de programa de sistema de contabilidade e demais serviços

inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná,

solicitamos que seja efetivada as demais etapas do processo.

Cabe salientar que a Assessoria Jurídica já se manifestou no sentido de ser

dispensável o procedimento licitatório (parecer anexo).

Sendo o que se apresenta para o momento, despedimo-nos, estando no

aguardo do seu pronto atendimento.

Atenciosamente,

FRANCIELI DISNER

Contadora
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DQ IGUACU PARANÁ

QUEDASDO IGUAÇU/ PR, 10 de janeiro de 2019.

PROCESSO- Disoensa de Licitação nO00112019

I. OBJETO:
O presente processo tem por objeto a formalização de contratação de serviços de licenciamento

de uso de programa de sistema de contabilidade e demais serviços inerentes à Câmara Municipal de

Vereadoresde Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná.

II. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO:
A CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu, Estadodo Paraná,em vista da necessidadede manter

a rotina administrativa e financeira do Poder Legislativo, especialmente para o cumprimento da

LegislaçãoPátria e para que se possam gerar os registros exigidos pelo Tribunal de Constas do Paraná

(TCE-PR),notadamente aos sistemasaplicáveis, naqueleTribunal, faz a referida contratação.

III. COMPETÊNCIA:
Conforme preceitua a Lei 8.666/93, a competência para autorização do presente Processoé do

senhor Eleandroda Silva, Presidenteda CâmaraMunicipal.

IV. ENQUADRAMENTO:
Pretendemossubmeter a presente contratação do sistema à aprovação e adjudicação ao Senhor

Eleandroda Silva, Presidenteda CâmaraMunicipal,com fulcro no Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93.

Face ao exposto, solicitamos enviar o processo e a minuta da permissão de uso para análise

jurídica.

Atenciosamente,
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Exmo. Senhor:
ELEANDRO DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal

RATIFICO O PROCESSO DE
DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE
CONFORMIDADE COM O PARECER
TÉCNICO E JURÍDICO ANEXOS AO
PRESENTE.

Ref.: Pedido de ratificação para contratação de serviços de licenciamento de uso de programa
de sistema de contabilidade e demais serviços inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná.

°Setor de Licitações da Câmara Municipal vem até este gabinete, na melhor forma de
Direito, pedir a ratificação de seus atos no procedimento para contratação de serviços de
licenciamento de uso de programa de sistema de contabilidade e demais serviços inerentes à
Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do Paraná, e que seja
efetivada a contratação acima citada à empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTOA, inscrita no
CNPJ/MF nO76.030.71/0001-48, através de processo de DISPENSA DE LICITAÇÃO, conforme
documentação em anexo e fundamentado no art. 24, Inciso II, da Lei Federal nO8.666/93, com
alterações posteriores.

Desta forma, a competitividade que é da essência da licitação não existe. A competição
neste caso concreto é inviável, visto que a empresa que presta este tipo de serviço é a que já
presta serviços a este órgão há vários anos, estando o setor administrativo já totalmente
adaptado ao referido sistema e ainda atende todas as necessidades para dar atendimento à
Câmara Municipal de Vereadores, além do que apresentou o preço mais competitivo, conforme
orçamentos acostados, sendo dispensável estabelecer-se a disputa, é um caso de dispensa de
licitação.

Assim sendo, pedimos a competente ratificação.

Quedas do Iguaçu, em 10 de janeiro de 2019.

Presidente da Comissão de Licitações
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EQUlPLANO SISTEMA.S LTDA.
CNPJ 76.030.717/0001-48

228ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRA TO SOCIAL
NlRE 41205157452

ARCHlMEDES DE MACEDO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão universal de
bens••economista, nascido em 14/04/1933, residente edorniciliado nesta Cidade deCuritiba, Estado
do P~aná, à .R~ Carlos de Campos - nO 967- Bairro Boa Vista ...Cepo .82.S6Q.-430,portador da
Carteira deldentidade- R.G. número 218.458Il>r.,EKpedidapelo Jnstitutodêldefitifi~o do Estado
do P~aná em 30/03/197.6e portador do C.P.F. númer~ 008.500.559-20; A.RNOLnO BOHACZUK,
brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, contabilista, nMêidô êln
26/07/1954, residente e domiciliado na Cidade de Guarapuava, Estado do Paraná, à Rua Vicente
Macha.do- nO3.145- Bairro Estados - Cepo 85.035-180, portador da Carteira de Identidade _ RoG.
número 1.265.351IPr.•Expedida pelo Instituto de Identificaçãodo Estado do Paraná em 29/07/1974 e
portador do C.P.F. número 193.171.749-49; e JOSÉ TARctSIO VIERO, brasileiro, maior, casado
em regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 24/9111953, residente e
domiciliado nesta Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Carlos Garibaldi Biaz~tto_n° 251 _
Casa 07 - Bairro Boa Vista - Cepo 82.560-400, portador da Carteira de Identidade _ RoG. número
3.458.406-0IPr.,Expedida pelo Instituto de Identificª9ão do Estado do Paraná em 29/05/1989 e
portador do C.P.F. número 162.325.500-72, únicos sócios componentes da sociedade empresária
limitada, que gira sob a Denominação. So.cialde EQUlPLANO SISTEMAS LIDA, inscrita no
CNPJ sob o n" 76.030.717/0001-48, com sua sede estabelecida nesta Cidade de Curitiba,.Estado do
Paraná, à Rua Ernesto Piazzetta - nO202 - Bacacheri. - Cep: 82.510-a59, cqm contrato social ~,.
registrado e arquivado.na JIJNTA COMERCIAL DE PARANÁ, sob o.nO179.821, .por despacho
em sessão.de 02108/1974, registrada sob o NIRE n°. 41205157452, com 21a Alteração Contratual
arquíveda.seb l> n~.20153236744 registrado em 1.210612015; resolvem, de"COt1l1Dn acorde, alrerar-o c

