
Guapprev 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE GUARATUBA - PR 

DISPENSA 001/2021 - GUARAPREV 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 
N.°218/2021 

AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE 
GESTÃO PÚBLICA 

Rua José Bonifácio, no 367- Centro - CEP 83280-000 - Guaratuba - PR - Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 



PROCESSO TIPO GERAL - N° 218 / 2021 
DATA: 06/01/21 - 9:49 

EXCELENTISSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GUARATUBA 

O abaixo qualificado, requer a Vossa Excelência uma vez cumpridas 
as formalidades legais, autorização para o atendimento do pedido: 

Requerente: GUARAPREV 

CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Complemento: 

Cidade: 

Telefone/Celular / 

Email: 

RG/Insc. Est.: 

Bairro 

CEP: 

ASSUNTO/MOTIVO: LICENCA 

LOCAL ORIGEM: GUARAPREV 

LOCAL DESTINO: GUARAPREV JURÍDICO 

CRIADO POR: MARCO ANTONIO ROLIM 

PARA EMISSÃO DE PARECER ACERCA DO LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE 
INFORMÁTICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 

PROCESSO TIPO GERAL - N° 218 / 2021 06/01/21 - 9:49 

LICENCA 

Requerente: GUARAPREV 

Sua senha é: 65105 

PARA EMISSÃO DE PARECER ACERCA DO LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA CONFORME( . 
DOCUMENTAÇÃO ANEXA. 

P.! 



~irarei, 

Ofício n.° 001/2021. 

Assunto: Licitação 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

DE GUARATUBA - PR 

Ilustríssimo Senhor, 

Guaratuba, 06 de janeiro de 2021. 

Cumprimentando Vossa Senhoria serve a presente, para solicitar 
autorização para realização de processo licitatório para aquisição de licença de software, com 
ênfase em gestão pública com os seguintes serviços: Sistema Integrado de Contabilidade 
Pública, Planejamento e Patrimônio, Sistema de Recursos Humanos, Sistema de 
Licitações e Contratos, Portal da Transparência. 

Referidos sistemas são de suma importância para que o RPPS se 
enquadre nos moldes da Lei Federal 4320/64, e, por sua vez possibilite o lançamento do PPA, 
projeção de receita, Orçamento, Execução Orçamentária, Balanço, Patrimônio e Contratos. 

Por sua vez o sistema de Recursos Humanos possibilitará o cálculo da 
folha de pagamento, geração de arquivos para PASEP, RAIS, DIRF, CAGED e geração de 
arquivos funcionais, sendo de fundamental importância ao gerenciamento do RH do RPPS. 

Também há a necessidade do módulo Licitações e Contratos nos 
moldes da Lei Federal 8666/93, onde possibilitará ao RPPS gerar Editais, atas, 
acompanhamentos de processos, requisição de compras e empenho. 

Por fim, há a necessidade do Portal da Transparência em cumprimento 
a Lei Federal 131/2009 com controle da área pública de acesso. Enfim, justifica-se a 
aquisição do software de gestão pública, uma vez que primordial na organização e 
gerenciamento do RPPS. 

Sendo o que se apresenta para o momento, reitero os meus votos da 
mais alta estima e consideração. 

Marco Antonio Rolim 

iretor de Licitações 

Ao Ilustríssimo Senhor 

Edilson Garcia Kalat 

Diretor Executivo Guaraprev 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 



Guarafwev 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE GUARATUBA - PR 

PROCESSO N° 218/2021 
De: Diretoria Executiva 
Para: Departamento de Contabilidade 
Data:06/01/2021 

Assunto: Dotação Orçamentária 

Em atenção ao contido no processo em epigrafe, solicito os bons préstimos 
deste departamento para que faça a cotação de preços referente a aquisição de software de gestão 
pública e após obtida as cotações verifique se há dotação orçamentária para fins de procedimento 
licitatório. 

consideração. 
Sem mais para o momento, despeço-me com os votos da mais alta estima e 

Atenciosamente, 

dilso areia at 
'Diretor utivo 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 



Guaraprev 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE GUARATUBA - PR 

PROCESSO N° 218/2021. 
De: Departamento de contabilidade 

Para: Departamento de Licitação 
Data:07/01/2021. 

Assunto: Dotação Orçamentária 

Em atenção ao contido no processo em epigrafe, no qual o Ilustríssimo 
Presidente da Comissão de Licitação do GUARAPREV solicita abertura de processo licitatório para 
fins de aquisição de software em gestão pública, vem por meio deste informar que consta autorizado 
a seguinte dotação orçamentária para a referida despesa. 

DOTAÇÃO ORCAMENTARIA 

90. GUARAPREV 
90.001 DIRETORIA EXECUTIVA 

09.271.0062.1056 
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 
00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Arrecadação na Administração 
CODIGO :00100 
3.3.90.40.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO — PESSOA 
JURíDICA 
3.3.90.40.11.00 — LOCAÇÃO DE SOFTWARES 

consideração. 
Sem mais para o momento, despeço-me com os votos da mais alta estima e 

Atenciosamente, 

Emer on Cesar Machado 
Departamento de Contabilidade GUARAPREV 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2021 

Guapprev 
Unidade gestora: GUARAPREV Página: 1 

Órgão 90 GUARAPREV 

Unidade 001 DIRETORIA EXECUTIVA 

TOTAL ÓRGÃO: 16.000.000,00 

TOTAL UNIDADE. 16.000.000,00 

NATUREZA 

ESPECIFICAÇÃO 

CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL IDES / DET 

RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA 
ECONÔMICA 

FUNÇÃO-

SUBFUNÇÃO: 

PROGRAMA' 

PROJETO/ATIVIDADE: 

00010 

00020 

00030 

00040 

00050 

00060 

00070 

00080 

00090 

00100 

00110 

00120 

00130 

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 

271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 
0062 PROGRAMA DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 

09.271.0062.1-056 ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO 
SERVIDOR 

OBJETIVO ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS PREVIDENCIARIOS E CONCESSÃO DE BENEFICIOS 

TOTAL P/A: 1.540.000,00 

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

3.1.90.00 00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000.00 

3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 740.000,00 

001 111 171010 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 740.000,00 

3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 

001 1 / 1 / 7 / O / O Recursos do Tesouro (Descentralizados) 100.000,00 

3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 60 000,00 
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL. 

3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60 000,00 

001 1/1 /7 /0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 60 000,00 

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 640.000,00 

3 3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00 

001 1/ 1 /7 / /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 30.000,00 

3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 

001 1/1 /7 / 0/ 0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 30.000,00 

3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 20.000,00 

001 1/ 1 /7 / O/ O Recursos do Tesouro (Descentralizados) 20.000,00 

3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 170.000,00 

001 1/ 1/7 /0 /0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 170 000.00 

3.3.90 36_00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 190.000,00 

001 1/ 1/7 /O / O Recursos do Tesouro (Descentralizados) 190.000,00 

3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000,00 

001 1 / 1 / 7/0 / O Recursos do Tesouro (Descentralizados) 80.000,00 

3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 40.000,00 
JURIDICA 

001 1 /1/ 7 / 0/0 Recursos do Tesouro (Descentralizados) 40.000,00 

3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 60.000,00 

001 1/ 1 /7 /O / O Recursos do Tesouro (Descentralizados) 30.000,00 

040 40 / 8 /3 / / Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 30 000,00 

3.3.90.93.00 00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20 000,00 

001 1/1 /7 / / Recursos do Tesouro (Descentralizados) 20.000,00 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃO: 

PROGRAMA: 

PROJETO/ATIVIDADE: 

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 

0062 PROGRAMA DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 

09.271.0062.1-057 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AREA ADMINISTRATIVA TOTAL P/A: 

OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E ESCRITORIOS E OUTROS EQUIPAMENTOS 

4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 

4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 

4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 

44 90 52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 

00140 001 1/ 1/7 / / Recursos do Tesouro (Descentralizados) 50 000,00 

FUNÇÃO: 

SUBFUNÇÃO: 

PROGRAMA: 

PROJETO/ATIVIDADE 

09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 

0062 PROGRAMA DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 

09.271.0062.1-108 PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 

1.540.000,00 

900.000,00 

640 000,00 

50.000,00 

50.000,00 

50 000,00 

50.000,00 

50.000,00 

TOTAL P/A: 14.400.000,00 
OBJETIVO: 



QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2021 

GunaRrev 
Unidade gestora: GUARAPREV Página: 2 

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 

3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 

14 400.000,00 

14.400.000,00 

3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.400.000,00 

3 1 90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 11.800.000,00 
MILITARES 

00150 040 40/ 8 /3 /0 /0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 11.800.000,00 

3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 2.600.000,00 

00160 040 40/ 8 /3 /0 /0 Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 2.600.000,00 

FUNÇÃO: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 
SUBFUNÇÃO: 271 PREVIDÊNCIA BÁSICA 
PROGRAMA: 0062 PROGRAMA DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR 

PROJETO/ATIVIDADE: 09.271.0062.1-109 PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS ATIVOS TOTAL P/A: 10.000,00 
OBJETIVO: PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS ATIVOS 

3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 

3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 

3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 

3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 10.000,00 

00170 040 40 / 8 /3 / O / O Regime Próprio de Previdência Social - RPPS 10.000,00 

TOTAL GERAL: 16.000.000,00 
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TURBO INFORMÁTICA  - CONSULTORIA E SISTEMA - ME 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N° 97.373.088/0001-29 

CEZAR LUIZ LONGHI, brasileiro, nascido em 17/09/1963 na cidade de Toledo/PR, casado em regime 
de comunhão parcial de bens, empresário, portadora da cédula de identidade e registro geral n° 
2.065.681/SSP-PR e inscrito no CPF sob n° 467.068.369-15, residente e domiciliado nesta cidade de 
Toledo/Paraná, na Rua Crissiumal, 2740, Jardim La Salle, Cep 85.903-290; e GLÓRIA MIRIAM 

PRADA LONGHI, brasileira, nascida em 16/08/1961 na cidade de Toledo/PR, casada em regime de 
comunhão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade e registro geral n° 3.206.832-
4/SSP-PR e inscrita no CPF sob n° 483.579.879-15, residente e domiciliada nesta cidade de 
Toledo/Paraná, na Rua Crissiumal, 2740, Jardim La Salle, Cep 85.903-290; sócios componentes da 
sociedade empresaria limitada denominada de TURBO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA - ME, com sede nesta cidade de Toledo/Paraná, na Rua Barão do Rio Branco, 1346, 
Sala 15, Centro, Cep 85.900-005, com registro na JUCEPAR sob n° 412.03067219, em 07/04/1994, e 
primeira alteração contratual arquivada sob n° 20052759342, em 29/07/2005, RESOLVEM, por este 
instrumento particular, alterar e consolidar o contrato social e posteriores alterações, de acordo com a Lei 
10.406, de 10/01/2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404/76, de 15/12/1976, conforme as cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: ALTERAÇÃO DE DADOS DOS Sócios. O endereço residencial dos 
sócios CEZAR LUIZ LONGHI e GLÓRIA MIRIAM PRADA LONGHI, fica alterado, passando a ser na Rua 
Crissiumal, 2919. Jardim La Salle, Cep 85.903-290, Toledo/PR. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ALTERAÇÃO DO OBJETO SOCIAL. O objeto social da empresa fica 
alterado passando a ser: Serviço de desenvolvimento de softwares, fornecimento e licenciamento de 
software, suporte técnico aos softwares desenvolvidos, fornecidos e licenciados, análise de sistemas, 
processamento de dados: assessoramento e consultoria económico-financeira em empresas e órgãos 
públicos, comércio de softwares próprios e de terceiros: e locação de espaços publicitários em painéis. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das alterações havidas, os sócios decidem consolidar o contrato 
social, conforme segue: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CEZAR LUIZ LONGHI, brasileiro, nascido em 17/09/1963 na cidade de Toledo/PR, cwado em regime 
de comunhão parcial de bens, empresário, portadora da cédula de identidade e registro geral n° 
2.065.681/SSP-PR e inscrito no CPF sob n° 467.068.369-15, residente e domiciliado nesta cidade de 
Toledo/Paraná, na Rua Crissiumal, 2919, Jardim La Salle. Cep 85.903-290; e GLÓRIA MIRIAM 
PRADA LONGHI, brasileira, nascida em 16/08/1961 na cidade de Toledo/PR, casada em regime de 
comur hão parcial de bens, empresária, portadora da cédula de identidade e registro geral n° 3.206.832-
4/SSP-PR e inscrita no CPF sob n° 483.579.879-15, residente e domiciliada nesta cidade de 
Toledo/Paraná, na Rua Crissiumal, 2919. Jardim La Salle, Cep 85.903-290; sócios componentes da 
sociedade empresaria limitada denominada de TURBO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E 
SISTEMAS LTDA - ME, com sede nesta cidade de Toledo/Paraná, na Rua Barão do Rio Branco, 1346. 
Sala 15, Centro, Cep 85.900-005, com registro na JUCEPAR sob n° 412.03067219, em 07/04/1994, e 
primeira alteração contratual arquivada sob n° 20052759342, em 29/07/2005, RESOLVEM, por este 
instrumento particular, consolidar o contrato social e posteriores alterações, de acordo com a Lei 10.406, 
de 10/01/2002, e subsidiariamente pela Lei 6.404/76, de 15/12/1976, conforme as cláusulas seguintes: 
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TURBO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LTPA - 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 

CNPJ N° 97.373.088/0001-29 

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de TURBO INFORMÁTICA - 
CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA - ME. 

CLÁUSULA SEGUNDA: ENDEREÇO. Rua Barão do Rio Branco, 1346, Sala 15, Centro, 
Toledo/Paraná, Cep 85.900-005. 

CLÁUSULA TERCEIRA: OBJETO SOCIAL. Serviço de desenvolvimento de softwares, fornecimento e 
licenciamento de software, suporte técnico aos softwares desenvolvidos, fornecidos e licenciados, análise 
de sistemas, processamento de dados; assessoramento e consultoria econômico-financeira em empresas 
e órgãos públicos, comércio de softwares próprios e de terceiros; e locação de espaços publicitários em 
painéis. 

CLÁUSULA QUARTA: INICIO DE ATIVIDADES. 04 de Abril de 1994. PRAZO DE DURAÇÃO. 
Indeterminado 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social da empresa, no valor de R$ 15.000,00 (Quinze Mil Reais). 
divididos em 15.000 (Quinze Mil) quotas de R$ 1,00 (Um Real) cada uma, subscritas e já integralizadas, 
fica assim distribuído: 

SOCIOS % QUOTAS VALOR R$ 
CEZAR LUIZ LONGHI 95,00 14.250 14.250,00 
GLÓRIA MIRIAM PRADA LONGHI 5,00 750 750,00 
TOTAL 100,00 15.000 15.000,00 

CLÁUSULA SEXTA: 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, o 
direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, 
a alteração contratual pertinente. 

