
Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Taquaritinga, 06 de novembro de 2019. 

Ofício n° 6 15/2019 

Ref.: Requerimento n° 187/2019  
Vereador: José Rodrigo De Pietro 

Senhor Presidente: 

O expediente da referência, aprovado por essa E. Câmaa Municipal na 
Sessão Ordinária do dia 16 de setembro de 2019 e transcrito no Oficio n° 418/2019, de 18 de 
setembro de 2019, dessa Digna Presidência, foi alvo da nossa atenção. 

Respondendo ao nobre Vereador, em complementação as informações 
enviadas anteriormente, apresentamos cópia integral do procedimento ticitatório, modalidade 
Pregão Presencial n1  009/2017, que trata da contratação de empresa especializada em 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e 
Professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, que segue em 
anexo para análise do N. Edil. 

Sem mais para o momento e ao inteiro dispor de Vossa Excelência, 
finalizamos com renovadas expressões e cordiais cumprimentos. 

Va€ , Jose Marsico 
Pre -ito Municipal 

Excelentíssimo Senhor 
José Roberto Girotto 
Presidente da Câmara Municipal de 
Taquaritina 

Praça Dr. Horácio Ramalho, no 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
FoneíFax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Nadir de Paula Eduardo, 35 - Jd. Laranjeiras - Fone/Fax: (16) 3252-4199 

CEP 15.900-000 - TAQUARITINGA/SP 
E-mail: educacaotaauaritingasp.qov.br  

r--iRecebi em: 

Licitação 
8 6  Q jJQ$/4_ 

Taquaritinga, 04 dejaneiro de 2017. 

Ofício n°. 009/17 

limo. Senhor, 

Venho através deste solicitar a V.Sa. providências de Licitação com objetivo 
de adquirir Material Didátíco para os alunos da Educação Infirntil com idade de 3, 4 
e 5 anos para o ano letivo de 2017 em atendimento a Rede Municipal de Ensino de acordo 
com a solicitação de amostras para análise e proposta técnica em anexo. 

A primeira remessa de materiais deverá ser entregue em 15 dias, após a 
assinatura do contrato, e os demais na última semana do bimestre anterior de acordo com o 
pedido fornecido por esta Secretaria. 

Sem mais para o momento e contando com a colaboração de V.Sa., desdejá 
agradeço. 

Atenciosamente, 

Siríei Ap. Machado de Oliveira 
Supervisora de Ensino 

Ilmo. Sr. 
Rodrigo Ma gdalena 
Secretaria de Planejamento 
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AMOSTRAS 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA O ALUNO DO MATERNAL II - 3 ANOS 

Para o aluno 
02 (dois) li-,,Tos didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração 

entre os eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da 
Arte; Natureza e Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. 
Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão 
colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o 
projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em 
papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 

o 01 (um) livro didático anual, contendo espaços para o registro de situações 
cotidianas. Material em formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 

o 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material 
didático, confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a 
integração entre os eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; 
Linguagens da Arte; Natureza e Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura 
Oral e Escrita. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de 
apoio no próprio livro, acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual, contendo espaços para o registro de situações 
cotidianas. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; e, acabamento em 
espiral. 

• 01 (um) volume anual do livro didático com orientações metodológicas de 
Educação Física. Material espiralado, com impressão colorida no formato vertical. 

01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias 
infantis, recitação de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro 
didático. 

Material de apoio complementar, consumível, confeccionado em papel resistente, 
composto por 01 (um) cartaz para o trabalho com poema e 01 (um) calendário anual. 

• 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material 
didático, confeccionada em material resistente. 
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DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA OS ALUNOS DO JARDIM 1 (4 ANOS) E 
JARDIM II (5 ANOS) 

Para os alunos 
• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração 

entre os eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens 
da Arte; Natureza e Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e 
Escrita. Material em formato horizontal; capa confeccionada erfi papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e 'em quatro cores, com 
destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária das crianças; material de apoio 
confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, acabamento em 
espiral. 

o 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração 
entre os eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens 
da Arte; Natureza e Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e 
Escrita. Material em formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com 
impressão colorida; miolo impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material 
de apoio no próprio livro; e, acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual de Arte, em formato vertical, acabamento em espiral, capa 
confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 

• 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação 
Física, em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel 
resistente e miolo impresso em quatro cores. 