contrato social, mediante as disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - Os sócios resolvem, de Comumacordo, aumentar o capital social da
sooíedade, que era de :R.$ 200.000,00 (duzentos mil reais), para R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais), dividido em 400.000 (q1la1rocentosmil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada uma, cujo. aumento é subscrito com sal<to.<telucros acumulados, cQnfo.nneconsta em
balanço patrimonial levantado em 31/12/2017, mantendo-se as proporções de participação de capital
dos sócios.

CLÁUSULA SEGUNDA - Com a atual mOdificação fica alterada a CLÁUSULA QUINTA do
contrato social passando a ter a seguinte redação:
"O capital social é de R$ R$ 400.000,00 (quatro.centosmil reais), dividido em 400.000 (quetrecentoa
mil) quotas de capital no valor nominal de RS 1,00 (um real) cada uma, ta,talmente subscrito e
integralizado,em moeda corrente do pais, fica distribuí<toaos sócios <taseguinte forma:"
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CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2018 11:06 SOB N° 20181192454.
PROTOCOLO: 181192454 DE 23/03/2018. CÓDIGO DE VBRIFICAçAo:
11801124951. NIRE: 41205157452.
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

Libertad Boqus
SECRBTÁRIA-GBRAL

CURITIBA, 28/03/2018
www.ampresafaci1.pr.qov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovaçao de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6diqos de verificaçao



EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48

22· ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41205151452

SOCIOS:

133.360 33,34 133.360,00

QUOTAS % VALOR
EMR$ARCHIMEDESDE MACEDO

ARNOLDOBOHACZUK 133.320 33,33 133.3:20,00
JOSETARCISIQVffiRO 133.320 133.320,00
TOTAL 400.000 100 400•.000,00
Parágrafo Unico: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondemsolidariamente pela integralização do capital social (Art. 1052, CCf2002).

CLÁUSULA TERCEIRA - Altera-se a administração da sociedade, sendo que a CLÁUSULA
DÉCIMASEGUNDApassa a ter a seguinte redaÇão:
"A administração da sociedade é exercida pelos sócios ARCHlMEDES DE MACEDO, ARNOLDO
BOHACZUK e JOSÉ TARCÍSIO VIERO, aos quais cabem, individualmente, o uso do. nome
empresarial e a Sua representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, com toda amplitude de
poderespara a prática de todos os atos necessários àadministração da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao quadro
so.cj~io •.desde que ·apl'ovadopor 2{3 (dois terço~)dos 1ii6.cios.nos termos doart. )'Q61 <.Úl Lei no'
10.40612002.

Parágrafo Segundo: Semo plenamente válidos os atas em que estiver a sociedade representada por~. .
qualquer um dos administradores, salvo quando da oneração ou alienação de veículos ou bens .
imóveis da sociedade, bem como a contratação de obrigações financeiras cujo valor seja superior a
60% (sessenta por cento) do capital social, oportunidade em que deverá estar representada por 2/3
(dois terços) dos sócios.

Parágrafo Terceiro: Osadmlnístradores ficam diSpensados de prestar caução em garantia de seus
atos.

;,~!'!t~~~~i~:::~:J!~P::~al~:n:~=~i%::~:~.
criminal, ou por se encoJ;ltr~(eiU)sob os efei~psd.el~ª penl,lque vede, airldl.ique teDlporari<npente,o
acesso a cargos pUblicos; ou por crime fa.litnentl.lr, de prevaricação, peita ou $ubol1lo,concussão,
peculato, ou contra a economia popular, cOÍltnl o siste~ fin.aItceironaciOIUJl'contra nQ~ çle
defesa da concorrência, c.ontraas relaçOes de eonsmno, fé pública. ou à proptiedade. (art. ·1.011,.§
Iii,CCI2002). .