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

CLÁUSULA OITAVA: A sociedade será administrada pelos sócios CEZAR LUIZ LONGHI e GLÓRIA 
MIRIAM PRADA LONGHI, individualmente, e a eles caberá a responsabilidade ou representação ativa e 
passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no 
objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado, entretanto, o uso da denominação 
social em negócios estranhos aos fins sociais. 

CLÁUSULA NONA: O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico, e será efetuada a apuração dos 
resultados com observância das disposições legais aplicáveis. 

Único: Os lucros ou prejuízos apurados poderão ser distribuídos pelos sócios na proporção de sua 
participação no capital social, ou de comum acordo entre estes. 
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TURBO INFORMÁTICA - CONSULTORIA E SISTEMAS LT.:1) 
SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL t•OLE0c)

CNPJ N° 97.373.088/0001-29 

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro primeiros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 
deliberarão sobre as contas e designarão novo um administrador, quando for o caso. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os sócios resolvem em comum acordo dispensar a elaboração de 
atas de reunião e/ou de assembléia de sócios. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a 
título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Os Administradores declaram sob as penas da lei, de 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 as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: 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 dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na 
situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. 
§ ÚNICO: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em 
relação a seu sócio. 

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

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o Foro de Toledo, Estado do Paraná, para o exercício e o 
cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

E por estarem assim justos e contratados, assinam a presente alteração em 04 (quatro) vias de igual teor 
e forma. 

CEZAR LU Z LONGHI 

TOLEDO/PARANÁ, 30 de julho de 2008. 

s,

GLÓRIA MIRIAM PRADA LONGHI 

JUNTA COM RCIAL DO PARANÁ 
AGENCIA REGIONAL DE TOLEDO ....----,,, ...,.. 
,CERTIFICO O REGISTRO EM: 05/08/2008 

.--SOB NÚMERO: 20083337334 ". , ,------::::::::----"-• Protocolo: 08/333733-4, DE 01/O8/208 - -,- -------. ."....---- 
mpresa :41 2 0306721 9 

Pr., É•. ; =: "1.... 
TURBO INFORNATICA CONSULTOR IA E .., _,,,,e:__,.....ef!',.............,-.—r::,',::..,• ...., .,-"

MARIA THEREZAs 1 STEMAS LTDA 

SECRETARIA GE`IÃ 

Fls. 



TivTurbo Informática Consultoria e Sistemas Ltda. 

Toledo, 12 de Janeiro de 2021. 

Orçamento 

Ao Regime Próprio de Previdência do Município de Guaratuba — GUARAPREV -Paraná 

Vimos através desta apresentar orçamento para licenciamento de uso de sistemas de 

Contabilidade Pública, Licitação e compras, Recursos Humanos e Portal da Transparência. 

implantaçào 

Valor para doze meses (12) 

R$ 2.500,00 

R$ 17.900,00 

O presente orçamento é válido pelo período de sessenta dias, pelo que nos declaramos 
obrigados em todos os seus termos, condições e valores, durante este período. 

Estamos à disposição e aguardamos seu contato. 
Atenciosamente 

p?, 
Turbo Informática Consultoria e Sistemas Ltda 
Cezar Luiz Longhi 
Rg.: 2.065.681-6 

r9- 7.373.088/0001-29 
TURBO INFORMÁTICA CONSULTORIA 

E SISTEMAS LTDA - ME 
RUA BARÃO DO RIO BRANCO, 1346 

Solo 15 - Centro 
85.900-970 - TOLEDO - PR 

Kua Barão do Rio Branco. 1346 - Sala 15 - Fone: (45)3277-3656 
e-mail: turboinformatica@turboinformatica.com.br 

CEP: 85.900-005 Toledo-Pr 



CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

RICARDO CASAGRANDE, brasileiro, maior, casado sob 
regime de comunhão parcial de bens, Empresário, nascido 
em Videira - SC, em 19/07/1971, portador da Cédula de 
Identidade Civil RG n° 5.129.855-1/SSP-PR e do CPF n° 
815.797.649-91, residente e domiciliado em Campo do 
Tenente - PR, na Avenida Miguel Komarchewski n. ° 1165, 
Centro, CEP: 83870-000 e IVAN CASAGRANDE, brasileiro, 
maior, Casado sob o regime de comunhão parcial de bens , 
Empresário, nascido em Rio Negro - Paraná em 07/05/1984, 
portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 4.433.143/SSP-
SC e do CPF n° 045.674.009-09, residente e domiciliado em 
Campo do Tenente - PR, na Rua Josefa Charneski, n° 80, 
Bairro Centro, CEP: 83870-000, únicos sócios da sociedade 
empresária limitada CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - 
ME, com sede na Avenida Gabriel Kaiss n.° 40, Centro, 
Campo do Tenente - PR, CEP: 83870-000, inscrita no CNPJ: 
07.973.244/0001-08, devidamente registrada na junta, 
comercial do Paraná sob NIRE 41205685360, em-
11/04/2006, resolvem por este instrumento alterar o seu s" - 
contrato social, conforme as cláusulas seguintes: 

CLAUSULA PRIMEIRA. Resolvem os sócios neste ato alterar a razão social 
para "CAMPO SISTEMAS LTDA ME". 

CLAUSULA SEGUNDA: Fica incluído no objeto social o ramo de atividade de 
Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, capacitação e serviços técnicos, 
cursos, capacitação e treinamento a empresas e órgãos públicos, passando o objeto 
social a ser composto da seguinte forma: Serviços em Tecnologia da Informação, 
Desenvolvimento de Programas, Locação e Suporte Técnico de Programas de 
Computação. Serviços Técnicos em Informática tais como Manutenção e Reparação de 
computadores, Serviços de Assessoria e Consultoria Contábil, Patrimonial, Orçamentária, 
Emissão de documentos Previdenciários e Administrativos às Empresas Privadas, 
Órgãos Públicos e Outras Entidades da Administração Indireta. Arquivamento, 
Digitalização e Organização de Documentos Administrativos. Lançamentos de dados em 
Sistemas Contábeis Integrados, e Outros Necessários às Empresas Privadas, Órgãos 
Públicos e Outras Entidades da Administração Indireta. Treinamento e desenvolvimento 
profissional e gerencial, capacitação e serviços técnicos, cursos, capacitação e 
treinamento a empresas e órgãos públicos. 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANÁ 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

CLAUSULA TERCEIRA: Ingressa na sociedade AURELIO CASAGRANDE, maior, 
brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, Aposentado, nascido em 
Videira — SC em 05/08/1946, portador da Cédula de Identidade Civil RG n° 15.038.412-
5/SESP-SC, e do CPF n° 135.200.759-20, residente e domiciliado em Campo do Tenente 
— PR, na Rodovia BR 116, S/N, bairro Trevo — CEP 83.870-000. 

CLÁUSULA QUARTA: O sócio RICARDO CASAGRANDE, anteriormente qualificado, 
retira-se da sociedade, vende e transfere de forma onerosa 500 (quinhentas) quotas, no 
valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais) para o sócio AURELIO CASAGRANDE. 

CLÁUSULA QUINTA: O sócio retirante RICARDO CASAGRANDE, declara ter recebido 
todos os seus haveres dando neste ato, plena, geral, rasa e irrevogável quitação em 
relação ás quotas transferidas. 

CLÁUSULA SEXTA: O capital social, já inteiramente subscrito e realizado, em moeda 
corrente do pais, na importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), dividido em 1.000 (Mil) 
quotas, todas com direito a voto, no valor nominal de R$ 10,00 (Dez reais) cada uma, 
assim distribuído entre os sócios: 

1. AURELIO CASAGRANDE — 500 (Quinhentas) quotas, no 
valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), integralizados em 
moeda corrente do País. 

2. IVAN CASAGRANDE — 500 (Quinhentas) quotas, no valor  — 
de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), integralizados em moeda 
corrente do País, 

CLÁUSULA SETIMA: A administração da sociedade fica a cargo do sócio AURELIO 
CASAGRANDE, com os poderes para representar a sociedade ativa, passiva, judicial e 
extrajudicialmente e atribuições de administrador, autorizando o uso do nome 
empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir 
obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou 
alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio. 
Parágrafo Único: Fica facultado aos administradores nomear procuradores para 
representar a sociedade, devendo instrumento de procuração especificar os atos a serem 
praticados pelos procuradores assim nomeados. 

CLAUSULA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de 

MilM y ffi line 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda 
que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as 
relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 

CLAUSULA NONA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas do contrato social que 
não conflitarem com as disposições do presente instrumento. 

CLAUSULA DECIMA: Em decorrência da presente alteração, consolida-se o contrato 
social da sociedade passando ter a redação a seguir, que os sócios declaram aprovar por 
unanimidade. 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 

CAMPO SISTEMAS LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

NIRE: 41205685360 

AURELIO CASAGRANDE, brasileiro, maior, casado sob o 
regime de comunhão universal de bens, Aposentado, nascido 
em Videira — SC, em 05/08/1946, portador da Cédula de 
Identidade Civil RG n° 15.038.412-5/SESP-SC e do CPF n° 
135.200.759-20, residente e domiciliado em Campo do : 
Tenente — PR, na Rodovia BR 116 S/N, Bairro Trevo, 
83870-000 e IVAN CASAGRANDE, brasileiro, maior, Casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens , Empresário, 
nascido em Rio Negro — Paraná em 07/05/1984, portador da r 
Cédula de Identidade Civil RG n° 4.433.143/SSP-SC e do 
CPF n° 045.674.009-09, residente e domiciliado em Campo 
do Tenente — PR, na Rua Josefa Charneski, n° 80, Bairro 
Centro, CEP: 83870-000, únicos sócios da sociedade 
empresária limitada CAMPO SISTEMAS LTDA - ME, com 4 .
sede na Avenida Gabriel Kaiss n.° 40, Centro, Campo do 
Tenente — PR, CEP: 83870-000, inscrita no CNPJ: 
07.973.244/0001-08, devidamente registrada na junta r ) 
comercial do Paraná sob NIRE 41205685360, em 

MeellY~ 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

38 ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

11/04/2006, resolvem por este instrumento consolidar o 
contrato social, conforme as cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — NOME EMPRESARIAL, SEDE E DOMICILIO: A sociedade 
gira sob o nome empresarial de CAMPO SISTEMAS LTDA — ME, e tem sua sede na 
Avenida Gabriel Kaiss n.° 40, Centro, Campo do Tenente — PR, CEP: 83870-000. 

CLÁUSULA SEGUNDA — FILIAL E OUTRAS DEPENDÊNCIAS: A sociedade poderá, a 
qualquer tempo, abrir filiais e outros estabelecimentos, no pais ou fora dele, por 
deliberação dos sócios. 

CLÁUSULA TERCEIRA — OBJETO SOCIAL: A sociedade tem por Objeto social: 
Serviços em Tecnologia da Informação, Desenvolvimento de Programas, Locação e 
Suporte Técnico de Programas de Computação. Serviços Técnicos em Informática tais 
como Manutenção e Reparação de computadores, Serviços de Assessoria e Consultoria 
Contábil, Patrimonial, Orçamentária, Emissão de documentos Previdenciários e 
Administrativos às Empresas Privadas, Órgãos Públicos e Outras Entidades da 
Administração Indireta. Arquivamento, Digitalização e Organização de Documentos 
Administrativos. Lançamentos de dados em Sistemas Contábeis Integrados, e Outros 
Necessários às Empresas Privadas, Órgãos Públicos e Outras Entidades da 
Administração Indireta. Treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial, 
capacitação e serviços técnicos, cursos, capacitação e treinamento a empresas e órgãos 
públicos. 

CLÁUSULA QUARTA — INICIO DE ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO D 
SOCIEDADE: A sociedade iniciou suas atividades em 10/03/2006 e seu tempo de 
duração será indeterminado. 

CLÁUSULA QUINTA — CAPITAL SOCIAL: O Capital social é de R$ 10.000,00 (Dez mil 
reais), dividido em 1.000 (Mil) quotas, todas com direito a voto, no valor nominal de R$ 
10,00 (Dez reais) cada uma, neste ato totalmente integralizadas em moeda corrente no 
Pais, assim distribuído entre os sócios: 

1. AURELIO CASAGRANDE — 500 (Quinhentas) quotas, no 
valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), integralizados em 
moeda corrente do País. 

r y 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARANA 

2. IVAN CASAGRANDE — 500 (Quinhentas) quotas, no valor 
de R$ 5000,00 (Cinco mil reais), integralizados em moeda 
corrente do País. 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

CLÁUSULA SEXTA — RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS: A responsabilidade de 
cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela 
integralização do capital social. 

CLÁUSULA SETIMA — CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS: As quotas são 
indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento 
dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direto de 
preferência para a sua aquisição de postas a venda, formalizando, se realizada a cessão 
delas, a alteração contratual pertinente. 
Paragrafo Único: O sócio que pretenda ceder ou transferir todas ou parte de suas 
quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de 
quotas posto a venda, o preços, forma e prazo de pagamento, para que estes exerçam 
ou renunciem ao direito de preferencia, que deverão fazer dentro de 30(trinta) dias, 
contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. 
Se todos os sócios manifestarem seu direito de preferencia, a cessão das quotas se fara 
na proporção das quotas que então possuírem. Decorrido esse prazo sem que seja 
exercido o direito de preferencia, as quotas poderão ser livremente transferidas. 

CLÁUSULA OITAVA — ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE E USO DO NOME 
EMPRESARIAL: A administração da sociedade fica a cargo do sócio AURELIO 
CASAGRANDE, com os poderes para representar a sociedade ativa, passiva, judicial e 
extrajudicialmente perante a órgãos públicos, instituições financeiras, entidades privadas 
e terceiros em geral, bem corno praticar todos os demais atos necessários a consecução 
dos objetivos ou a defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizando o uso do 
nome empresarial em conjunto. 

1° - è vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social ou 
assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como 
onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização de outro sócio. 

2° - Faculta-se ao administrador, atuando em conjunto, constituir, em nome da sociedade, 
procuradores para periodos determinado, devendo o instrumento de mandato especificar 
os atos e operações a serem praticados. 

CLÁUSULA "NONA — RETIRADA DE PRÓ-LABORE: Os sócios poderão de comum 
acordo fixa uma retirada mensal, a titulo de pró-labore" observado a disposições 
regulamentares pertinentes. 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
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CLÁUSULA DECíMA — EXERCICIO SOCIAL, DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PARTICIPAÇÃO DOS SOCIOS NOS RESULTADOS: Ao termino de cada exercício 
social, em 31 de dezembro, o administrador prestara contas justificadas de sua 
administração, procedendo a elaboração do inventario, balanço patrimonial e do balanço 
de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou 
perdas apurados. 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA — JULGAMENTO DAS CONTAS: Nos quatro meses 
seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e 
designarão administradores quando dor o caso. 