• 01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, 
recitação de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 



PROPOSTA TÉCNICA 

ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO 
SISTEMA DE ENSINO 

Não 
apresenta 

(zero) 

Regular 
(2,5) 

Satisfatório 
(5) 

1. 

Os elementos que integram o sistema são 
compostos por: 
• Livro 	Didático, 	como 	eixo 

articulador 	da 	proposta 	de 
organização curricular e mediação 
docente; 

• Ambiente Digital de Aprendizagem, 
composto 	por 	um 	conteúdo 	de 
tecnologias e recursos que permitem 
potencializar 	o 	aprendizado 	e 
engajamento 	individualizado 	do 
aluno de acordo com as necessidades 
e 	ritmo de cada um; 

• Assessoria Pedagógica que contribua 
com o trabalho da equipe técnica, 
gestores e docentes do município que 
utilizem o material adotado. 

• Programa de avaliação e gestão da 
Educação Municipal que possa emitir 
relatórios 	comparativos 	com 	os 
indicadores nacionais de educação. 

2. 

A proposta metodológica do material 
está em consonância com os comandos 
normativos que regem a educação básica 
brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCN's) e os 
Referenciais Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil (RCNEI 
O 	sistema 	licitante 	oferece 	como 
benefícios: 
• A observação das normas regedoras e 

informadoras 	da 	educação 	básica 
brasileira, na elaboração do material 
didático; 

• As mais modernas metodologias de 
ensino 	adequadas 	aos 	níveis 	de 
ensino; 

• A 	diversidade 	e 	a 	ousadia 	dos 
projetos educacionais, permitindo a 
interdisciplinaridade; 

• Um 	projeto 	gráfico, 	cuja 

-3- 



3. 

diagramação pode contar com os 
recursos 	tecnológicos 	de 	ponta, 
garantindo 	uma 	excelência 	na 
programação 	visual 	e 	uma 	alta 
qualidade de resolução; 

• Uma ferramenta à equipe docente, 
contendo 	as 	orientações 
metodológicas 	com 	o 	intuito 	de 
subsidiá-la em sua práxis pedagógica 
- o livro do professor; 

• Uma 	equipe 	de 	profissionais 
habilitados 	que 	ofereça 	apoio 
pedagógico na utilização do material; 

• Apresenta Livro para o Professor que 
evidencia 	o 	programa 	anual 	de 
conteúdos, 	reflexão 	teórico-prática 
sobre as diversas formas de ensinar e 
aprender, 	tais 	como: 
contextualização, 	problematização, 
pesquisa, articulação de conteúdos 
com outras áreas de conhecimento, 
além de discussões a respeito do 
sistema avaliativo, fundamentações 
teóricas, sugestões de procedimentos, 
referências 	bibliográficas 	e 	outros 
elementos que contribuem para a 
atualização 	e 	aperfeiçoamento 	da 
equipe docente, e consta ainda, o 
livro do aluno com as atividades 
resolvidas e comentadas. 

e 

4. 

De acordo com as novas concepções 
legislativas para inclusão escolar, na qual 
não devem existir critérios ou exigências 
de natureza alguma, nem mecanismos de 
seleção ou discriminação para o acesso e 
a permanência de alunos na Educação, o 
Sistema licitante oferece: 

• Recursos 	que 	possam 	ampliar 	o 
debate e a reflexão sobre o acesso e 
permanência 	de 	pessoas 	com 
Necessidades 	Educativas 	Especiais 
no interior das escolas; 

• Materiais e recursos necessários para 
que a prática educativa aconteça; 

O 	projeto 	gráfico 	apresenta 	uma 
diagramação de qualidade, utilizando-se 
de uma tecnologia de ponta, coerente 
com 	a 	metodologia 	proposta, 	com 
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1  
excelência 	na 	programação 	visual 
sempre adequada às situações de ensino 
e 	aprendizagem 	e 	ao 	nível 	de 
escolaridade, 	além 	de 	conterem 	as 
seguintes características: 

• Letras: a legibilidade das letras deve 
ocorrer em todos os anos e bimestres 
do material didático; 