CLÁUSULAQUINTA.- Altera-se a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA do contrato social, que
passa a tera seguinte redeção:
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CERTIFICO O REGISTRO EM 28/03/2018 11:06 SOB N° 20181192454.
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48

22· ALTERAÇÃO CONTRATUAL E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NlRE 41.205157452

"Todas as deliberações societârías, ainda que impliquem alteração do Capital Social, dos Objetivos
Sociais, transformação da sociedade eJ:n.:Sociedade Anônima, .e demais cláuswQS do ..presente
Contrato Social, podetlo ser tomadas por 213(dois terçosldo Capital Social."

CLÁUSULA SEXTA - Fica alterado o endereço do s.ócioARNOLDO JifOHACZlII<,citadQ no
preâmbulo do referido instrumento, para a Rua Aristides Teixeira, 72, apto 101, Centro Cívico,
Curitiba, Paraná, CEP 80.530-110.

CLÁUSULA SÉTIMA - Os sócios componentes e representantes de 100% do capital social, capital
votante e com poder de deliberação, adaptando os dispositivos contratuais a Lei 10.406 de
10/0212002,declaram que estão revogadas todas as clausulas constantes do contrato social edemais
alteraçÕes anteriormente registradas, resguardadas as demonstrativas de registras iniciais e
comprovaçõesperante os órgãos públicos, bem como, as alteradas por este instrumento. Desta forma,
os sócios componentes consolidam um novo CONTRATO SOCIAL, conforme as clausulas que
seguem.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO ~. .'
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNP J76.030.717/0001-4.8
NIRE 41205157452

ARCIDMEDES DE MACEDO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão universal de
bens, economista, nascido em 14/04/193:3,residente e domiciliado nesta Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, à Rua Carlos de Campos - na 967- Bairro Boa Vista - Cepo 82.560-4l0, portador da
Carteira de Identidfide- RG. número 218A58IPr.,ExpedidapeI0 InstiUltode IdentifiQaçãodo Estado
do Paranã em 30/03/1976 e portador do C.P.F. número 008.500.559-20; ARNOLDO BOHACZUK,
brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial de bens, contabilista, nascido em
26/07/1954, residente e domiciliado na Rua Aristides Teixeira, 72, apto 101, Centro Cfvico, Curitiba,
Paraná, CEP 80.530-110, portador da Carteira de Identidade - R.O. número 1.265.351IPr.,Expedida

~~l~~~~ ;~~~i:~ts~~~~~7%~;~~~:.:a~;;;gj~C~':;:~.
parcial de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado. nesta Cidade de
Curitiba, Estado do Paraná, à Rua Carlos Garibaldi Biazetto - na 251 - Casa 07 - Bairro Boa Vista _
Cepo82.560-400, portador da Carteira de 1genticiade- R,O. número 3.4S8.406-0IPr.,Expedida pelo
Instituto de Identificação do Estado do Paraná em 29/05/1989 e portador do C;P.F. número
162.325.500-72;únicos sócios componentes da sociedade empresária limitada, que gira sob a
Denominação Social de EQUlPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n0
76.030.717/0001-48, com sua sede estabelecida nesta Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, àRua

Página 3/8

CERTIFICO o REGISTRO EM 28/03/2018 11:06 SOB N° 20181192454.
PROTOCOLO: 181192454 DB 23/03/2018. CÓDIGO DB VERIFICAÇÃO:
11801124951. NIRE: 41205157452.
BQUIPLANO SISTZMAS LTDA

Libertad Bequs
SBCRETÁRIA-GERAL

CORITIBA, 28/03/2018
www.empresafacil.pr.qov.br

A validade desta documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6diqos de verificaçAo



EQUIPLANO SISTEMAS LTDA
CNPJ 76.030.717/0001-48

2ZaALTERAÇÁO CONTRATUAL 'E CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL
NIRE 41205157452

Ernesto Piazzetta - n° 202 - Bacácherí - Cep: 82.510-350, com contrato ::;.ocialregistrad.oe atquivado
na JUNTA COMERCIAL DE PARANÁ, sob o n° 179.827. por despacho em sessão de
02/08/1974, reSistrada s.obo NIRE nO.41205157452, com 218 Alteração Contratualarquivada sob o
n", 20153236744 registrado em 12/06/2015.; resolvem de comum acordoí cons.olldar o contrato
socialmediante as disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo:

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE, FILIAIS, OBJETO SOCIAL, INÍCIO, PRAZO E
DESIMPEDIMENTO

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob a Denominação Social de EQUIPLANO
SISTEMAS LTDA., e nome Fantasia de EQUIPLANO SISTEMAS, da qual usarão os
administradores somente em negócios estritamente ligados ao Objetivo Social, ficando proibidos de
prestarem avais, fianças e outros beneficÍos gratuitos por natureza. (An. 997, II, CC12002)

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede estabelecida nesta Cidade de Curitiba, Estado
do Paraná, à Rua Ernesto Piazzetta - nO202 - Bacacheri - Cep: 82.510-350, podendo abrir e fechar
filiais em quaisquer pontos do território nacional. (Art. 997, D, C(12002) tx".
CLÁUSULA TERCEDIA,.A Sociedade tem por objetos .sociais: o...nvolvimento e ~\
licençiamento de programas de computador não customizáveis (~AE 62.03-ll00);
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizaveis (CNAE 62.02..3/00);
Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 62.01-5/00); Sup.orte
técnico,manutenção e outros serviços em tecnologia da informação (CNAE 62.09-1/00); Tratamento
de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet (CNAE 63.11-
9/00); Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária (CNAE ~9.20-6(02); Atívídades de
consultoria em gestão empresarial, exeeto consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00);
Serviçosde organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01).