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA — FALENCIMENTO OU INTERDIÇÃO DE SóCIO: 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os 
herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível, ou inexistindo interesse deste ou 
dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres serão apurado e liquidado com base 
na situação patrimonial da sociedade, á 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 sócios. 

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA — EXCLUSÃO DO SOCIO POR JUSTA CAUSA:' 
Ressalva o disposto no art. 1.030 da Lei n°. 10.40./2002, quando a maioria dos sócios, 
representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios 
estão pondo risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, 
poderá exclui-los da sociedade, por justa causa, mediante alteração de contrato social. 

1° - A exclusão somente poderá ser determinada em reunião especialmente convocada 
4 para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e c), 

exercício do direito de defesa. 

2° - Efetuado o registro de alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído 
será apurado e liquidado na forma prevista na decima segunda cláusula deste contrato, 

CLÁUSULA DECÍMA QUARTA — DELIBERAÇÕES SOCIAIS E REUNIÃO DOS 
SÓCIOS: Dependem de deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei 
ou no presente contrato: 

a) Aprovação das contas da administração 
b) Designação dos administradores, quando feita em ato separado; 
c) Destituição dos administradores; 
d) Modo de sua remuneração; 

eleeleY~. 
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e) Modificação do contrato social 
f) Cisão, a incorporação, a fusão e a dissolução da sociedade, ou a cessação do 

estado de liquidação; 
g) Nomeação e destituição dos liquiCantes e julgamento das suas contas; 
h) Pedido de concordara; 
i) Transformação da sociedade; 
j) Outros assuntos de interesse social. 

10 - As deliberações sociais, obedecido ao disposto no art. 1.010 da Lei n° 10.40./2002, 
serão tomadas em reunião dos sócios convocadas pelo administradores nos casos acima 
previstos, dispensando-se a realização da mesma quanto todos os sócios decidirem por 
escrito, sobre a matéria que seria o objeto da reunião. 
2° - A convocação das reuniões será feita por meio de carta registrada com aviso de 
recebimento (AR), enviada para o endereço dos sócios e deverá conter local, data, hora e 
ordem do dia, para a instalação da reunião. 
3° - É dispensada qualquer formalidade de convocação, quando todos os sócios 
comparecerem ou se declararem, por escrito, cientes do local, data, hora e ordem do dia. 
40 - As reuniões serão convocadas com antecedência de, no mínimo 8 (oito) dias uteis da 
data de sua realização, para a primeira convocação, e de cinco dias, para as posteriores. 
5° - Uma vez regularmente convocadas, dever-se à observa o quorum de instalação da 
reunião, o qual deverá ser do mínimo 3/4  do capital social para a primeira convocação 
em segunda convocação com qualquer numero. 
6° - O sócio pode ser representado na reunião por outro sócio, ou por advogado, 
mediante outorga de mandato com especificação dos atos autorizados, devendo o 
instrumento ser levado o registro, juntamente com a ata. 
70 - As reuniões serão presididas por sócios escolhendo entre os presentes e caberá ao 
presidente a escolha do secretário. 
8° - As deliberações dos sócios serão tomadas: 

Pelos votos correspondentes a, no mínimo, 3/4  do capital social para: modificação do 
contrato social, para a incorporação, fusão, dissolução e cessação do estado de 
liquidação. 

Pelos votos, correspondentes a mais da metade do capital (maioria absoluta) para: 
designação dos administradores, quando em ato separado destituição dos 
administradores, estabelecimento do modo de sua remuneração, pedido de concordata e 
também para transformação de tipo jurídico; 

Pelos votos correspondente a, no mínimo 2/3 do capital para: designação de 
administrador não sócio, se o capital estiver integralizado; destituição de sócio nomeado 
administrador no contrato; 

Pelas unidades dos sócios para: designação de administrador não sócio, se o capital 
não estiver totalmente integralizado; 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANA 
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3' ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

Pela maioria dos votos dos presentes (maioria simples): nos demais casos previstos em 
Lei ou no presente contrato, se este não exigir maioria mais elevada. 
90 - Dos trabalhos e deliberações tomadas será lavrada ata, no livro de atas de reunião e 
ata será assinada por todos os presentes. 
100 - Para produzir seu efeitos legais, copia da ata autenticada pelos administradores, ou 
pela massa, será, nos vinte dias subsequentes á reunião, apresentada para 
arquivamento e averbação na Junta Comercial, mas, as modificações do ato constitutivo 
"deliberadas em reunião" devem ser formalizadas em instrumento de alteração 
contratual. 
110 - A reunião dos sócios deve realizar-se ao menos uma vez no ano, no primeiro 
quadrimestre seguinte ao termino do exercício social, para os fins do disposto na clausula 
110 de contrato. 

CLÁUSULA DECÍMA QUINTA — DIREITO DE RECESSO: Em caso de modificação do 
contrato, fusão da sociedade, incorporação, ou de outra, ou dela por outra ou 
transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da 
decisão majoritário poderá retira-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes, a 
deliberação aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1.031 da Lei n°. 10.406/2002. 

CLÁUSULA DECÍMA SEXTA — DECLARAÇÂO DE DESINPEDIMENTO: Os 
administradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a 
administração da sociedade, por lei especial, ou sem virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 
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 de concorrência, contra as relações de consumo, fé publica ou 
a propriedade. 

CLÁUSULA DECÍMA SETIMA — ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA: Os sócios 
declaram para os fins do art. 50 da Lei n° 9.841/99, que: 

a) Se enquadra na situação de microempresa; 
b) O valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não 
excederá o limite fixado no inciso I do art. 2° da Lei n° 9.841/99, observando o 
disposto no 1° do mesmo artigo; 
c) Não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 
3° da mesma lei. 

CLÁUSULA DECIMA OITAVA — FORO: Fica eleito o Foro de Rio Negro — Paraná para o 
exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato. 

1111.1111YAMEMI 
JUNTA COMERCIAL 

DO PARARA 
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CASAGRANDE CONSULTORIA LTDA - ME 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

3a ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
NIRE: 41205685360 

E por estarem. assim, juntos e contratados, datam, lavram e assinam o presente 
instrumento em 1 (uma) via de igual t or e forma, obrigando-se fielmente por si e por 
e.us herdeiros a cumpri—ló em todo .6s,s s termos. 

Campo do Tenente, 4ccle neiro de 2018. 

(.4

131 ,RDO CASAGRANDE AS GRANDE 

7;&e' -Ce  /O)) 
AURELIO CASAGRA&DE 

TESTEMUNHAS: 

CYNTIA FERREIRA ZIELINSKI \CR).3,1'1). \ 9 

RISTIANE VEIGA FARIAS 
RG —8.981.270-4 SESP/PR RG — 10.094.731-5 SESP/PR 

111111.12r~ 
JUNTA COMERCIAL 

DO PAR" 
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CAMPO SISILM_AS LTDA 
CNPJ: 07.973.244/0001-08 

Fone/ Fax: (41) 3628-1303 
Avenida Gabriel Kaiss, 40 CEP: 83.870-000 

Centro Campo do Tenente — PR 

Campo do Tenente, 08 de janeiro de 2020. 

GUARAPREV - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE 

GUARATUBA - PARANA 

FONE 41 3472-8740 OU 8742 

COTACAO DE PREÇOS N° 001/2021 

LICENÇAS DE 

SITEMAS DE SOFTWARES 

VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

CONTABILIDADE 700,00 8.400,00 

RECURSOS HUMANOS 900,00 10.800,00 

LICITACAO E COMPRAS 400,00 4.800,00 

PORTAL DE TRANSPARENCIA 450,00 5.400,00 

Valor total para doze meses 29.400,00 

Validade da proposta: 25 dias 

Atenciosamente. 
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

CNPJ 76.030.717/0001-48 
NIRE 41205157452 

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 Cívico — Curitiba — PR — Cep. 80.530-110, portador da 

Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador 

do C.P.F. sob n°. 193.171.749-49 e; 

JOSÉ TARCÍSIO VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial 

de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos 
Garibaldi Biazetto, 251 — Casa 07 — Boa Vista — Curitiba — PR — Cep. 82.560-400, portador 

da Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR, expedida em 09/01/2017 e 

portador do C.P.F. sob n°. 162.325.500-72. 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 76.030.717/0001-48, com sua 
sede estabelecida na Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri — Curitiba — PR — Cep. 82.510-
350, com contrato social registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DE PARANÁ, 
sob o n° 179.827, por despacho em sessão de 02/08/1974, registrada sob o NIRE no. 
41205157452, com 26" Alteração Contratual arquivada sob o n°. 20200845403, registrado 

em 18/02/2020; resolvem, de comum acordo, alterar o contrato social, mediante as 
disposições estabelecidas nas cláusulas abaixo: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA SEDE 
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da matriz que era 
na Rua Ernesto Piazzetta, 202 - Bacacheri — Curitiba — PR — Cep. 82.510-350, passa a ser, na 
Rua Santo Campagnolo, 1.200— Centro — Sala 202 - Toledo - PR — Cep. 85.905-030. 

CLÁUSULA SEGUNDA — ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL 
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social para: 
Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 
62.03-1/00); Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
(CNAE 62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 
62.01-5/00); Suporte 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 69.20-6/02);Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 
consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de organização de feiras, 
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

CNPJ 76.030.717/0001-48 
NIRE 41205157452 

congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços combinados de escritório e 

apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00). 

CLÁUSULA TERCEIRA — ALTERAÇÃO ENDEREÇO DA FILIAL 
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o endereço da filial que era 
na Rua Santo Campagnolo, 1.200 — Centro — Toledo - PR — Cep. 85.905-030, passa a ser, na 
Rua Ernesto Piazzetta, 194 — Loja 02 — Condomínio Paraná - Bacacheri — Curitiba — PR — 
Cep. 82.510-350. 

CLÁUSULA QUARTA — ALTERAÇÃO OBJETO SOCIAL DA FILIAL 
Por este ato, os sócios desta sociedade limitada decidem alterar o objeto social da filial para: 
Suporte 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 em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de organização de feiras, 
congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços combinados de escritório e 
apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00). 

CLÁUSULA QUINTA — Tendo em vista a presente alteração, os sócios decidem aprovar o 
texto abaixo que reflete a consolidação do Contrato Social, revogando quaisquer dispositivos 
anteriores que conflitem com o ora aprovado: 

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

CNPJ 76.030.717/0001-48 
NIRE 41205157452 

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 Cívico — Curitiba — PR — Cep. 80.530-110, portador da 
Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 1.265.351 II/PR, expedida em 09/01/2017 e portador 
do C.P.F. sob n°. 193.171.749-49 e; 

JOSÉ TARCISIO VIERO, brasileiro, maior, casado em regime de comunhão parcial 
de bens, empresário, nascido em 24/01/1953, residente e domiciliado na Rua Carlos 
Garibaldi Biazetto, 251 — Casa 07 — Boa Vista — Curitiba — PR — Cep. 82.560-400, portador 
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da Carteira de Identidade - R.G. sob n°. 3.458.406-0 II/PR, expedida em 09/01/2017 e 

portador do C.P.F. sob n°. 162.325.500-72. 

Únicos sócios da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 76.030.717/0001-48, com sua 

sede estabelecida na Rua Santo Campagnolo, 1.200— Centro — Sala 202 - Toledo - PR — Cep. 

85.905-030, com contrato social registrado e arquivado na JUNTA COMERCIAL DE 

PARANÁ, sob o n° 179.827, por despacho em sessão de 02/08/1974, registrada sob o NIRE 

no. 41205157452, com 26a Alteração Contratual arquivada sob o n°. 20200845403, registrado 

em 18/02/2020; firmam o contrato social consolidado mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 

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 os 
administradores usarão somente em negócios estritamente ligados ao Objetivo Social, 
ficando proibidos de prestarem avais, fianças e outros beneficios gratuitos por natureza. 
(Art. 997, II, CC/2002) 

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade tem sua sede estabelecida na Rua Santo 
Campagnolo, 1.200 — Centro — Sala 202 - Toledo - PR — Cep. 85.905-030, podendo abrir e 
fechar filiais em quaisquer pontos do território nacional. (Art. 997, II, CC/2002) 

Parágrafo Único: A sociedade mantém uma filial estabelecida na Rua Ernesto Piazzetta, 
194 — Loja 02 — Condomínio Paraná - Bacacheri — Curitiba — PR — Cep. 82.510-350, com 
objeto social: Suporte 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 em gestão 
empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de 
organização de feiras, congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços 
combinados de escritório e apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00). 

CLÁUSULA TERCEIRA: A Sociedade tem por objetos sociais: Desenvolvimento e 
licenciamento de programas de computador não customizáveis (CNAE 62.03-1/00); 
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Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis (CNAE 

62.02-3/00); Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda (CNAE 62.01-

5/00); Suporte 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 69.20-6/02);Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto 

consultoria técnica específica (CNAE 70.20-4/00); Serviços de organização de feiras, 

congressos, exposições e festa (CNAE 82.30-0/01) e; Serviços combinados de escritório e 

apoio administrativo (CNAE 82.11-3/00). 

CLÁUSULA QUARTA: A sociedade iniciou as suas atividades em 01/07/1974 e tem prazo 
de duração por tempo indeterminado. (Art. 997, II, CC/2002) 

DO CAPITAL SOCIAL, COTAS, COTISTAS E RESPONSABILIDADE 

CLÁUSULA QUINTA: O capital social é de R$ R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), 
dividido em 400.000 (quatrocentos mil) quotas de capital no valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente do país, e fica 

distribuído aos sócios da seguinte forma: 

SÓCIOS QUOTAS % VALOR EM R$ 

ARNOLDO BOHACZUK 168.000 42 168.000,00 
JOSÉ TARCÍSIO VIERO 232.000 58 232.000,00 
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. 1052, 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 
Administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do 
inventário, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado Econômico. Do resultado do 
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
CNPJ 76.030.717/0001-48 

NIRE 41205157452 

exercício serão deduzidos, antes de qualquer distribuição, os prejuízos acumulados. O lucro 
líquido remanescente terá a destinação que lhe for dada por deliberação dos sócios quotistas, 
podendo ocorrer em proporção diversa da participação no capital social, desde que 
estabelecido em Reunião de Sócios, aprovado por unanimidade. (Art. 1.065, CC/2002). 

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 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, os 
sócios deliberarão sobre as contas de lucros líquidos apurados, e designarão os 
administradores quando for o caso. (Art. 1.071 e 1.072, § 2° e Art. 1.078, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA: Os prejuízos que eventualmente se verificarem serão mantidos em 
conta especial para amortização em exercícios subseqüentes. 

DA ADMINISTRAÇÃO, REMUNERAÇÃO E CONTABILIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Os Administradores DECLARAM, sob as penas da 
lei, de que não estão 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 financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou à propriedade. (art. 1.011, § 1°, CC/2002). 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A administração da sociedade é exercida pelos sócios 
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 poderes para a prática de todos os atos necessários à 
administração da sociedade. 