• Textos 	Não 	Verbais: 	devem 	ser 
condizentes 	à 	faixa 	etária 	e 
aproximar-se da realidade do aluno, 
com uma linguagem adequada em 
sua diversidade. Devem apresentar a 
referência bibliográfica, atendendo à 
Lei dos Direitos Autorais; 

• Ilustrações: Devem apresentar-se na 
forma de imagens diversificadas, tais 
como fotos, desenhos, figuras, com 
alta 	qualidade 	de 	resolução, 
apresentando 	registro 	dos 	créditos 
fotográficos; 

• Espaços: Devem ser suficientes para 
o registro da escrita, por meio de 
linhas, bem como 	vazios para o 
registro da linguagem plástica; 

• Material de Apoio: deve ser mais um 
recurso 	utilizado 	para 	o 
enriquecimento 	dos 	conteúdos 
apresentados 	nos 	livros 	didáticos, 
oferecendo atividades que envolvem 
o uso das diferentes linguagens. 

• Material 	para 	portadores 	de 
necessidades 	especiais 	visuais 	em 
formato A3 para baixa visão. 

COMPOSIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES Não Regular Satisfatório 
DO apresenta (2,5) (5) 

MATERNAL II, JARDIM 1 E JARDIM II (zero) 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

Os 	livros 	didáticos 	para 	os 	alunos 
apresentam: 

I.. Maternal: 	3 	volumes, 	sendo 	2 
entregues 	semestralmente 	e 	1 
anualmente; 

• Jardim 1 e II: 4 volumes, sendo 1 por 
bimestre. 
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2. 

De uma maneira geral, os livros da 
Educação Infantil possuem as seguintes 
características: 
Suas unidades de trabalho privilegiam 
situações 	didáticas 	(de 	ensino 	e 
aprendizagem), 	nas 	quais 	os 	alunos 
interagem entre si, com o professor, com 
o conhecimento e com a comunidade; 

3.  

A 	organização 	didática 	favorece 	a 
interação, o respeito pela diversidade e a 
individualidade, 	valoriza 	os 
conhecimentos prévios dos alunos e a 
aprendizagem 	significativa, 	propõe 	a 
resolução de problemas e possibilita a 
proximidade com práticas sociais reais, 
considerando a cultura, os valores e as 
crenças; 

4.  
A 	linguagem 	é 	compatível 	às 
necessidades dos alunos da Educação 
Infantil, 	permitindo 	a 
interdisciplinaridade. 

S. 

O Material para a disciplina de Artes 
indica caminhos para que ele conduza os 
alunos à compreensão do saber estético e 
à construção de novos saberes artísticos 
por 	meio 	da 	alfabetização 	estética, 
educação dos sentidos, para que eles 
possam utilizar os códigos gramaticais 
específicos 	de 	cada 	linguagem, 	suas 
diversas 	maneiras 	de 	composição 	e 
contextualização, no tempo e no espaço. 

6. 

Material 	para 	as 	aulas 	de 	atividade 
Física, respeitando o eixo movimento do 
RCNei da Educação Infantil utiliza a 
ludicidade para trabalhar 	os 	aspectos 
cognitivo e afetivo, conectados com o 
movimento 	por 	meio 	de 	jogos, 
brincadeiras 	e 	atividades 	rítmicas, 
revelando a cultura corporal de cada 
grupo 	social 	e 	constituindo-se 	em 
atividades 	privilegiadas, 	nas 	quais 	o 
movimento 	é 	aprendido 	e 	ganha 
significados. 
A proposta pedagógica para Educação 
Infantil que o sistema licitante adota, 
desenvolve situações de ensino com os 
seguintes objetivos: 
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7.  Capacidade 	de 	ordem 	física: 
possibilidades 	de 	apropriação 	e 
conhecimento 	das 	potencialidades 
corporais, o autoconhecimento, o uso do 
corpo na expressão das emoções e o 
deslocamento com segurança 

8.  

Capacidade de ordem afetiva: construção 
da 	auto-estima, 	atitudes 	no 	convívio 
social, compreensão de si e dos outros; 

9.  

Capacidade 	de 	ordem 	cognitiva: 
desenvolvimento 	dos 	recursos 	para 
pensar, do uso e apropriação de formas 
de 	representação 	e 	comunicação 
envolvendo a resolução de problemas; 

10.  
Capacidade de ordem ética: construção 
de valores que norteiam as ações das 
crianças; 

11.  