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou as Suas atividades em 01/0711974 e tem prazo de
duraçãopor tempo indeterminado. (An. 997, D, CC/2002)

DO CAPITAL SOCIAL, COTAS, conSTAS.E RESPONSABILIDADE

CLÁUSULA QUINTA: o capital social é de RS RS 400.000,00 (quatrocentos mil reais), dividido
em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de.capital no valor neminál de RS 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscrito e íntegralizarlo, em moeda corrente do país, fica distribuído aos..sócios da
seguinte forma:
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SOCIOS:

133.360 133.360,00

QUOTAS % VALOR
EM RSARCHIMEDES DEMACEDO

ARNOLDO BO}{ACZUI< 133.320 133.320,00
JOSE TARCISrO VIERO 133.320 33,33 133.320,00
TOTAL 400.000 100 400.000,00
Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio e restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela integralização do capital social (Art. 10$2, CC/2002).

DO EXERCíCIO SOCIAL, BALANÇO, DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADO E PREJUízos

CLÁUSULA SEXTA: O exercício social encerrar"se-á em 31 de dezembro de cada ano.

CLÁUSULA SÉTIMA: Ao término de cada exercício social, em.31 de dezembro, o Administrader
prestará contas justificadas de S\.13 administração, procedendo à elaboração do inventário, do.Balanço
Patrimonial o do Balanço de Resultado Econômico. Do resultado do exerciêio serão deduzidos.
antes de qualquer distribuição, os prejlÚzos acumulados. O lucro líquido remanescente tera a
destinação que lhe for dada por delíbetação dos sócios quotistas, podendo ocorrer em proporção (J\.
diver.sa.daparticipação no.capital soe.•ial. desde que estabelecido em Reunião de Sócios, aprovado por. ...
unanurudade. (Art. 1.065, CCI2002). .

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em
períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias. poderão ser
distribuídos mensalmente aos sócios cotistas, a. título de antecipação de lucros.

CLÁUSULA NONA: Nos 04 (Quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os s6cios
deliberarãOsobre .as contas de lucros líquidos apurados, e designarão os administradores quando for
o caso. (An. 1.071 e 1.072J §2° e Art. 1.078, CCI2002).

CLÁUSULA DÉCIMA; OS prejuízos que eventualmente se verificarem serão mantidos em conta
especial para amortização em exercícios subseqüentes,

DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE

CLÁUSULA DÊCIMA PRIMEIRA: Os Administradores DECLARAM, sob as penas da lei, de
que não estão impedidos de exercer a adrninistração da sociedade, pôr lei especial, ou.em virtude de
ccndenaçãe criminal, ou por se encontrar (em) sob os efeitos dela, a pena que. vede, ainda que
temporariamente, o aeessoa cargos públicos; ou por crime falímenrar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fmanceiro nacional,
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contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de con.sumo, fé pública, ou à
propriedade. (art.l.Qll, §to, CCI20.02).

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios
ARCHIMEDES DE MACEDO, ARNOLDO BOHACZUK e JOSÉ TAR<;tSIO VIERO. aos qUlri.s
cabem, individualmente, o uso do nome empresarial e a sua representação ativa e passiva, Judicial e
extrajudicial, com toda amplitude de poderes para a prática de todos os atos necessários à
administração da sociedade.

Parágrafo Primeiro: Fica facultada a nomeaçãQ de administradores não pertencentes ao quadro
societário·f·desdeque aprovado por 113 (dois terços) dos sócios, nos termos do art. 1.061 da Lei n0
10.406/2002.