Parágrafo Primeiro: Fica facultada a nomeação de administradores não pertencentes ao 
quadro societário, desde que aprovado por 2/3 (dois terços) dos sócios, nos termos do art. 
1.061 da Lei n° 10.406/2002. 
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Parágrafo Segundo: Serão plenamente válidos os atos 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 fmanceiras 
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: Os administradores ficam dispensados de prestar caução em garantia 

de seus atos. 

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 administradores serão devidos a partir da data em 
que a sociedade iniciar as suas atividades operacionais, uma remuneração, a título de Pró-
Labore, a ser determinada de comum acordo, em reunião ou assembleia dos sócios. 

DO AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE CAPITAL SOCIAL, RETIRADA E MORTE 
DE SÓCIOS, E DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: No aumento ou redução do Capital Social será 
obedecida a proporção de cada um dos sócios no Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas 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, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (Art. 
1.056, Art. 1.057, CC/2002) 

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

Parágrafo Segundo: Se mais de um sócio exercer o direito de preferência, as quotas a venda 
serão rateadas entre si, observando-se a proporção de cada um deles no Capital Social. 
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
CNPJ 76.030.717/0001-48 

NIRE 41205157452 

Parágrafo Terceiro: Se ao término do prazo de 30 (trinta) dias contados da data do 

recebimento do aviso, a sociedade e, sucessivamente, os demais sócios não tiverem exercido 

o direito de preferência que lhes é assegurado, 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 disponíveis e sem 

prejuízo do Capital Social. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O sócio que desejar retirar-se da sociedade deverá 

notificar formalmente a sociedade e os demais sócios com antecedência de 60 (sessenta) 

dias. 

Parágrafo Primeiro: Não havendo acordo entre os interessados, os haveres do sócio que se 
retira serão apurados por meio de liquidação das respectivas quotas, e serão pagos com base 
no valor de mercado da sociedade, o qual será obtido por avaliação técnica elaborada por 
perito ou avaliador especializado, contratado pela sociedade. 

Parágrafo Segundo: O pagamento do valor apurado correspondente às respectivas quotas 
será efetuado em 120 (cento e vinte) parcelas mensais e consecutivas, corrigidas pelo IGP-M 
(índice Geral de Preços — Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas), desde a data 
da avaliação até o efetivo pagamento, vencendo a primeira parcela 30 (trinta) dias após o 
arquivamento da alteração de contrato social na Junta Comercial que formalize a retirada do 
sócio. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA. Em caso de falecimento de qualquer sócio a sociedade não 
será dissolvida, continuando com o(s) sócio(s) remanescente(s), podendo os herdeiros ou 
sucessores virem a compor o quadro societário, se assim desejarem, e desde que haja a 
concordância expressa da integralidade dos sócios remanescentes. 

Parágrafo Único: Não havendo o ingresso dos herdeiros ou sucessores, a sociedade se 
resolverá perante o sócio falecido, caso em que os haveres serão apurados e pagos aos 
herdeiros ou sucessores da mesma forma que o determinado na CLÁUSULA DÉCIMA 
OITAVA e seus parágrafos, sendo que a primeira parcela vencerá 30 (trinta) dias após a 
apresentação à sociedade de autorização judicial e arquivamento da alteração de contrato 
social na Junta Comercial que permita/homologue a formalização integral da operação. 
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EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

CNPJ 76.030.717/0001-48 
NIRE 41205157452 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: Os dispositivos das CLÁUSULAS DÉCIMA OITAVA e 
DÉCIMA NONA, serão adotados também em outros casos em que a sociedade decida pela 

exclusão do sócio. (Art. 1.028 e Art. 1.031, CC/2002) 

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 moral ou civil julgada por sentença, abuso e violação das obrigações sociais, 

sendo seus haveres apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à 

data da dissolução, verificada em balanço 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-autoria. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA- Fica eleito o foro da cidade de Curitiba, PR, com 
renúncia de outro por mais privilegiado que seja, para dirimir os casos omissos e as eventuais 
questões advindas do presente Contrato Social. 

Assim, por estarem assim justos e contratados, cientes do teor e alcance das cláusulas e 
condições acima, assinam o presente instrumento em 1 (uma) via, e se obrigam fielmente por 
si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo em todos os seus termos. 

Toledo, 10 de setembro de 2020. 

ARNOLDO BOHACZUK 
Sócio-administrador — Assinatura via eCPF 

JOSÉ TARCÍSIO VIERO 
Sócio-administrador — Assinatura via eCPF 

Advogado: 
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WILSON REDONDO ÁVILA 
OAB/PR: 50.618 — Assinatura via eCPF 
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LIVRO N° 0661-P 
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çj SAIBAM, quantos este público instrumento de procuração 
'-;1 ---Ivirem que aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte (24/09/2020), 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARANÁ 
oNgf. gtábeitai PA a 

ER ELISANGELA DIAS FLORENCIO DE OLI 

COMARCA DE CURITIBA TABELIÃ E OFICIAL DESIGNA 
AVENIDA PARANÁ, 1330 - FONE/FAX: (41) 3071-7000 

FOLH 

PROCURAÇÃO PÚBLICA QUE FAZ: EQUI 
SISTEMAS LTDA - A FAVOR DE: JOÃO LUIZ DE 
MACEDO JUNIOR, COMO ABAIXO SE DECLARA: 

neste Distrito do Bacacheri, Município e Comarca de Curitiba, Capital do Estado do Paraná, 
neste Serviço Notarial, perante mim, Escrevente Autorizada, compareceu como Outorgante: 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado com sede e foro, à Rua 
Santo Campagnolo, n° 1200, sala 202, Vila Industrial, na cidade de Toledo, Estado do Paraná 
CEP 85.905-030, inscrita no CNPJ. sob o número 76.030.717/0001-48, e filial à Rua Ernesto 
Piazzetta, n° 194, Loja 02, Condomínio Paraná, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná - CEP 
82.510-350, inscrita no C.N.P.J. sob o número 76.030.717/0002-29; neste ato devidamente 
representada por seu sócio administrador: JOSÉ TARCÍSIO VIERO, brasileiro, que declarou 
ser casado, empresário, portador da Cédula de Identidade - RG n° 3.458.406-0-SESP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob n.° 162.325.500-72, residente e domiciliado à Rua Carlos Garibaldi 
Biazeto, no 251, casa 07, nesta Capital, nos termos da sua 27' (Vigésima Setima) alteração do 
contrato social consolidada devidamente arquivados na JUCEPAR (Junta Comercial do 
Paraná) sob n". 20205376975, em data de 17/09/2020 e, 20/09/2020. Dados estes retificados 
através da certidão simplificada apresentada, emitida em 22/09/2020; que de cujos documentos 

r, que me foram apresentados, ficam cópias arquivadas neste Serviço Notarial. A presente, LL; 
oldentificada como a própria, por mim, Escrevente da Tabeliã que esta subscreve, á vista dos 

< o *àocumentos que me foram apresentados e de plena capacidade jurídica reconheço, do que dou 
(1) 
-0 c 1.-fé. Então, pela outorgante, na forma que vem representada, me foi dito que, por este público 
o *2)

0 ti 
Ca c anstrumento nomeia e constitui seu bastante procurador: JOÃO LUIZ DE MACEDO 

;.d 
UNIOR, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade n° < - 
.406.041-6/S SP/P R , inscrito no CPF/MF sob n.° 857.230.619-68, residente e domiciliado à 
ua Jovino do Rosário, 1790, apartamento 802, torre 02, nesta Capital; ao qual confere 

ES -03 %2 
0  °deres amplos, gerais c ilimitados para o fim especial de assinar propostas, orçamentos, 

frci' otações, contratos e aditivos contratuais, promover a participação da outorgante em licitações 
u>11.2 úblicas, concordar com todos os seus termos, assistir a abertura de propostas, fazer 

impugnações, reclamações, protestos e recursos, fazer novas propostas, rebaixar preços, 
conceder descontos, prestar caução, levantá-las, receber as importâncias caucionadas ou 
depositadas, transigir, e praticar enfim, todos os demais atos necessários ao cabal e fiel 
desempenho do presente mandato, inclusive substabelecer a outrem, com ou sem reserva de 
poderes, do que tudo, ela Outorgante dará por bom, firme e valioso. Redigida e lavrada 
sob minuta apresentada, que por cujo teor o outorgante se responsabiliza, ciente de que 
qualquer reclamação posterior no tocante ao conteúdo desta será considerada improcedente. A 
outorgante declara, na forma que vem representada estar ciente pela leitura do Artigo 661 do 
Código Civil Brasileiro. Recolhido a taxa no percentual de 25 % (vinte e cinco por cento) 
devido ao Fundo de Reequipamento do Poder Judiciário - Funrejus - conforme preceitua a Lei 
n° 18.415/2014, de 29/12/2014. E, de como assim o disseram, do que dou fé, lhes lavrei este 
público instrumento por me ser pedido e distribuído, que depois de lido e achado em tudo 
conforme, aceitam, outorgam c assinam a tudo presentes, dispensando a presença das 
testemunhas instrumentárias a este ato, conforme preceitua o (Provimento n° 286/2018) do 

www.bacellar.not.br 
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2 Código de Normas da Corregedoria Geral da Justiça, deste D.•• do. Procuração devidamente 
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MINISTÉRIO DA ECONOMIA 

Secrelgia ËspecWde ÜeSblir0Clinkil ãS10 GOVgla Ülg 

SecretÉe de Governo Digital 
Departamento Nacional de Registro rmpresãriai G Iniegrác&) 

ASSINATURA ELETRÔNICA 

Nina 10 de 10 

Certificamos que o ato da empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA consta assinado digitalmente por: 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) 

CPF Nome 

16232550072 JOSE TARCISIO VIERO 

19317174949 ARNOLDO BOHACZUK 

27832902949 WILSON REDONDO AVILA 

~Lanai 
JUNTA COMERCIAL

DC)PARANA j 
LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 20/09/2020 

wini.empresafacil.pr.gov.br 

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de SUEI autenticidade nos respectivos portais, 
informando seus respectivos códigos de verificação. 

CERTIFICO O REGISTRO EM 20/09/2020 11:19 SOB N 20205376975. 

PROTOCOLO: 205376975 DE 17/09/2020 OB:25. 

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004460421. NIRE: 41205157452. 
EQU/PLANO SISTEMAS LTDA 
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TIO/
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EQUIPLANC SISTEMAS LTDA. (MATRIZ E FILIAIS) 

CNPJ: 76.030.717/0001-48 

Certidão n°: 27531359/2020 

Expedição: 20/10/2020, às 15:41:31 

Validade: 17/04/2021 - 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. 

Duvidas e sugestões: endt@tst.jus.br 



11/01/2021 Certidão 

MUNICÍPIO DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ 

-, 
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.-,S . - V;; 

Certidão Positiva com efeito de negativa 56367/2020 

IMPORTANTE: 

FICA RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA 
MUNICIPAL COBRAR DÉBITOS CONSTATADOS 
POSTERIORMENTE MESMO REFERENTE AO 
PERÍODO COMPREENDIDO NESTA CERTIDÃO. 

Certificamos que a presente certidão está sendo expedida de forma positiva com efeito de negativa, tendo em 
vista a existência de créditos não vencidos. 

VALIDADE: 16/02/2021 CÓD. AUTENTICAÇÃO: 5ZTJ4S2QETTC4X859UC 

, 

FINALIDADE: VERIFICAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
ENDEREÇO: R SANTO CAMPAGNOLO, 1200 - VILA INDUSTRIAL CEP: 85905030 Toledo - PR 

INSCRIÇÃO EMPRESA 

992720 

CNPJ/CPF 

76.030.717/0001-48 

INSCRIÇÃO ESTADUAL 

ISENTO 

ALVARÁ 

992720 
CNAE / ATIVIDADES 

6203-1/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-Customizáveis, 6209-1/00 - Suporte técnico, 
manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, 6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e 
serviços de hospedagem na internet, 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, 7020-4/00 - Atividades 
de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica, 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo, 8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, 6202-3/00 - Desenvolvimento e 
licenciamento de programas de computador customizáveis, 6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 

Certidão emitida gratuitamente pela Internet em 18/12/2020. 
Qualquer rasura invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br 

equiplano.toledo.pr.gov.br:7474/esportal/stmcertidao.view.logic?idCertidao=457569 1/1 



22/09/2020 

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

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

Nome: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
CNPJ: 76.030.717/0001-48 

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com 
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 - 
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e 

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

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

Esta certidão 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://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014. 
Emitida às 15:02:15 do dia 22/09/2020 <hora e data de Brasília>. 
Válida até 21/03/2021. 
Código de controle da certidão: 1FAD.19A8.08FE.BEFB 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Receita Estadual do Paraná 

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N° 023249622-75 

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 05/05/2021 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
www.fazenda.pr.gov.br 
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MUNICÍPIO DE TOLEDO 
ESTADO DO PARANÁ 

76.205.806/0001-88 
RUA RAIMUNDO LEONARDI, 1586- CENTRO - TOLEDO - PR 

ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO n° 992720 
O Município de Toledo, conforme protocolo n° 37708/2020 de 23/09/2020 concede alvará de licença para localização a: 

Nome 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
CNPJ/CPF: 76.030.717/0001-48 
Localização 
R SANTO CAMPAGNOLO, 1200 - VILA INDUSTRIAL CEP: 85905030 Toledo - PR 
Atividades 
6203-1/00 - Desenvolvimento c licenciamento de programas de computador não-customizáveis. 

6209-1/00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação. 

6311-9/00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet. 

6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda. 

7020-4/00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica. 

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 

8230-0/01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas. 

6202-3/00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis. 

6920-6/02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária. 

Horário de funcionamento: Comercial 
Segunda à Sábado das 08:00 às 22:00 

Emitido em 
23/09/2020 

Válido até 
23/03/2021 

Observações 

1 - O presente alvará só tem efeito para o período e para as atividades acima especificadas, ficando sujeito à renovação anual. As 
demais atividades não estão licenciadas pelo Munícipio, ainda que constem no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. 
2 - Será exigida a renovação da licença sempre que ocorrerem mudanças de ramo de atividade, modificações nas características do 

estabelecimento ou transferência de local. 
3 - Nos casos de alterações tais como: mudanças de endereço, razão social, ramo de atividade, cessação de atividades, etc., o 

contribuinte ou responsável deverá comunicar o fato à Administração Tributária dentro do prazo de 30 (trinta) dias. 

IMPORTANTE 
- Evite multas, auditorias, fiscalização especial e outros aborrecimentos mantendo em dia sua situação perante o Fisco. Futuramente, 
você precisará de Certidões para fins de aposentadoria, auxílios, pensão, etc. 