Capacidade 	de 	inserção 	social: 
possibilidade 	de 	se 	perceber 	como 
membro participante de um grupo, uma 
comunidade e uma sociedade; 

12.  
Capacidade 	de 	relação 	interpessoal: 
aprender a conviver socialmente com 
diferenças de ordem diversas. 

ESPECIFICIDADES DO APOIO 
PEDAGÓGICO 

Não 
apresenta 

(zero) 

Regular 
(2,5) 

Satisfatório 
(5) 

1.  

O licitante oferece apoio pedagógico à 
equipe técnica da Secretaria de Educação 
e 	das 	Escolas, 	durante 	o 	prazo 	de 
vigência do contrato. 

2.  

Oferece 	apoio 	pedagógico 	para 	os 
educadores 	da 	Educação 	Infantil, 	de 
acordo com os Referenciais Curriculares 
Nacionais, com base em âmbitos e eixos 
de trabalho na Educação. 

3.  

Disponibiliza 	o 	auxílio 	de 	um 
especialista em educação, responsável 
pela articulação entre as demandas do 
Município 	de 	TaquaritingalSP 	e 	o 
sistema de ensino, na forma presencial e 
à distância. 
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4. 
Oferece atendimentos via telefone, fax e 
e-mail, para os docentes da Educação 
Infantil. 
O sistema licitante deverá oferecer curso 
presencial de formação continuada aos 
docentes, gestores e equipe técnica da 
Secretaria 	da 	Educação, 	com 	carga 
horária mínima de 48 horas. 

S. 

Oferece 	treinamento 	específico 	do 
sistema 	para 	as 	equipes 	docentes 	e 
técnico-pedagógicas, 	no 	sentido 	de 
orientá-los 	quanto 	à 	organização 	do 
cronograma para a utilização do material 
didático 	bimestral, 	oferecendo 
embasamento teórico e metodológico. 

6.  

Oferece atendimentos específicos sobre 
tecnologia 	tanto 	para 	equipe 	gestora 
como para a equipe de técnicos da 
Secretaria 	da 	Educação, 	colaborando 
para o uso efetivo do ambiente virtual na 
Internet, ministrado por especialista da 
Área de Informática. 

7.  

Oferece curso de gestão, abordando a 
competência 	da 	gestão 	escolar 	em 
estabelecer 	o 	direcionamento 	e 	a 
mobilização 	capazes 	de 	sustentar 	e 
dinamizar a cultura das escolas, de modo 
que sejam orientadas para resultados, 
isto é, um modo de ser e de fazer 
caracterizado 	por 	ações 	conjuntas, 
associadas e articuladas. 

S. 

O programa de assessoria pedagógica 
prevê a possibilidade de reformulações 
em 	sua 	programação, 	a 	partir 	de 
dificuldades 	identificadas 	nas 	práticas 
docentes 	dos 	professores 	da 	Rede 
Municipal 	de 	Educação 	de 
TaquaritingalSP. 

9.  
O 	assessoramento 	pedagógico 	é 
oferecido no decorrer do ano letivo, no 
Município. 

10.  

O programa de assessoria pedagógica 
envolve a equipe diretiva e todos os 
professores 	que 	utilizarão 	o 	material 
didático. 
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ESPECIFICIDADES DO PROGRAMA DE 
AVALIAÇÃO E GESTÃO DA 

EDUCAÇÃO MUNICIPAL 

Não 
apresenta 

(zero) 

Regular 
(2,5) 

Satisfatório 
(5) 

1.  

O Programa parte do pressuposto de que, 
para acompanhar o avanço educacional 
de uma realidade, não basta considerar 
apenas um aspecto dela, mas levar em 
consideração 	o 	conjunto 	de 
características 	que 	permitam 
compreendê-la no seu todo. 

2.  

Nos objetivos do Sistema de Avaliação, 
é 	contemplado 	o 	interesse 	em 
caracterizar o perfil da gestão e das ações 
educacionais 	realizadas 	no 	Município 
estabelecendo de modo claro e preciso as 
suas potencialidades e fragilidades. 

3.  