Parágrafo Segundo: Serão plenamente válidos os atos em que estiver a secíedade representada por
qualquer um dos administradores, salvo quando da oneração ou aUenação de veículos ou bens
imóveis da sociedade, bem como a contratação de obrigações financeiras cujo valor seja superior a
60% (sessenta por cento) do capital social, oportunidade em que deverá es.W representada por 2/3
~~~~ ~~

Paragrafo Terceiro: Os administradQres ficam dispensados de prestar caução em garantia de seus' \.SJ \
ates.

CLÁUSULA DÉCIMA. TERCEIRA: Todas as deliberações societárias, ainda que impliquem
alteração do Capital Social, dos Objetivos Sociais, transformação da sociedade em Sociedade
Anônima, e demais cláusulas do presente Contrato Social, poderão ser tomadas por 2/3 (dois terços)
do Capital Social.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Aos administtadores serão devidos a p;mir da ci.ataem que a ~ .
sociedade iniciar as Suas atividades operacionais. uma remuneração. a título de Pró-Labore, a ser
determinadade comum acordo, em reunião ou assembleia dos sócios.

DO AUMENTO E DIMINUIÇÃ(.lPE Cj\PI'J;J\L SOCIAL, RETIRADA E MORTE. DE
SÓCIOS, E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

CLÁUSULA DÉCIMA OUlNTA: No aumento ou redução do Capital Social será obedecida a
proporçãode cada um dos sócios oo·.CapitalSocial.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser eedIdas ou
transferidas a terceiros sem o consentimento dos demais sócios, aos quais fica assegurado, em
igualdade de condições e preços, o direito de preferência para a aquisição, se postas à venda,
fonnalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Arl. 1.056, Arf. 1.057,
CC120(2) ..

Parágrafo Primeiro: Se assim deliberado,.a sociedade tem a preferência na aquisÍção das quotas do
sócio retirante.

Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, as quotas a venda serão
rat~das entre si, observando-se a proporção de cada um deles no Capital Social.

Parágrafo Tereeiro: Se ao término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do recebiinento do
aviso, a sociedade e, sucessivamente, os demais sócios não tiverem exercidó o direito de preferência
que lhes é 8$segurado, o sócio poderá transferir as suas quotas a terceiros, desde que o faça nas
mesmas condições propostas.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A aquisição das quotas do sócio retirante, ou dos sucessores do
sócio, pela sociedade, far-se-á com a utilização de fundos disponiveis e sem prejuízo do Capital
Social. M..-s,

CLÁUSULA DÉCIMA OITA VA: Em qualquer caso de retirada, exceto por falecimento ou \1\
interdição, e não havendo acordo entre os interessados, os seus haveres, na sociedade, a preços de=~:==:~~~~l;E~ii~::=:::::::.:i~:~~-
concluídono prazo máximo de 60 (sessenta) dias. «.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: Pelo falecimento. interdição, falência ou retirada de qualquer dos
sócios, a sociedade não se dissolverá, continuando com os sócios remariescentes, ou entre esses e os
sucessores dos sócios nas condições já apontadas, de acordo com o que for decidido nos processos
judiciais de inventário. interdição elou fàlência ou na alteração de Contrato Social que deliberar a . ~
retirada de sócio ou respectivos SUcessores. Jf '
CLÁUSULA VIGÉSIMA: OS dispositivos das CLÁUSULAS DÉCIMA OITAVA e DÉCIMA
NONA, serão adotados tam~ém em outros casos em que a sociedade decida pela exclusfio do sócio.
(Árt. 1.028 e Art. 1.031. CC12002) .

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: A sociedade será dissolvida por falência e por mútuo
consenso entre os sócios, pela perda ou insuficiência de Capital Social. inabilidade, incapacidade
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moral ou civil Julgada por sentença, abuso e violação. das obrigações sociais, sendo seus haveres
apurado e liquidado com base na si.tuaçãopatrltnonia,lda sociedade, à data da dissolução, verificada
embalanço especialmente levantado.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: O sócio que deixar a sociedade abre mão, completamente,
de qualquer direito autoral por software, métodos, processos, documentos ou qualquer outro. que
possa existir, independente de autoria ou co-autoría,

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, PR, com renúncia
de outro por mais privilegiado que seja, pSl'f;ldirimir os casOs omissos e .~. eVentulUSquest~es
aclvindasdo presente Contrato Social.

Eu, Hany Kelly Ousso, advogada, inscrita na OABIPR sob o nO36.697, elaborei esta alteração e
consolidação contratual na presença dos sócios, conforme as exigências pedidas pelos mesmos, que
por estarem assimJustos e contratados assinam O presente instrumento em 1 (uma) via, e se obrigam
fielmentepor si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termo$.