Zele pelo seu futuro. 

Alvará emitido pela Internet em 23/09/2020. 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
Conferir autenticidade em www.toledo.pr.gov.br 



05/01/2021 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA 

NUMERO DE INSCRIÇÃO 

76.030.717/0001-48 
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO 
CADASTRAL 

DATA DE ABERTURA 

25/07/1974 

NOME EMPRESARIAL 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 

EQUIPLANO SISTEMAS 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 

62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
63.11-9-00 -Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação 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 gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 

206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRADOURO 

R SANTO CAMPAGNOLO 
NÚMERO 

1200 
COMPLEMENTO 

SALA 202 

PORTE 

DEMAIS 

CEP 

85.905-030 
BAIRRO/DISTRITO 

VILA INDUSTRIAL 
MUNICÍPIO 

TOLEDO 
UF 

PR 

ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

EQUIPLANO@EQUIPLANO.COM.BR 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 

SITUAÇÃO CADASTRAL 

ATIVA 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 

(41) 3351-5000 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB n° 1.863, de 27 de dezembro de 2018. 

Emitido no dia 05/01/2021 às 09:50:37 (data e hora de Brasília). 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 

04/03/2001 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
****** ** 

Página: 1/1 



05/01/2021 Consutta Regularidade do Empregador 

Certificado de Regularidade 
do FGTS - CRF 

Inscrição: 76.030.717/0001-48 

Razão SOCiakQUIPLANO SISTEMAS LTDA 

Endereço: R SANTO CAMPAGNOLO 1200 SALA 202 / VILA INDUSTRIAL / 
TOLEDO / PR / 85905-030 

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 Servico - 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:26/12/2020 a 24/01/2021 

Certificação Número: 2020122602021220238345 

Informação obtida em 05/01/2021 09:54:05 

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

https://consulta-crf.caixa.gov.briconsultacrf/pages/consultaEmpregadorjsf 1/1 



4 equiplano 

Curitiba, 08 de janeiro de 2021. 

Ao 
GUARAPREV 

Prezado, 

Atendendo à solicitação da Entidade quanto ao fornecimento de sistemas aplicativos para utilização 
no Guaraprev, estamos enviando nossa proposta de trabalho. 

Módulo de Contabilidade Pública 
Módulo de Licitação e Compras 
Módulo de Recursos Humanos 
Portal da Transparência 

INVESTIMENTO 

Valor do licenciamento mensal 
Valor duas Parcelas 
Valor Anual 

CONSIDERAÇÕES 

R$ 1.452,00/ mensal 
R$ 7.986,00 
R$ 14.520,00/ parcela única 

O suporte técnico será feito por telefone, internet, e-mail. Atendimentos por telefone terão 
prioridade em nosso "help desk. 
O valor será reajustado a cada 12 meses com base no IGP-M, 

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

Atenciosamente. 

c;C --t'‘C: 

Pamella L uise de Macedo 
Departamento Comercial e Contratos 
WhatsApp: 41 3351-5000 
E-mail: pamella(&equiplano.com.br 

Matriz:Rua Santo Campagnolo, 1200, sala 202 - Toledo /PR - CEP 85905-030 
Filial: Rua Ernesto Piazzetta, 194 - Curitiba/ PR -- CEP 82510-350 
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 
comercial@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br 
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DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DE MENOR DE IDADE 

A Empresa Equiplano Sistemas Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 

no CNPJ sob o n°. 76.030.717/0001-48, inscrição estadual isento, com sede na Rua Rui Barbosa, 

n". 1200, bairro Vila Industrial, CEP 85.905-030, na cidade de Toledo - PR, neste ato representada 

pelo Sr. João Luiz de Macedo Junior, brasileiro, casado. Gerente de Negócios, portador da cédula 

de identidade RG n°. 5.406.041-6 e inscrito no CPF sob o n°. 857.230.619-68. residente na Rua 

Jovino do Rosário, n°.1790, bairro Boa Vista, CEP 82.560-435, na cidade de Curitiba - PR, declara 

que cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, não tendo em seu 

quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou 

perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos. Outrossim, expressa ter ciência de que o descumprimento do disposto acima 

durante a vigência do contrato acarretará rescisão do mesmo. Por fim, declara que presta as 

presentes declarações na forma e sob as penas da Lei. 

Toledo, 12 de janeiro de 2021. 

,J 
João Luiz de acedo Junio 

Gerente e Negócios 
CPF: 857.- 0.619-68 

RG: 5.406.041-6 

76.030.717/0001-48 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
R. Santo campreor . Sala 202- Vila Industrial 

TOLEDO-PR 

Rua: Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350 
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 
equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br 

Fls. 
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TERMO DE COMPROMISSO DE COMBATE À CORRUPÇÃO E AO CONLUIO 

ENTRE LICITANTES E DE RESPONSABILIDADE SÓCIO-AMBIENTAL 

Equiplano Sistemas LTDA, inscrita no CNPFMF n°76.030.717/0001-48, por meio do seu 

representante devidamente constituída ao Sr. João Luiz de Macedo Junior doravante denominado 

[Licitante]. 

- Consciente de que a sociedade civil brasileira espera dos agentes econômicos a declaração de 

adesão a princípios, atitudes e procedimentos que possam mudar a vida política do País, assim 

como anseia pela efetiva prática de tais princípios; 

- Desejosa de oferecer à nação uma resposta à altura das suas expectativas; 

- Determinada a propagar boas práticas de ética empresarial, que possam erradicar a corrupção 

do rol das estratégias para obter resultados econômicos; 

- Ciente de que a erradicação das práticas ilegais, imorais e antiéticas depende de um esforço dos 

agentes econômicos socialmente responsáveis para envolver em tais iniciativas um número cada 

vez maior de empresas e organizações civis; 

Sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro e art. 90 da Lei 8.666/93, 

se comprometem a: 

1. Adotar, ou reforçar, todas as ações e procedimentos necessários para que as pessoas que 

integram as suas estruturas conheçam as leis a que estão vinculadas, ao atuarem em seu nome ou 

em seu beneficio, para que possam cumpri-las integralmente, especialmente, na condição de 

fornecedor de bens e serviços para a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA; 

2. Proibir, ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que atue em seu nome 

ou em seu beneficio dê, comprometa-se a dar ou ofereça suborno, assim entendido qualquer tipo 

de vantagem patrimonial ou extra patrimonial, direta ou indireta, a qualquer funcionário da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA, nem mesmo para obter decisão favorável aos 

seus negócios: 

3. Proibir ou reforçar a proibição de que qualquer pessoa ou organização que aja em seu nome 

seja como representante, agente, mandatária ou sob qualquer outro vínculo, utilize qualquer meio 

imoral ou antiético nos relacionamentos com funcionários da PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARATUBA; 

Rua: Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350 
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 
equiplanotDequiplano.corn.br - www.equiplano.com.br 
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4. Evitar que pessoa ou organização que atue em seu nome ou em seu benefício estabeleça 

qualquer relação de negócio com as pessoas físicas ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, 

que tenham sido declaradas inidõneas pela Administração Pública; 

5. Não tentar, por qualquer meio, influir na decisão de outro participante quanto a participar ou 

não da referida licitação; 

6. Apoiar e colaborar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARATUBA em qualquer 

apuração de suspeita de irregularidade ou violação da lei ou dos princípios éticos refletidos nesta 

declaração, sempre em estrito respeito à legislação vigente; 

E, ainda, declara que: 

7. A proposta apresentada nesta licitação foi elaborada de maneira independente e que o seu 

conteúdo, bem como a intenção de apresentá-la não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante em 

potencial ou de fato do presente certame, por qualquer meio ou por qualquer pessoa antes da 

abertura oficial das propostas; 

8. Esta empresa e seus sócios-diretores não constam em listas oficiais por infringir as 

regulamentações pertinentes a valores sócios-ambientais, bem como não contrata pessoas físicas 

ou jurídicas, dentro de sua cadeia produtiva, que constem de tais listas; 

9. Está plenamente ciente do teor e da extensão deste documento e que detém plenos poderes e 

informações para firmá-lo. 

Toledo, 12 de janeiro de 2021. 

76.030.717/0001-48 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 

R. Sento Campar, 1200 - Slibé 202 - Via 

EP 85.905-030 
TOLEDO-PR 

João Luiz de acedo Jun 
Gerente a e Negócio 
CPF: 85 .619- 8 

RG: 5.406.041-6 

Rua: Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350 
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 
equiplano@equiplano.com.br - www,equiplano.com.br 
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DECLARAÇÃO QUE NÃO POSSUI EM SEU QUADRO SOCIETÁRIO SERVIDOR 
PÚBLICO, 

EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA 

DECLARAÇÃO 

Declaramos para os fins de direito, que não possuímos em nosso quadro societário servidor 

público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista, sendo de 

nossa inteira responsabilidade a fiscalização dessa obrigação. 

Toledo, 12 de janeiro de 2021. 

João Luiz de acedo Junior 
Gerente d Ne 'cios 
CPF: 857.230.619-68 

RG: 5.406.041-6 

76.030.717/0001-48 
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. 
R. Santo Campiffplo,e50:3 Se190524- Vila Industriai 

TOLEDO-PR 

Fls. “-
Rua: Ernesto Piazetta, 202 Curitiba/PR - CEP 82510-350 
Geral: 41 3351-5000 - Suporte: 41 3351-5010 
equiplano@equiplano.com.br - www.equiplano.com.br 



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE 

GUARATUBA-PARANÁ. 
Guaraprev 

MINUTA DO CONTRATO LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 218/2021 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o GUARAPREV — PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS DE GUARATUBA, ESTADO DO 
PARANÁ e a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. nos termos da Lei 8.666/93 e 
legislação pertinente, assim como pelas condições da Licitação na modalidade Dispensa, pelos 
termos da proposta da Contratada datada de XXXXXXXXXXXXXXXX e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das p s na forma abaixo: 

CONTRATANTE: GUARAPREV — REGIME PRÓPRIO DOS SE S PÚBLICOS 
MUNICIAPAIS DE GUARATUBA, Estado do Paraná, pessoa jurís. a e e público 
interno, com sede à Dr. José Bonifácio, n°. 367, inscrito no n.° 07. /0 , neste 
ato devidamente representada pelo Diretor Executivo, e pleno exercíci se seu andato e 
funções, Edilson Garcia Kalat, e 

CONTRATADA: XXXXXXXXXXXXXXXX 
cláusulas abaixo determinadas: 

Pelo presente instrumento contratual de nciamento rogramas de Informática, decorrente 
do processo de Dispensa de Licitação n 021, de 06 d- .neiro de 2021, os signatários deste 
instrumento, como representantes le das p. obrigam-s; cumprir as Cláusulas e condições 
a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA II OBJET 
presente contrato é o L 
SISTEMAS, em módu 
Sistema Integrado 
Federal 4320/64 
Execução Orça 
Sistema de Rec 
PASEP, RAIS. DI 
Siste de Licita 

ropries a 
Pública, Planejamento e Patrimônio — Nos moldes da Lei 

— Plano Plurianual, Projeção da Receita, Orçamento, 
o e Contratos. 

culo da folha de pagamento, geração de arquivos para 
ico funcional com geração de arquivos. 

s — Nos moldes da Lei Federal 8666/93. Inclui os módulos: 

ZA DO CONTRATO: O objeto do 
exclusivo, dos direitos de Uso de cópia dos 

ICENCIADORA, relacionados a seguir: 

sol' mp e processo, geração de documentos (editais, atas, etc.), utilitário 
para fo oposta, apuração, apuração de pregão com registros de todas as 
rodadas, co tos e documentos, requisitos de compras, requisição de empenho. 
Portal da Tra arência - Disponibilização de dados on line da administração, em portal público 
da Internet para c rimento à Lei 131/2009, com controle de área pública e de acesso restrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONCEITUAÇÃO: 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 LICENCIADORA 
para 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 
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DE 

GUARATUBA-PARANÁ. 
Guaraprev 

disponíveis para utilização pela LICENCIADA; INSTALAÇÃO procedimento executado pela 
LICENCIADORA nos 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 LICENCIADORA o treinamento na 
operação de equipamentos, sistemas operacionais e utilitários; SUPORTE significa atender ao 
operador do sistema através de telefone, intemet, para solucionar dúvidas de operação, 
exclusivamente no SISTEMA. 

CLÁUSULA TERCEIRA - VIGÊNCIA: A vigência do presente cont 
31/12/2021. 

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERA ÃO DO LICENC TO: A 
pagar a LICENCIADORA o valor total de R$ XX.XX XXXXXX 
pago em parcela única até XX/XX/XXXX. 

á de 01/01/2021 à 

NCIAP deverá 
XXXXXXXX) 

CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA: caso de ina lência no pagamento das 
parcelas do LICENCIAMENTO superior a 30 (tn dias o co poderá ser suspenso 
temporariamente até a regularização d pendência sem preju à continuidade deste 
LICENCIAMENTO. 

CLÁUSULA SEXTA - RESCISÃ6:
neste LICENCIAMENTO, o mesmo pod 

lta infratora obrigada a pagar 
executado na vigência 
cumprimento das de 
deverá receber co 
infratora 10 (de 
deverá efetuar 
poderá ainda s 
comunicação exp 
solic 
60 e 
deverão 

nja alguma das condições previstas 
la parte prejudicada, ficando a parte 

ondente a 10% (dez por cento) do saldo não 
unca inferior a uma mensalidade, além do 

a tivação da rescisão, quando a parte infratora 
o quais condições não foram obedecidas e terá a parte 

ento da multa acima estipulada. A LICENCIADA 
estejam em atraso. O presente LICENCIAMENTO 

o quando não ocorrer infração contratual, mediante 
ncia de 60 (sessenta) dias, ficando obrigada a parte que 

tra parte com a multa estipulada nesta clausula. Decorridos os 
edid rescisão, as cópias dos SISTEMAS em poder da LICENCIADA 
LICeNCIADORA, independentemente de que tenha pedido a rescisão. 

uma artes in 
ser res 

CLÁUSULA S A — No preço contratado estão previstos os tributos vigentes na data da 
assinatura do co rato. Havendo alteração de alíquotas, criação ou extinção de tributos, o valor 
contratado será alterado visando permanecer o equilíbrio financeiro. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA LICENCIADORA: 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 LICENCIADA deverá será executada pela 
própria LICENCIADORA. 

2 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - As melhorias e novas funções introduzidas nos SISTEMAS 
originalmente licenciados são distribuídas toda vez que a LICENCIADORA as concluir, visando 
dotar a LICENCIADA sempre com a última versão dos SISTEMAS, sem ônus para a 
LICENCIADA. Cabe à LICENCIADA adotar essa versão no prazo de 10 (dez) dias após a 
liberação no site da LICENCIADORA. Após este prazo a LICENCIADORA não mais estará 
obrigada a fornecer suporte à versão antiga. 