O 	Sistema 	de 	Avaliação 	possibilita 
elementos 	para 	que 	seja 	possível 
conhecer, 	gerenciar 	e 	interpretar 	as 
informações 	sobre 	os 	processos 	e 
resultados relativos à educação. 

4.  

O programa de avaliação tem como foco 
informações 	capazes 	de 	fomentar 
relações significativas entre as unidades 
escolares e a prefeitura / secretaria de 
educação. 

S. 

O Programa tem condições de fornecer à 
Prefeitura de Taquaritinga/SP parâmetros 
de comparabilidade sobre a qualidade da 
educação 	Municipal 	e 	seus 	avanços 
sociais. 

6.  
O Programa fornece relatórios técnicos e 
planos de ação para subsidiar a atuação 
dos gestores educacionais no Município. 

7.  

O Programa é composto por módulos 
que interagem entre si a fim de produzir 
informações quantitativas e qualitativas 
aos responsáveis pelo Sistema de Ensino 
à 	Prefeitura 	local 	e 	às 	escolas 	do 
Município de TaquaritingalSP. 

8.  

Os módulos agrupam um conjunto de 
indicadores 	tais 	como 	IDEB, 	Prova 
Brasil, ANA (Avaliação Nacional de 
Avaliação), 	Taxas 	de 	Aprovação, 
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Reprovação Reprovação e Abandono, que, em seu 
todo, 	irão 	fornecer 	parâmetros 	para 
traçar as potencialidades e as fragilidades 
da educação Municipal. 

O Programa, por meio de seu sistema de 
processamento de dados, gera relatórios, 
nas seguintes formas: 

9. 	• 	descritivos e analíticos; 

• de barra; 

• de linha; 

• cockpit 

O Programa aglutina uma gama variada 
de 	indicadores-quantitativos 	e 
qualitativos organizados em grupos, que 
contemplam: 

• As características do município; 
10. 	• 	Informações 	sobre 	gestão 	e 

planejamento; 

• Dados sobre o processo ensino - 
aprendizagem; 

• Informações 	 sobre 
recursos/investimentos; 

Os indicadores utilizados irão propiciar 
uma visão das principais características 

quantitativas 	e 	qualitativas 	da 	ação 

11. 	educacional do Município contribuindo 
assim nos processos de reflexão e de 
tomada de decisão. 

A 	forma de 	coleta das 	informações 

ocorrerá por meio de: 

• Formulários 	eletrônicos 
disponíveis em sites oficiais; 

• Formulários 	entregues 	e 
12. 	respondidos/assinados 

diretamente 	pelo 	Prefeito, 

Secretário e os(as) Diretores (as) 

de 	escolas 	para 	responsabilizar 

administrativamente as partes. 

• Questionários respondidos pelos 

pais dos estudantes 

O 	Programa 	apresenta 	indicadores 

13 	
subdivididos conforme as intenções e 
especificidades 	dos 	objetivos 

1 pretendidos. 
O Programa contempla a avaliação da 

educação 	e 	da 	gestão 	pública 	no 
Município, por meio de indicadores que 

14. 	atendem 	os 	aspectos 	da 	avaliação 	 j 



Institucional, avaliação de desempenho 
dos alunos, satisfação da comunidade e 
aspectos 	socioeconômicos 	e 
organizacionais. 

15. 

O Programa, por meio de seu sistema de 
processamento 	de 	dados, 	irá 	gerar 
relatórios 	para 	o 	Prefeito, 	Secretária 
Municipal e Diretores de Escolas, que 
contemplem informações sobre: 

• Plano de Ação; 
• Relatório 	geral 	contendo 	os 

resultados em cada módulo do 
Sistema; 

• Relatório específico contendo os 
resultados 	obtidos 	em 	cada 
indicador; 

• Relatório 	comparativo 	do 
Município em relação ao Estado e 
Brasil. 

16.  
O Programa possui um indicador que 
acompanhe o nível de organização e a 
forma de planejamento exercida pelos 
gestores da educação. 

17.  

O Programa disponibiliza ferramenta de 
pesquisa 	de 	satisfação 	sobre 	a 
participação da comunidade escolar nos 
programas 	e 	projetos 	educacionais 	e 
sobre a sua percepção sobre os avanços 
obtidos pelo município de Taquaritinga 
/SP. 