Curltiba, 01 de março de 2018.

____~~~~~J-o~e. -- aifu~~w.J
(sócio-administrador)

Advogada:

-~~ .
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07/12/2018 Comprovante de lnscríção e de Situação Cadastral

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICAlNUMERO DE INSCRiÇÃO I COMPROVANTE DE INSCRiÇÃO E DE SITUAÇÃOj DATADE ABERTURA76.030.717/0001-48 CADASTRAL 25/07/1974MATRIZ

I NOME EMPRESARIAL
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

I TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
I 1PORTEEQUIPLANO SISTEMAS DEMAIS

I CODIGO E DESCRIÇAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador nlo-customlzávels

CODIGO E DESCRiÇÃO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customlzáveis
62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutençlo e outros serviços em tecnologia da Informaçlo
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de apllcaçlo e serviços de hospedagem na Internet
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestlo empresarial, exceto consultoria técnica especifica
82.30-0-01 - Serviços de 0!llanlzaçlo de feiras, congressos, exposições e festas

1CODIGO E DESCRIÇAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresária LimitadaI LOGRADOURO II ~~~ERO J I COMPLEMENTO I: R ERNESTO PIAZZETTA

ICEP I I BAIRRO/DISTRITO I I MUNlCIPIO I ~
: 82.510-350 BACACHERI CURITIBA R
I ENDEREÇO ELETRONICO

I
I TELEFONE Iequiplan~equiplano.com.br : (41) 3351-5000

1ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
*****I SITUAÇÃO CADASTRAL I lDATADA SITUAÇAO CADASTRAL JATIVA 04/03/2001I MOTIVO DE SITUAÇAO CADASTRAL

II SITUAÇAO ESPECIAL I 1DATADA SITUAÇAO ESPECIAL******** ********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nO1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 07/12/2018 às 13:42:01 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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CAIXA
CAIXA ECONÓMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 76030717/0001-48
Razão Social: EQUIPLANO SISTEMAS LTOA
Nome Fantasia:EQUIPLANOSISTEMAS
Endereço: RUA ERNESTOPIAZZETTA 202 I BACACHERI / CURITIBA I PR I

82510-350

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: 21/12/2018 a 19/01/2019

Certificação Número: 2018122102523913357215

Informação obtida em 02/01/2019, às 17: 10: 14.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está
condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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23/10/2018

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

CERTIDÃONEGATIVADE DÉBITOSRELATIVOSAOS TRIBUTOSFEDERAISE À DiVIDAATIVA
DA UNIÃO

Nome: EQUIPLANOSISTEMAS LTDA.
CNPJ: 76.030.717/0001-48

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dlvídas de
responsabilidadedo sujeito passivo acima identificadoque vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendênciasem seu nome, relativasa créditos tributários administradospela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Olvida Ativa da União (DAU) junto à
Procuradoria-Geralda FazendaNacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimentomatrize suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administraçãodireta a ele vinculados. Refere-seà situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFNe abrange inclusive as contribuiçõessociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafoúnicodo art. 11da Lei nO8.212, de 24 de julho de 1991.

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

Certidãoemitida gratuitamentecom base na PortariaConjuntaRFB/PGFNnO1.751,de 2/10/2014.
Emitidaàs 16:16:51do dia 23/10/2018<hora e data de Brasflia>.
Válida até 21/04/2019.
Códigode controleda certidão:2890.E9BO.0475.02C6
Qualquer rasuraou emenda invalidaráeste documento.
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Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda

Coordenação da Receita do Estado

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual

N°018718515-51

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 76.030.717/0001-48
Nome: CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR

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

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

Válida até 16/01/2019 - Fornecimento Gratuito

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

Página 1de 1
Emitido via InternetPública (18/09/2018 14:31:40)



18/12/2018
www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE

TRIBUTOS E OUTROSDÉBITOS MUNICIPAIS

CONTRIBUINTE: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA

CNPJ: 76.030.717/0001-48

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 74079-1
ENDEREÇO: R. ERNESTO PIAZZETTA, 202 LJ 01 - BACACHERI, CURITIBA, PR