PARÁGRAFO SEGUNDO - GARANTIA DE ATUALIZA ÃO L AL: As modificações de 
cunho legal, fiscal ou tributário, impostas pelos órgãos federais, introduzidas nos 
SISTEMAS, durante a vigência do LICENCIAMENTO. A interpretação 1 a as editadas 
e sua implementação nos SISTEMAS, será efetuada com b nas pub açõ das 
sobre cada matéria, em veículos de comunicação de domín sús co. Inte ções d -rgentes 
por parte da LICENCIADA, quando implementadas, ser- eto de negoci ão. Caso não haja 
tempo hábil para desenvolver as modificações legais e a ação e o mi e .a vigência das 
mesmas, a LICENCIADORA procurará indic eluçõe emativas a atender as 
determinações legais, até a atualização dos SIST 

PARÁGRAFO TERCEIRO — Modificaç s na Legisl ou Regul. entação Municipal serão 
introduzidas por solicitação da LICE A e serão • plementadas após aprovação de 
cronograma e orçamento. 

PARÁGRAFO QUARTO — Modificaç Regulamentação Estadual poderão 
gerar acréscimo no valor con atado a fim rio financeiro do Contrato. 

PARÁGRAFO QUI 
terceiros, perda de d 
qualquer espécie, sulta 
SISTEMAS lic dos, as 
legislação vigen que 
documentos. A L ADA é 
utiliza o dos pro uand 
inf CEN 
gerado 

não será responsável por reclamações de 
s ou produtividade, custos com paralisações ou prejuízos de 

ões e/ou valores incorretos, fornecidos pelo Usuário aos 
cumprimento dos requisitos e prazos, exigidos pela 

o processamento propriamente dito e a entrega de 
ca responsável pela conferência dos resultados obtidos na 

erificar erro nos resultados obtidos a LICENCIADA deverá 
tempo hábil para que esta possa corrigir o problema que for 

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

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A LICENCIADA será responsável pela manutenção e total 
segurança do banco de dados e arquivos dos sistemas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A LICENCIADA deverá manter pessoal habilitado para operação 
dos SISTEMAS, bem como realizar atualizações e cópia de seguranças do banco e arquivo de 
dados, conforme orientações da LICENCIADORA. 
PARÁGRAFO TERCEIRO: Cabe à LICENCIADA o fornecimento do Sistema Operacional e 

3 
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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 LICENCIADORA 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 LICENCIADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS DE PROPRIEDADE: O pres 
LICENCIAMENTO de uso de Sistemas. permanecendo a prop 
LICENCIADORA. A LICENCIADA será plenamente responsável pelo 
direitos da LICENCIADORA sobre cada SISTEMA, cujo uso é conce 
não poderá ceder a terceiros, em todo ou em parte, qua er ISTEM 
fornecidos pela LICENCIADORA, comprometendo-se eus funciona 
manter sob sua guarda cada cópia e documentação rece 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de d pnmento d 
expressas, a LICENCIADA, será responsável as perdas 
LICENCIADORA, por cópia direta ou indi amente div da. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A LIC 
dos SISTEMAS, para a sua segur 
cópia para fins de cessão, sublocação, em 

CLÁUSULA DÉCIMA 
poderão ser encaminh 
área de Suporte, me 

PARÁGRAFO 
remoto às suas m 

PA 
co 
se ong 
operaciona 
na document 
conhecimento ta 

te contrato é apenas de 
dos mesmos à 

sguardo dos 
ADA 

u doc entação 
s ou prepostos a 

quer das disposições aqui 
nos ocasionados a 

oderá fazer BACKUP (cópia de segurança) 
tra acide es, sendo expressamente vedada a 

TÉCNICO: Solicitações de suporte técnico 
avés do endereço www.equiplano.com.br na 

IADA deve permitir à LICENCIADORA acesso 
stvel prover suporte remoto. 

estarão cobertos por este LICENCIAMENTO os serviços de: 
s bancos de dados dos SISTEMAS caso os mesmos não tenham 

as nsfrt programas; recuperações de processamentos, devidos a erros 
de técnicas e métodos diversos dos instruídos no treinamento ou indicados 

nsu tas referentes ao trabalho cotidiano dos operadores que deveriam ser do 
estes; alterações ou novas funcionalidades que não previstas na proposta que 

originou este L NCIAMENTO; 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 LICENCIADORA. Estes serviços não 
cobertos, quando porventura prestados pela LICENCIADORA, 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. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS: Quando solicitado 
pela LICENCIADA a visita da LICENCIADORA, após o justo agendamento, sem prejuízo do 
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pagamento das horas técnicas, serão de responsabilidade da Entidade as despesas de Estadia e 
Alimentação em estabelecimentos no município para técnicos da LICENCIADORA, durante o 
período da prestação dos serviços. A LICENCIADORA indicará os locais de estadia e 
alimentação, bem como o limite de despesas. 

CLÁUSULA DECIMA 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 qu uma das cláusulas 
deste contrato não implicará em nulidade das demais. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Este documento conté do os com issos d partes e 
substitui toda e qualquer proposta anterior, sobre as quais lece, não pod do ser modificado, 
exceto por meio de aditamento. devidamente assinado entantes lega d partes. 
E por estarem de acordo assinam o presente instrum t m dua , ambas d ual teor e forma 
e para os mesmos e jurídicos efeitos, sujeitando- r si e seus 
das disposições aqui contidas, promessa esta que fo Iam na pres e duas testemunhas e 
com o ciente de um advogado, que assinam siante. 

Guaratuba, xx de xxx de 20xx. 

LICENCI 

TE 

Nome.

CP': 

. Nome: 

CPF: 

ores, ao fiel cumprimento 

LICENCIADORA 



REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA 
PREFEITURA DE GUARATUBA - PR 

PROCESSO N° 218/2021 

De: CONTABILIDADE 

Para: ASSESSESORIA JURIDICA 

Data:8/1/2021 10:0842. 

Assunto: LOCAÇÃO DE SOFTWARES 

Em atenção ao contido no processo a contabilidade desta Autarquia solicita 

o parecer jurídico sobre a LOCAÇÃO DE SOFTWARES, que compõem os sistemas de 

informática sendo eles contabilidade, recursos humanos, compras e licitação e Portal de 

Transparência 

Sem mais para o momento, despeço-me com os votos da mais alta estima e consideração. 

Atenciosamente, 

EMER-YN ' C' ESAR MACHADO 

CONTADOR 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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DE GUARATUBA — PR 

ASSESSORIA JURÍDICA 

PARECER 004/2021 

DISPENSA LICITAÇÃO 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 218/2021 

INTERESSADO: GUARAPREV 

EMENTA: ADMINISTRATIVO — LICITAÇÃO — LICENÇA DE 

SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA — VALOR DA 

CONTRATAÇÃO DENTRO DO LIMITE LEGAL PARA 

CONTRATAÇÃO DIRETA (ART. 24, INCISO II, DA LLCA) — 

DISPENSA DE LICITAÇÃO — POSSIBILIDADE. 

É dispensável a instalação de licitação para contratações que se 

mostrem economicamente diminutas, assim consideradas aquela cujo 

valor limite não supere R$ 17.600,00 (valor atualizado pelo Decreto 

Federal 9.412/18) considerando a sua previsão orçamentária pelo 

período mínimo de 01 ano. 

1. RELATÓRIO 

Encaminhados os autos de processo administrativo n° 

218/2021 à assessoria jurídica para análise técnica, em que O GUARAPREV solicita, em 

caráter de brevidade, a aquisição de licença de software de gestão pública para 

gerenciamento da folha de pagamento, licitação e contratos, planejamento e patrimônio, 

portal da transparência e sistema de recursos humanos e sistema integrado de contabilidade 

pública. 

Considerando que os valores orçados e disponíveis para 

compra não ultrapassam o limite global de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), 

e ainda considerando que dita compra direta não se revela como necessidade continuada, o 

Rua Jose Bonifácio, n° 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-
guaraprev@guaratuoa.pr.gov.br 
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presente procedimento está apto a ser processado pelo regime de dispensa de licitação, nos 

moldes da redação alinhavada no artigo 24, inciso II da Lei Federal 8.666/93. 

O procedimento foi encaminhado ao Departamento de 

contabilidade que, embora tenha orientado que as aquisições de ordem geral pela 

Administração Pública devem seguir obediência ao principio da licitação, ressaltou que 

existe rubrica especifica para processamento da despesa e com saldo para contratação 

através da dispensa de licitação em razão do valor. 

O procedimento conta orçamentos realizados com pelo menos 

três empresas atuantes no ramo do objeto contratado, bem como com demonstração do 

Departamento Contábil acerca da disponibilidade financeira para custear as despesas desta 

empreitada. 

É o breve relatório. 

Passo à manifestação. 

2. MANIFESTAÇÃO 

2.1 Delimitação do objeto de análise 

Trata-se de pedido de compra através da via de exceção 

(dispensa de licitação) para aquisição de licença de software de gestão pública. 

Após cumprida a etapa interna do procedimento os autos 

foram encaminhados para cumprimento aos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 

8.666/93. 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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Neste sentido, é sobremodo importante observar que a presente 

análise técnica se alinha sobre o escopo central de coligir os aspectos técnicos do pedido de 

dispensa, em especial seguindo os consectários do artigo 38, inciso VI, da LLCA, 

notadamente para que seja aferido o cumprimento das etapas internas do procedimento, 

bem como para que sejam apreciadas as minutas do contrato e seus anexos, de sorte que o 

seu viés é meramente opinativo e instrutivo. 

Doutro giro, não compete a este advogado parecerista avaliar 

e/ou sopesar o mérito da justificativa apresentada pelo ordenador da despesa - de sua 

exclusiva responsabilidade - nem mesmo deliberar acerca da necessidade ou não da 

contratação, cujo desiderato compete em regime de exclusividade ao ordenador da pasta. 

Neste espeque, passemos a análise do processo. 

2.2 Análise do caso apresentado 

O ofício chancelado pelo diretor de licitação expõe os motivos 

da requisição de aquisição de licença de software de gestão pública, uma vez que há a 

necessidade de gerenciamento por meio de software do departamento contábil, patrimonial, 

dos recursos humanos, do portal da transparência, dentre outros, não sendo possível ser 

realizado de outra forma, senão por meio de software de gestão pública. 

Ao proceder as cotações de praxe, verificou-se que o valor 

global da contratação está albergado por uma das hipóteses de dispensa de licitação, à 

medida que não ultrapassa o limite de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais). 

Ao analisar a possibilidade de dispensa do ato licitatório, 

voltemos às atenções para o que dispõe o artigo 24, inciso II, da lei federal 8.666/93: 

Art. 24. É dispensável a licitação: 

Rua José Bonifácio, n° 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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(—) 

II - para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por 

cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do 

artigo anterior e para alienações, nos casos previstos nesta 

Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, 

compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de 

uma só vez: 

Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os 

incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função 

dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da 

contratação: 

II - para compras e serviços não referidos no inciso anterior; 

a) Convite - até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); 

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderão ser 

anualmente revistos pelo Poder Executivo Federal, que os fará 

publicar no Diário Oficial da União, observando como limite 

superior a variação geral dos preços do mercado, no período. 

DECRETO FEDERAL 9.412/18 

Art. 1 Os valores estabelecidos nos incisos I e II do caput do 

art. 23 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ficam 

atualizados nos seguintes termos: 

(—) 

II - para compras e serviços não incluídos no inciso I: 

a) na modalidade convite - até R$ 176.000,00 (cento e 

setenta e seis mil reais); 

Pelas cotações anexadas aos autos, observa-se que o menor 

orçamento atinge a cifra de R$ 14.520,00 (Quatorze mil, quinhentos e vinte reais). 

Rua José Bonifácio, O' 367 - Centro - CEP 83280-000 - Guaratuba - PR - Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
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2.3 Considerações acerca da contratação direta (dispensa de licitação) 

À vista de uma análise mais acurada do caso vertente, impõe-

se em sede preliminar tecer alguns comentários acerca dos princípios constitucionais a que 

a Administração está adstrita, sobretudo ao princípio da licitação previsto no artigo 37, 

inciso XXI, da Carta Política. 

Infere-se deste postulado constitucional que à Administração 

Pública cabe o dever de licitar sempre que necessitar contratar obras, serviços, compras de 

quaisquer naturezas e alienações, de forma a assegurar igualdade de condições a todos os 

concorrentes. 

Regulamentando referido postulado constitucional o legislador 

editou a famigerada lei de licitações (lei federal n° 8.666/93), onde minuciou as formas, 

limites, e demais premissas para contratação pela Administração. 

Na balizada doutrina de Hely Lopes Meirelles: 

Licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a 

Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse. Como procedimento 

desenvolve-se através de uma sucessão ordenada de atos 

vinculantes para a Administração e para os licitantes, o que 

propicia a igual oportunidade a todos os interessados e atua 

como fatos de eficiência e moralidade nos negócios 

adm inistrativ os . 

ME1RELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 27 Ed. Saraiva. 2002 —pág. 261. 
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Complementa ainda: 

Os princípios que regem a licitação, qualquer que seja a sua 

modalidade, resumem-se nos seguintes preceitos: 

procedimento formal, publicidade de seus atos, igualdade entre 

os licitantes, sigilo na apresentação das propostas, vinculação 

ao edital ou convite, julgamento objetivo, adjudicação 

compulsória ao vencedor e probidade administrativa'. 

Didaticamente, o procedimento licitatório pode ser 

sistematizado da seguinte forma: exigibilidade, dispensa e inexigibilidade. 

Federal: 

A exigibilidade é a regra geral, conforme dispõe a Constituição 

Art. 37 — (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as 

obras, serviços, compras e alienações serão contratados 

mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 

de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 

estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições 

efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 

permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 

indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

Excepcionalmente, contudo, está o administrador autorizado a 

deixar de licitar, efetuando a contratação direta nos casos previstos nos arts. 24 (dispensa) 

2 Ob. cit 
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e 25 (inexigibilidade) da Lei n. 8.666/93. A inexigibilidade caracteriza a impossibilidade 

de realização de procedimento licitatório por inviabilidade de competição, tendo em vista 

a singularidade do objeto ou do fornecedor. A dispensa verifica-se quando, embora viável 

a competição, a licitação é inadequada ao interesse público. A dispensa evidencia 

discricionariedade, liberdade concedida à administração para, com base em juízo de 

conveniência e oportunidade, optar entre realizar ou não a licitação. 

Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello: 

"Discricionariedade é a margem de "liberdade" que remanesça 

ao administrador para eleger, segundo critérios consistentes de 

razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos, 

cabíveis perante cada caso concreto, a fim de cumprir o dever 

de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade 

legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da 

liberdade conferida no mandamento, dela não se possa extrair 

objetivamente uma solução unívoca para a situação vertente". 