FINALIDADE: CONCORRÊNCIA / LICITAÇÃO

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA g,OM:EF)Slfos';p~ ~Ec:;ATIVA referente a Tributos e outros
débitos Municipais, inscritos 0'r',nã9 em.[jf\(jda~tiMÉl,·'f.lt~apr~s~nt~ data, (los termos do artigo 151 da Lei
nO5.17:v1966 (CTN) e Lei Compltament.arnCl't(I~º,º1;·~·âe[1'1ai§iJégisla~~e'saplicáv~is à espécie. Constam
em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados COI)1 sua exigibilidade sllspensa.

Tributos Exercício(s)
IMPOSTO SOBRE SERViÇOS - AUTO 2011 (Proc: 01-100113/2015) e 2012 (Proc: 01-(DIFERENÇA) 1.00113,/2015)

,

A certidão expedida em nome' de Pessoa Jurídica abrange todos os estabêleêimentós cadastrados no
Município de Curitiba.

Certidão expedida com.base no Decreto nO670/2012, de 30/04/2012.

Esta certidão compreende iOS 'Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Im(i)biliários (Imposto
Predial Territorial Urbano.,.. IPT~, Imposto sobre ia Transmissão de Ben§<lmóv~ls tnter-vívos - ITBI e
Contribuição de Melhoria); ::rSixasde Serviços epelópoderde Polícia e outros d~bitQsmunicipais.

, ~ 1', .( ..

CERTIDÃO N°: 449310/2018

EMITIDA EM: 18/12/2018

VÁUDAATÉ: 16/01/2019

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE DACERTIDÃO: B5B3.F849,.6C5Õ.49~()-5..B5A3.C20C.EF5F.CB88-9

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Curitiba, na Internet, no endereço
http://www.curitiba.pr.gov.br - link: Secretarias / Finanças.

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dívidas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a
períodos compreendidos nesta.

Certidão expedida pela internet gratuitamente.

hUp://www5.curitiba.pr.gov.br/gtm/certidaonegativa/ 1/1
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PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 76.030.717/0001-48
Certidão nO: 160479135/2018
Expedição: 17/10/2018, às 09:10:15
Validade: 14/04/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Certifica-se que EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n°
76.030.717/0001-48, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e
na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do
Trabalho, de 24 de agosto de 2011.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à data da sua expedição.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br)
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

Dúvidas e sugestões; cndt.0itst.jus.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
'~'.'

ALVARÁ N°: 996.427 ""
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, concede o presente Alvará de Licença para

Localização, conforme processo n° 01-200000/2010. a:

EQUIPLANO SISTEMAS LTOA
R. ERNESTO PIAZZETTA - N° 000202 LOJA 01

INSC. IMOB.:35.1.0002.0294.00-O 0000 INSCRIÇAO MUNICIPAL:01 01 0074079-1 CNPJ:: 76.030.717/0001-48

Taxação: SERV
Tipo de Instalação: ESCRITÓRIO

~ Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
~ Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária
~ Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica
~ Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda
~ Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
~ Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
~ Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
~ Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na intemet
*

•
•
•
*
•
*
*

*

VÁLIDO ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGt::NCIAS DA LEGISLAÇAo EM VIGOR.

RENOVADO PELA PORTARIA NO 069/2010-SMU CURITIBA, 01 DE DEZEMBRO DE 2010
; BIVISÃO DE ALVARÁ E ATENDIMENTOS

IMPORTANTE:
.e A assinatura no alvará de licença expedido por meio eletrOnicofica
dispensada nos termos do Decreto nO 1.398/2007.' A verificaçAo de sua
autenticidadedeverá ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gov.br Unk
alvara comerCiai.em consulta dados alvará. .

EVELlZE A. D. TARASIUK

1111111110111• E obrigalória a comunicação imediata em caso de encerramento.
paralisação. alteração de endereço. de ramo ou qualquer outra ateração.
evitando as oenalidadesorevístas na legislação.

1 de 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
COMARCA DE CURITIBA ESTADO DO PARANÁ
19OFíCIO DO DISTRIBUIDOR, PART. E CONTADOR JUDICIAL DO FORO
CENTRAL DACOMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA EMPREGADOS JURAMENTADOS

SANDRA LUCIA PELlKI
LUIZ CARLOS KOFANOVSKI
ISABEL ANGELA WYPYCH

MARIANY BEATRIZ DA SILVASCAPINEU
CHRISTIANNE SOARES MOREIRA

KARlNA BÁVAROALVES
VANESSA MANENTE

FERNANDA GALLASSINI

EDIFíCIODO FÓRUM CIVEL 1
AV.CÂNDIDO DEABREU,535 • 1gANDAR' CEP 80530-906

FONE/FAX: (41) 3027-5253
www.1distrlbuldorcurltlba.com.br

PEDIDOS DE CERTIDÕES
AV. CÂNDIDO DE DE ABREU, 535 • TÉRREO ••CEP: 80530..oos

JOSÉ BORGESDA CRUZFILHO
TITULAR

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÊNCIA * CONCORDATA * CRIME * CíVEL
VARAS CRIMINAIS' VARAS DA FAZENDA' VARAS DA FAMiuA • VARAS DE

EXECUÇÔES FISCAIS DO ESTADO E DO MUNiCíPIO' REGISTROS PÚBLICOS' TRIBUNAL DO JUfll
TABELlONATOS • JUIZADO ESPECIAL CíVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA,,, ,,~~·,'..9·'_""_."'_<_",, ,,,, , ;"", , , _,."'_"'M._~ "'."'0<1• ...".._. __ "<"'.,',..,""_"""" ,__ ..,,.,= _.< "", "'.~..v_._ " -=-"~._U'O_I() .._" ~OrOl''''''',.,,__ _..,''.>'''''''''''_ ,,..,.''' '''''.".,"'.,.,~

~ :
~
'.

!
!e
! C::ERr:r.FICCl~, .\\ p<'i.'d:i.do <:!('.i' p<:\I,,.t,f.~ :i.nü:.~,,·
11"(0~:;~;<':\d':\!I qUE~ I'-&~vf?nd<:) O~; livro~:;. eh0 r.l:i,~;tl'·:i.b\_üc:oe~,;IFr~L.I:::1'4CIAS!l COI'lCOI:;:DFI'rFI~:~!, HECUFEF:FsCACl ~H.JDICIAI...!I E EXn~A~JUDICU=!I...!, ~ • u" " ••• ".

i <,!.'x :i.~!;'I'.~:mt(;,~~::.n(;~~;;t(,,:· .Cê\rto I":LO l' dCH';' mf.~sfl1C)S r) ,i\Cl cem~;;t,,\ qu,:d.qU~~!I~ c\\(::,:\c:) cemti" a ~
!tJ~r;~~t~j.Ú~j!~~t*.'~;·~~~i~~~~;mj·:q;ii~j·i:-;ÚitVií~·~·_;.,t~::~~i:':i~:=t::;:'im{~ ::~ :h:>:~:t :,,~~~~i~;:~~a~~~i~jj:R~~i~:~í~~\~~~~tmt~~j:~:t~~~~:f:).Hh~1j~~K~!l>;;f,;Úiti1~i:tX~~i~~?®.f~.if:M:;r,1}~f~úi,,~~~J,j~~I~~1.1;>,,~:~~i:f.~i~{f~~i~
~•
I("'1',1·1::"1 ..~,t, (· ...so '7' 'L7 '()(OO'I--40f.I' \.• J t:. H ,)",.:-""". ."" •• \.' ..

!
i
Ino periodo de 18 de marco de 1963 (data da instal~cao deste Car'l'.orio)
.(Lei No.4.677, de 29/12/62), ate a presen'l'.edata.

c::: E T I :1:> A o

o REFEFUDO E' VEF<DADE E DOU FE'.

Ct.w:i. t:iba!, 1 de novembro de 2018.

LLASSll-tI
urâment.âda

MTtS: R$•..31..3:)
EJIII'TIM fffi: ~

;
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CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS,1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

DISPENSA DE LICITAÇÃO NO001/2019

PARTES: CâmaraMunicipal de Quedasdo Iguaçu e empresa EQUIPLANOSISTEMASLTDA.

OBJETO: Contratação de serviços de licenciamento de uso de programa de sistema de contabilidade
Públicae demais serviços inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de Quedas do Iguaçu, Estado do
Paraná.

VALOR: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).

BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei Federal nO 8.666/93, com redação dada pela Lei Federal nO
8.883/94.

RECONHECIMENTO DA DISPENSA: MARCOSVINICIUSTOMBINI MUNARO- Advogado - OAB/PRNO
57.459

RATIFICAÇÃO: ELEANDRODASILVA- Presidenteda CâmaraMunicipal - 11/01/2019.



CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUACU
CNPJ-MF 01.545.843/0001-36

RUA PALMEIRAS, 1254 FONE (046) 3532-1172

85.460-000 QUEDAS DO IGUACU PARANÁ

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLlCACÃO

CONTRATO N°: 001/2019.

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANÁ.

CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.

OBJETO: LICENCIAMENTO, NÃO EXCLUSIVO, DOS DIREITOS DE USO DE CÓPIA DOS SISTEMAS DE

CONTABILIDADE PÚBLICA, EM MÓDULO OBJETO, DE PROPRIEDADEDA LICENCIADORA.

VALOR GLOBAL: R$ 14.400,00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOSREAIS).

ASSINATURA: 11/01/2019.

VIGÊNCIA: 31/12/2019.



Terça-feira, 15 de Janeiro de 2019
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Quedas do Iguaçu
Lei n" 844/2012 de 28 de Fevereiro de 2012 Ano VIII - Edição N" 1728

CÂMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU

DISPENSA DE LICITAÇÃO II"001/2019

PARTES: Câmara Municipal de Quedas do Iguaçu e empresa EQUIPLANO SISTEMAS
LTDA.
OBJETO: Contratação de serviços de licenciamento de uso de programa de sistema de
contabilidade Pública e demais serviços Inerentes à Câmara Municipal de Vereadores de
Quedas do Iguaçu. Estado do Paraná.
VALOR: R$ 14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos reais).
BASE LEGAL: AIt. 24. inciso II da Lei Federal nO8.666/93. com redação dada pela Lei
Federal nO8.883/94.
RECONHECIMENTO DA DISPENSA: MARCOS VINICIUS TOMBINI MUNARO -
Advogado - OAB/PR N° 57.459
RATIFICAÇÃO: ELEANDRO DA SILVA- Presidente da Câmara MunicipaI-11/01/2019.

EXTRATO DE CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO. CONTRATO N°: 001/2019.

CONTRATANTE: CÃMARA MUNICIPAL DE QUEDAS DO IGUAÇU - PARANA.
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA.
OBJETO· LICENCIAMENTO. NÃO EXCLUSIVO. DOS DIREITOS DE USO DE
CÓPIA DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA. EM MÓDULO OBJETO. DE
PROPRIEDADE DA LlCENCIADORA.
VALOR GLOBAL: R$ 14.400.00 (QUATORZE MIL E QUATROCENTOS REAIS).
ASSINATURA: 11/01/2019.
VIG~NCIA: 31/12/2019.

Cod28842S

Matéria publicada no DIÁRIO OFICIAL DOS MUNIClplOS DO SUDOESTE DO PARANÁ no dia 15/01/2019.
Averificação de autenticidade da matériapode ser feita informando o código identificador no site:

http://quedasdoiguacu.diofm.com.br
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