O legislador, através da redação do art. 24 da Lei n. 8.666/93, 

elencou as situações em que a administração está autorizada a decidir a sorte da licitação. 

Esta autorização no recinto da norma, contudo, é insuficiente, 

por si só, para afastar a exigência de licitação. Isto porque o administrador não está jungindo 

somente à legalidade, mas também a outros princípios que informam a administração 

pública, entre os quais os princípios da impessoalidade, da moralidade e da eficiência, 

esculpidos no art. 37, "caput", da Constituição Federal. 

Segundo o escólio sempre bem anotado no ilustre professor 

Marçal Justen Filho: 

Rua José Bonifácio, n2 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 



Guaraprev 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE GUARATUBA — PR 

As hipóteses de dispensa de licitação podem ser sistematizadas 

segundo o engulo de manifestação de desequilíbrio na relação 

custo/beneficio, do seguinte modo: 

a) custo econômico da licitação: quando o custo econômico da 

licitação for superior dela extraivel da licitação (incs. I e 

II);". 

Subsume-se das palavras em epígrafe que o caso em voga se 

aloja em uma das hipóteses de dispensa do ato licitatório, senão vejamos, aquela afeta ao 

custo dos serviços não excederem os limites do artigo 24, inciso II da Lei de Licitações. 

Complementa ainda que: 

A pequena relevância econômica da contratação não justifica 

gastos com uma licitação comum. A distinção legislativa entre 

concorrência, tomada de preço e convite se filia não só à 

dimensão econômica do contrato. A lei determinou que as 

formalidades prévias deverão ser proporcionais à 

peculiaridades do interesse e da necessidade pública. Por isso, 

tanto mais simples, serão as formalidades e mais rápido o 

procedimento licitatório quanto menor for o valor a ser 

despendido pela Administração Pública.'" 

Vislumbra-se, deste modo, que a intenção do legislador infra 

constitucional se alavanca em homenagear com menor burocracia e rigidez procedimentos 

FILHO, Marçal Justen. Comentários a lei de licitações e contratos administrativos. 100 ed. Ed. Dialética. 2004. 
p. 235. 

(Ob. Cit — pág 252) 
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de pouca relevância econômica, desde que respeitadas as formalidades, os princípios e as 

regras que dissipam a necessidade do certame. 

De outra sorte, a possibilidade da dispensa de licitação para 

despesas de pouca monta também vem resguardar aos interesses da Administração que 

estará desvencilhada de movimentar toda estrutura do Dep. de Licitações (despesas 

financeiras, pessoal, tempo) para efetivar uma singela contratação. 

É certo que a licitação, como princípio constitucional e 

postulado intangível do direito público, tem como premissa elementar a seguridade de 

valores inerentes ao interesse público de modo a garantir diretamente a igualdade entre 

aqueles que buscam licitar para com a administração pública e, indiretamente, formatar uma 

gestão proba e fidedigna aos princípios do direito administrativo. Para tanto é regida por 

procedimentos e etapas processuais rígidas que demandam certa burocracia e tempo. 

A mesma convicção se resgata, contudo, que certos e 

determinados casos carecem de interesse na disputa licitatória, posto que o critério mor da 

contratação não vislumbra relevante interesse financeiro. Casos específicos onde os valores 

estabelecidos pelo ordenamento jurídico (especificamente público) e buscados na forma 

legal pela via licitatória, seriam inexoravelmente prejudicados caso dependessem da 

realização do certame. 

Tecidas estas breves considerações de ordem teórica e 

analisados os requisitos legais para enquadramento da contratação em voga no tipo legal 

analisado, ressoa nítido que a contratação ora proposta se aloja na hipótese de dispensa de 

licitação descrita no artigo 24, inciso II da Lei de Licitações, eis que os seus requisitos estão 

plena e nitidamente presentes no caso em espécie. 

2.4 Das cotações 
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Dispõe o artigo 7°, § 2°, inciso II, da LLCA: 

Art. 7.° As licitações para a execução de obras e para a 

prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em 

particular, à seguinte sequência: 

(—) 

§ 2.° As obras e os serviços somente poderão ser licitados 

quando: 

(—) 

II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a 

composição de todos os seus custos unitários; 

Analisando detidamente a documentação que acosta o 

processo, vislumbro que constam ao menos 03 (três) cotações determinando o valor médio 

dos serviços que serão contratados, de modo que o menor valor foi apresentado pela 

empresa Equiplano Sistemas Ltda. 

Os documentos de habilitação da empresa estão de acordo com 

as exigências da LLCA, demonstrando que a empresa possui habilitação jurídica, fiscal, 

trabalhista, técnica e econômica para contratar com o Poder Público. 

3. CONCLUSÃO 

Vistos e examinados os aspectos alusivos à dispensa de 

licitação, podemos, então, concluir que o presente procedimento devidamente instaurado 

pelo processo administrativo, regularmente autuado e protocolado (sob n° 218/2021), nele 

constando, desde logo, não só a indicação sucinta do objeto que pretende ser contratado, 
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mas a informação que esta contratação se tornará possível em função de haver previsão de 

recursos orçamentários indispensáveis ao atendimento da despesa, demonstrada a perfeita 

caracterização de que a contratação se adequa ao artigo 24, inciso II, da LLCA, e que o 

valor do contrato está dentro do valor praticado pelo mercado, resta-nos opinar pelo 

DEFERIMENTO DA CONTRATAÇÃO DIRETA para aquisição de licença de 

software, através de processo de dispensa. Nos termos do artigo 38, caput, da LLCA, 

recomendo sela obtida a necessária autorização do Diretor Executivo para 

prosseguimento da contrafação. 

É, em síntese, a manifestação. 

Guaratuba., 12 de janeiro de 2021. 

-^ 

tor Jurídico 

10r 

Rua José Bonifácio, n9 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: 
guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 218/2021 

INTERESSADO: GUARAPREV 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA 

CONTRATADA:EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. CNPJ N.° 76.030.717/0001-48 

Considerando a justificativa apresentada pelo do Sr.° Marco Antonio Rolim, 

demonstrando a necessidade e motivação da aquisição de software de gestão pública pretendida no 

• objeto; 

Considerando a manifestação do departamento de contabilidade do 

GUARAPREV, dando conta da existência de dotação orçamentária e de viabilidade financeira para 

a realização da aquisição / contratação pleiteada e seu cumprimento demonstrando estar de acordo 

com a legislação vigente. 

Considerando, por fim, o Parecer Jurídico favorável a aquisição/contratação 

nos moldes solicitados, demonstrando estar dentro dos limites previstos em lei. 

Autorizo, o presente processo de dispensa de licitação, devendo o 

departamento jurídico formalizar o contrato e promover as publicações necessárias para que o ato 

possa produzir seus efeitos legais. 

Diretor Exe 

a Kalat 

tivo Guaraprev 

Guaratuba, 12 de janeiro de 2021. 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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partida'regresso, a quantia de RS 150,00 (Cento c cinquenta reais) por 
dia, sem prestação de contas. 
Parágrafo Único: Caberá ao Diretor Executivo do Guaraprev designar 
os servidores e aprovar as respectivas viagens, em caso de 
necessidade de deslocamento a serviço do município. 
Art. 2" - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, e 
seus efeitos a partir de 06 de Janeiro de 2020, revogando-se as 
disposições em contrário. 
Guaratuba, 06 de Janeiro de 2020. 
Edilson Garcia Kalat 
Diretor Executivo do Guaraprev 

PORTARIA N." 001/2020 
Data: 06 de janeiro de 2020. 
Súmula: Compõe Comissão Especial de Licitação Pública. 
O DIRETOR EXECUTIVO DO GUARAPREV, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com a Lei n.° 8.666/93, e tendo 
em vista a necessidade dos serviços, RESOLV E: 
COMPOR 
a Comissão Especial de Licitação Pública para obras, serviços, 
materiais c bens móveis, que terá a seguinte constituição: 
PRESIDENTE: MARCO ANTONIO ROLIM 
MEMBROS: EDMUNDO SADZINSKI JUNIOR 
VILMA KRUGER DA LUZ 
Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação e seus efeitos 
a partir de 06 de janeiro de 2020. 
EDILSON GARCIA KALAT 
GUARAPREV 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO - 2020 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (ADMINISTRADORAS E 
GESTORAS) 
O Superintendente do INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MÚNICIPIO DE 
GUARATUBA, denominado simplesmente como GUARAPREV, no 
uso de suas atribuições legais e, em conformidade com a Resolução 
n" 3.922/2010 do Banco Central do Brasil, a Portaria n° 519,201 1 do 
Ministério da Previdência Social e alterações posteriores, resolve: 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. Conforme preceito legal apresentado, somente poderão 
receber valores para investimentos, as empresas devidamente 
credenciadas junto a este INSTITUTO, por meio de seu processo de 
Credenciamento e, atendendo a todos os preceitos dispostos neste 
Edital. 
1.2. Quem não atender as exigências deste Edital ficará 
impossibilitado de receber e investir valores pertencentes a este 
INSTITUTO. 
1.3. O Credenciamento é uma habilitação para futuros e 
propensos investimentos, não sendo, portanto, considerado como 
certa a escolha do credenciado para receber recursos do INSTITUTO. 
2. DO OBJETO 
2.1. Torna-se público o presente Edital para o Credenciamento, 
sem qualquer exclusividade e/ou ónus, de Instituições Gestoras e 
Administradoras de Fundos de Investimentos. devidamente 
regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), 
passíveis de receber recursos deste INSTITUTO, com fiel 
observância às resoluções e demais normas que regulamentam a 
aplicação de recursos previdenciários no mercado financeiro 
nacional. 
2.2. É requisito prévio para a aplicação de recursos do 
INSTITUTO que todas as Instituições Gestoras e Administradoras de 
Fundos de Investimentos sejam credenciadas na forma do presente 
Edital. 
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DO CREDENCIAMENTO 
3.1. A participação neste Credenciamento implica na aceitação 
integral e irrestrita das condições estabelecidas neste Edital 
3.2. O Credenciamento poderá ser efetuado de forma Manual ou 
Eletrônica. 

3.3. As instruções para as Instituições Gestoras e 
Administradoras de Fundos de Investimentos, efetuarem o 
Credenciamento, estão disponíveis no Anexo 1. 
3.4. As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de 
Investimentos com relação à potencialidade fiduciária da 
administradora c gestora, a análise observará os seguintes quesitos 
básicos: 
3.4.1. Tradição e Credibilidade da Instituição — envolvendo 
volume de recursos administrados e geridos, no Brasil e no exterior, 
capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 
gestão de investimentos do fundo, que incluem formação acadêmica 
continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de 
atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da 
manutenção da equipe, com base na rotatividade dos profissionais e 
na tempestividade na reposição, além de outras informações 
relacionadas com a administração e gestão de investimentos que 
permitam identificar a cultura fiduciária da instituição e seu 
compromisso com princípios de responsabilidade nos investimentos 
e de governança; 
3.4.2. Gestão do Risco — envolvendo qualidade e consistência dos 
processos de administração e gestão, em especial aos riscos de crédito 
— quando aplicável — liquidez, mercado, legal e operacional, 
efetividade dos controles internos, envolvendo, ainda, o uso de 
ferramentas, softwarcs c consultorias especializadas, regularidade na 
prestação de informações, atuação da área de "complaince", 
capacitação profissional dos agentes envolvidos na administração e 
gestão de risco do fundo, que incluem formação acadêmica 
continuada, certificações, reconhecimento público etc., tempo de 
atuação e maturidade desses agentes na atividade, regularidade da 
manutenção da equipe de risco, com base na rotatividade dos 
profissionais e na tempestividade na reposição, além de outras 
informações relacionadas com a administração e gestão do risco. 
3.4.3. Avaliação de aderência dos Fundos aos indicadores de 
desempenho (Benchmark) e riscos — envolvendo a correlação da 
rentabilidade com seus objetivos e a consistência na entrega de 
resultados no período mínimo de dois anos anteriores ao 
credenciamento; 
3.4.4. Os documentos indicados serão submetidos à análise e 
parecer do Comitê de Investimentos, sendo que, somente as 
Instituições que forem consideradas aptas, terão o status de Instituição 
Credenciada. 
3.4.5. As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de 
Investimentos são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações constantes nos documentos apresentados. 
3.5. As Instituições Gestoras e Administradoras de Fundos de 
Investimentos que mantém relacionamento financeiro com o 
INSTITUTO não estão dispensadas de participar deste processo 
seletivo de Credenciamento. 
3.6. O Credenciamento das Instituições Gestoras e 
Administradoras de Fundos de Investimentos junto ao INSTITUTO, 
terá por validade o prazo de 12 (doze) meses, quando a análise do 
Credenciamento de cada Instituição deverá ser reavaliada, sendo que, 
as Instituições Credenciadas, possuem a responsabilidade de manter 
atualizadas todas as certidões apresentadas cujo prazo de validade 
seja inferior a 12 (doze) meses do dia do credenciamento, como 
também, atualizar quaisquer fatos relevantes e/ou alterações 
pertinentes referentes à documentação enviada para o 
Credenciamento. 
3.6.1. Será submetido à nova análise por parte do Comitê de 
Investimentos todos os documentos de atualização das Instituições 
Gestoras e Administradoras de Fundos de Investimentos, no término 
do prazo estipulado no capta anterior ou a qualquer momento, quando 
da opção de investimento. 
3.7. Após Credenciamento e aprovação do Comitê de 
Investimento, será fornecido o Atestado de Credenciamento. 
4. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO E 
CREDENCIAMENTO 

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolome//1627 //Dados:11h05m8s/iTMB211/D0/655/1722/17 
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RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 001/2021 

O Diretor Executivo do Guaraprev, no uso de suas atribuições legais, torna pública a 

RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO da Dispensa de Licitação n.° 001/2021 - GUARAPREV, 

que prevê a AQUISIÇÃO DE SOFTARE DE GESTÃO PÚBLICA, em favor da empresa 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

n.° 76.030.717.0001-48, no valor de R$ 14.520,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais), com base 

no Art. 24,inciso 1V, da Lei Federal ns 8.666/9, e suas alterações, de acordo com o parecer jurídico 

proferido pelo Departamento Jurídico do Guaraprev. 

Guaratuba, 12 de janeiro 2021. 

,Edilso Gar ier alat 

Diret ecutivo do Guaraprev 

Rua José Bonifácio, nQ 367 — Centro - CEP 83280-000 — Guaratuba — PR — Fone (41) 3472-8740 e-mail: guaraprev@guaratuba.pr.gov.br 
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CONTRATO LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram o GUARAPREV — PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO SERVIDORES PÚBLICOS MUNICPAIS DE GUARATUBA, ESTADO DO 
PARANÁ e a empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA. nos termos da Lei 8.666/93 e 
legislação pertinente, assim como pelas condições da Licitação na modalidade Dispensa, pelos 
termos da proposta da Contratada datada de 08 de janeiro de 2021 e pelas cláusulas a seguir 
expressas, definidoras de direitos, obrigações e responsabilidades das partes na forma abaixo: 

CONTRATANTE: GUARAPREV — REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIAPAIS DE GUARATUBA, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público 
interno, com sede à Dr. José Bonifácio, n°. 367, inscrito no CNPJ n.° 07.046.712/0001-90, ora 
denominada LICENCIADA, neste ato devidamente representada pelo Diretor Executivo, em 
pleno exercício de seu mandato e funções, Edilson Garcia Kalat, e 

CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, Sociedade Empresária Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o n.° 76.030.717/0001-48, com endereço comercial na Rua Santo Campagnolo, 1200, 
sala 202, na cidade de Toledo, Estado do Paraná, ora denominada LICENCIADORA, neste ato 
representado pelo Sr. João Luiz de Macedo Junior de acordo as cláusulas abaixo determinadas: 

Pelo presente instrumento contratual de Licenciamento de Programas de Informática, decorrente 
do processo de Dispensa de Licitação n° 001/2021, de 06 de janeiro de 2021, 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 LICENCIADORA, relacionados a seguir: 
Sistema Integrado de Contabilidade Pública, Planejamento e Patrimônio — Nos moldes da Lei 
Federal 4320/64 para lançamento do PPA — Plano Plurianual, Projeção da Receita, Orçamento, 
Execução Orçamentária, Balanço, Patrimônio e Contratos. 
Sistema de Recursos Humanos — Cálculo da folha de pagamento, geração de arquivos para 
PASEP, RAIS, DIRF, CAGED e histórico funcional com geração de arquivos. 
Sistema de Licitações e Contratos — 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, requisitos de compras, requisição de empenho. 
Portal da Transparência - Disponibilização de dados on une da administração, em portal público 
da Internet para cumprimento à Lei 131/2009, com controle de área pública e de acesso restrito. 

CLÁUSULA SEGUNDA - CONCEITUAÇÃO: 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 
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específicas; LICENCIAMENTO é a cessão de direito de uso concedida pela LICENCIADORA 
para 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 
LICENCIADORA nos 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 LICENCIADORA o 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 01/01/2021 à 
31/12/2021. 

CLÁUSULA QUARTA - REMUNERAÇÃO DO LICENCIAMENTO: A LICENCIADA deverá 
pagar a LICENCIADORA o valor total de R$ 14.520,00 (quatorze mil, quinhentos e vinte reais) 
pago em parcela única até 31/01/2021. 

CLÁUSULA QUINTA - INADIMPLÊNCIA: Em caso de inadimplência no pagamento das 
parcelas 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 pedido da rescisão, as cópias dos SISTEMAS em poder da LICENCIADA 
deverão ser restituídas à LICENCIADORA, 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 aliquotas, criação ou extinção de tributos, o valor 
contratado será alterado visando permanecer o equilíbrio financeiro. 

CLÁUSULA OITAVA - RESPONSABILIDADE DA LICENCIADORA: Os SISTEMAS 
contratados serão entregues imediatamente após a celebração do presente LICENCIAMENTO, 

Fls.68'2



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE 

GUARATUBA-PARANÁ. 
Guaraprev 

atendendo às exigências de normas. Leis e Regulamentos vigentes no momento de sua 
implantação. A sua instalação no equipamento da LICENCIADA deverá será executada pela 
própria LICENCIADORA. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - As melhorias e novas funções introduzidas nos SISTEMAS 
originalmente licenciados são distribuídas toda vez que a LICENCIADORA as concluir, visando 
dotar a LICENCIADA sempre com a última versão dos SISTEMAS, sem ônus para a 
LICENCIADA. Cabe à LICENCIADA adotar essa versão no prazo de 10 (dez) dias após a 
liberação no site da LICENCIADORA. Após este prazo a LICENCIADORA 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 LICENCIADORA 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 LICENCIADORA 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 LICENCIADORA 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 dados e arquivos dos sistemas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A LICENCIADA deverá manter pessoal habilitado para operação 
dos SISTEMAS, bem como realizar atualizações e cópia de seguranças do banco e arquivo de 
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dados, conforme orientações da LICENCIADORA. 
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 LICENCIADORA 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 LICENCIADORA. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS DE PROPRIEDADE: O presente contrato é apenas de 
LICENCIAMENTO de uso de Sistemas, permanecendo a propriedade dos mesmos à 
LICENCIADORA. A LICENCIADA será plenamente responsável pelo necessário resguardo dos 
direitos da LICENCIADORA 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 LICENCIADORA, 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 
LICENCIADORA, 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 LICENCIADORA através do endereço www.equiplano.com.br na 
área de Suporte, mediante acesso identificado. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO — A LICENCIADA deve permitir à LICENCIADORA 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 LICENCIADORA. Estes serviços não 
cobertos, quando porventura prestados pela LICENCIADORA, 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. 



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
DE 

GUARATUBA-PARANÁ. 
Gua,raprev 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESSARCIMENTO DE DESPESAS: Quando solicitado 
pela LICENCIADA a visita da LICENCIADORA, após o justo agendamento, sem prejuízo do 
pagamento das horas técnicas, serão de responsabilidade da Entidade as despesas de Estadia e 
Alimentação em estabelecimentos no município para técnicos da LICENCIADORA, durante o 
período da prestação dos serviços. A LICENCIADORA indicará os locais de estadia e 
alimentação, bem como o limite de despesas. 

CLÁUSULA DECIMA 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. 

1! .7 
EdiísOn Gar:Ofi:fe.. ..-iiCI o 

Dir or Ex- utivo 
uaraprev 

TESTEMUNH AS 

Nome: 

CPF: 

Nome: 

CPF: 

LICENCIADORA 



PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 

GUARATUBA-PR. 

EXTRATO DE CONTRATO 

CONTRATANTE: GUARAPREV 

CNPJ N.° 07.046.712-0001/90 
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio n° 667 - centro, em Guaratuba/PR. 

CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
CPF/CNPJ N° 76.030.717/0001-48 
ENDEREÇO: Rua Santo Campagnolo, 1200 sala 02, cidade de Toledo, Estado do Paraná 

PROCESSO DE LICITAÇÃO: DISPENSA 01/2021 

CONTRATO N° 001/2021 - GUARAPREV 

OBJETO: Contrato de Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de Recursos Humanos 
,Sistema de Licitação e Compras e Portal da Transparência 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
90.001 DIRETORIA EXECUTIVA 
09.271.00621-056 Administração do Regime Próprio de Previdência do Servidor 
3.3.90.40.00.00 — SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO— PESSOA JURIDICA 
CODIGO DOTAÇÃO: 00100 
3.3.90.40.11.00 — LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
FONTE DE RECURSO: 001 Recurso do Tesouro (Descentralizados) - Arrecadação na 
Administração 

VALOR GLOBAL: R$ 14.520,00 (quatorze mil e quinhentos e vinte reais). 

PRAZO: 12 (Doze) meses. 

DATA DA ASSINATURA: Guaratuba, 12 de janeiro de 2021. 

Edi1stn Garcia, alat 
DIRET R EXECUTIVO GUARAPREV 

Rua Driosé Bonifácio, 225 — centro- CEP 83280-000 — Guaratuba — PR. Fone 41 3472-8740 OU 3442-1015. 



17/03/2021 Mural de Licitações Municipais 
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Voltar 

Detalhes processo licitatório 
Informações Gerais 

Entidade Executora GUARAPREV - AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLIC 

Ano* 2021 

No licitação/dispensa/inexigibilidade* 1 

Recursos provenientes de organismos internacionais/multilaterais de crédito 

Instituição Financeira 

Contrato de Empréstimo 

Modalidade* Processo Dispensa 

Número edital/processo* 

Descrição Resumida do Objeto* 

218/2021 

Contrato de Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de 

Recursos Humanos ,Sistema de Licitação e Compras e Portal da 

Transparência 

Dotação Orçamentária* 9000109271006210563390401100 

Preço máximo/Referência de preço - 17.600,00 

R$*

Data Publicação Termo ratificação n22/01/2021 

Data Abertura 

Data Cancelamento ]

Data Registro 

Data Registro do Cancelamento 

Há itens exclusivos para EPP/ME? 

Há cota de participação para EPP/ME? 

Trata-se de obra com exigência de subcontratação de EPP/ME? 

Há prioridade para aquisições de microempresas regionais ou locais? 

29/01/2021 

Percentual de participação: 0,00 

Atenção: o TCE-PR não possui cópia dos arquivos dos editais. Eles devem ser obtidos exclusivamente junto aos municípios/entidades. 

Para maiores informações, consulte o site da entidade: http://www.guaraprevgwaratuba.com.br 

CPF: 1466837900 (1__Qg2_4) 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/AML/DetalhesProcessoCompraWeb.aspx 1/1 
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EXTRATO DE CONTRATO 
CONTRATANTE: GUARAPREV 
CNPJ N.° 07.046.712-0001/90 
ENDEREÇO: Rua José Bonifácio n°367 - centro, em Guaratuba/PR. 
CONTRATADA: EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
CPF/CNPJ N° 76.030.717/0001-48 
ENDEREÇO: Rua Santo Campagnolo, 1200 sala 02. cidade de 
Toledo, Estado do Paraná 
PROCESSO DE LICITAÇÃO : DISPENSA 01/2021 
CONTRATO N° 001/2021 - GUARAPREV 
OBJETO: Contrato de Sistema de Contabilidade Pública, Sistema de 
Recursos Humanos ,Sistema de Licitação e Compras e Portal da 
Transparência 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
90.001 DIRETORIA EXECUTIVA 
09.271.00621-056 Administração do Regime Próprio de Previdência 
do Servidor 
3.3.90.40.00.00 — SERVICOS DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO— PESSOA JURIDICA 
CODIGO DOTAÇÃO: 00100 
3.3.90.40.11.00 — LOCAÇÃO DE SOFTWARES 
FONTE DE RECURSO: 001 Recurso do Tesouro (Descentralizados) 
- Arrecadação na Administração 
VALOR GLOBAL: R$ 14.520,00 (quatorze mil e quinhentos e vinte 
reais). 
PRAZO: 12 (Doze) meses. 
DATA DA ASSINATURA: Guaratuba, 12 de janeiro de 2021. 
Edilson Garcia Kalat 
DIRETOR EXECUTIVO GUARAPREV 

DESPACHO HOMOLOGATÓRIO 
Dispensa de Licitação 001/2021 
PROCESSO N.° 218/2021 
O Diretor Executivo do Guaraprev, no uso de suas atribuições legais, 
em cumprimento aos termos dos artigos 38, VII, e 43. VI da Lei 
Federal n.° 8.666/93 e considerando que restaram obedecidos todos 
os preceitos legais, quando da abertura, processamento e julgamento 
da licitação, torna público a RATIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
da DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021, que prevê a 
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA em favor 
da empresa EQUIPLANO SISTEMAS LTDA, inscrita no CNPJ sob 
o n.°76.030.717/0002-29, no valor global de R$14.520,00 (quatorze 
mil, quinhentos e vinte reais), com base no artigo 24, inciso IV da Lei 
Federal 8.666/93, de acordo com o parecer jurídico proferido pelo 
consultor jurídico do Guaraprev. 
Guaratuba, 12 de janeiro de 2021. 
Edilson Garcia Kalat 
Diretor Exectit \ o 

EXPEDIENTE 

Roberto Cordeiro Justus — Prefeito 
Edison Camargo — Vice-Prefeito 
Adriana Correa Fontes — Secretária Municipal do Meio Ambiente 
Alexandre Polati — Secretário Municipal do Esporte e do Lazer 
Cidalgo José Chinasso Filho — Secretário Municipal da Pesca e da 
Agricultura 
Denise Lopes Silva Gouveia— Secretária Municipal da Administração 
Donato Focaccia — Secretário Municipal da Habitação 
Fernanda Esteia Monteiro — Secretária Municipal da Educação 
Claudio Luiz Dal Col - Secretário do Urbanismo 
Gabriel Modesto de Oliveira - Secretário da Saúde 
Jacson José Braga - Secretário da Segurança Pública 

Laoclarck Odonizetti Miotto — Secretário Municipal das Finanças e 
Planejamento 
Lourdes Monteiro — Secretária Municipal do Bem Estar e da 
Promoção Social 
Marcelo Bom dos Santos — Procurador Fiscal 
Maria do Rocio Braga Bevervanso — Secretária Municipal da Cultura 
e do Turismo 
Mario Edson Pereira Fischer Da Silva — Secretário Municipal da 
Inii•aestrutura e das Obras 
Paulo Zanoni Pinna — Secretário Especial das Demandas da 

Área Rural 
Ricardo Bianco Godoy — Procurador Geral 
Prefeitura Municipal de Guaratuba 
Rua Dr. João Cândido, 380 - Centro 
(41) 3472-8500 
littp://portal.guaratuba.pr.gov.br 
Material para o D.O. enviar para: 
taniaRguaratuba.pr.gov.br 

Assinado de forma eletrônica por: Tania Malinoski Bartolomell l627 I //Dados: 13h I 8 n1 I 8s/f FM B21 1/D0/741/1722/17 



GUARAPREV 
Processo dispensa 1/2021 

Gliwaprev 
PROPOSTA DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS / SERVIÇOS 

Pagina1 

CNIPJ : 76.030.717/0001-48 Fornecedor: EQUIPLANO SISTEMAS LTE14 

Endereço: R SANTO CAMPAGINCLO 1200 SALA - VILA INDUSTRIAL-TOLEDO/PR CEP 85905030 

Inscrição Estadual: Contador: 

Representante: JOAO LUIZ DE MACEDO JUNIOR 

E-mail: administracao@equiplano.com.br 

Telefone: 41333515000 Fax: 41 351-5005 Celular: 

Telefone contador: 

CPF: 857.230.619-68 

Endereço representante: RUA JOVINO DO ROSAR° 1970 AP802 TORRE2 - AP802 TORRE2 - Curitiba/PR CEP 82560435 

E-mail representante: 

Banco: 1 - BB Agência: 14265-8 - A DEFINIRA DEFINIR/PR 

Lote: 0001 

RG: 5406041-6 

Conta: 6616-8 

Telefone representante: 

Data de abertura: 01/01/2006 

N° Item Descrição do Produto /Serviço Qtde. Unid. Preço Máximo Marca Modelo Preço Unitário Preço Total 

0001 aquisicao de sof twares de gestao publica 

Validade da proposta: 30 dias 
Prazo de entrega: 12 meses 

1,00 SOFT 1452000 

EQUIPLANO SISTEMAS LTDA 
76.030.717/0001-48 

17.600,00 

PREÇO TOTAL DO LOTE: 

TOTAL DA PROPOSTA: 

14.520,00 

14.520,00 

14.520,00 

Emitido por EMERSON CESAR MACHADO. na versão 5526v 18/ 3/2O2110 15 39 