18.  
O 	Programa 	possibilita 	o 	acesso 	a 
informações em tempo real aos dados do 
Município em qualquer lugar que exista 
acesso à internet. 

ESPECIFICIDADES DO AMBIENTE 	Não 
DIGITAL 	 apresenta 

(zero) 

Regular 
(2,5) 

Satisfatório 
(5) 

1. 

Com o intuito de ampliar e enriquecer as 
possibilidades do trabalho educativo em 
sala de aula, tanto para o planejamento 
dos 	professores, 	como 	para 	a 
organização dos estudos dos alunos e 
acompanhamento 	dos 	pais 	ou 
responsáveis, 	o 	Sistema 	de 	Ensino 
oferece 	um 	Ambiente 	Digital 	que 
possibilite 	explorar 	os 	conteúdos 
curriculares por meio do computador, 
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celular celular e da Internet, o qual poderá ser 
acessado por meio de senhas e logins 
específicos. 

Ambiente 	digital 	de 	aprendizagem 
composto 	por 	um 	conjunto 	de 

2. tecnologias 	e 	recursos que permitem 
potencializar 	o 	aprendizado 	e 	o 
engajamento individualizado do aluno, 
de acordo com as necessidades e o ritmo 
de cada um 
Disponibiliza o 	acesso 	por diferentes 

3. plataformas, 	conforme 	o 	perfil 	do 
usuário. 

O Ambiente Digital do Sistema licitante 
oportuniza um ambiente de comunicação 
entre equipe técnica/gestora, docentes e 

4. discentes. 

Ambiente digital de aprendizagem com 
objetos 	educacionais 	interativos 	para 

S. 	complementação 	dos 	conteúdos 	do 
material didático 

Ambiente digital de aprendizagem que 
utiliza 	recursos 	e 	ferramentas 

6. apropriadas para as crianças da Educação 
Infantil 	atendendo 	as 	especificidades 
dessa faixa etária 

i Ambiente digital de aprendizagem que 
proporciona a alfabetização digital para 

7. as crianças da Educação Infantil por 
meio de atividades lúdicas e interativas. 

Ambiente 	digital 	de 	aprendizagem 
organizado em sequências didáticas nas 

8. quais o professor pode acompanhar o 
desempenho e o aprendizado de cada 
aluno, 	possibilitando 	melhores 
abordagens de ensino e a adaptação de 
suas aulas 
Ambiente digital de aprendizagem que 
possibilita aos professores, aos gestores e 

9. aos familiares, o acompanhamento e o 
gerenciamento do aprendizado do aluno, 
por meio de relatórios, em tempo real, 
com análises inteligentes sobre o seu 
desempenho ao longo da sua trajetória 
escola 
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Ambiente Ambiente digital de aprendizagem que 
permite 	ao 	professor, 	em 	seu 

10. planejamento e cotidiano escolar, aplicar 
avaliações processuais de acordo com o 
desempenho e necessidade educacional 
do aluno 

Ambiente digital de aprendizagem que 
permite ao professor mensurar o registro 

11. de atividades e a realização de tarefas, 
por meio de relatórios 

Ambiente digital de aprendizagem com 
possibilidade de acesso 	por meio 	de 

12. diferentes dispositivos, como desktops, 
notebooks, 	tabletes 	e 	smartphones, 
apresentando um design responsivo, ou 
seja, 	com 	layout 	que 	se 	adapta 	às 
diversas plataformas, por meio das quais 
pode ser acessado 

Ambiente digital de aprendizagem que 
oferece 	conteúdos 	apropriados 	e 

13. ferramentas adequadas para cada eixo ou 
área do 	conhecimento, 	atendendo 	as 
proposições previstas em Lei, bem como 
as 	expectativas 	da Rede 	de 	Ensino 
quanto à inclusão digital 

TABELA COM O NUMERO DE ALUNOS POR ANO E NUMEROS DE 
SALAS/PROFESSORES 

ANOS 
NUMERO 
PROFESSORES NUMERO ALUNOS 

3ANOS-MATII 23 320 

4 ANOS - JARDIM 1 24 460 

5 ANOS - JARDIM II 28 530 

JARDIM 1 AMPLIADO 1 

1.311 
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Terra Mau - Message - prelicitacao@terra.com.br 	 https://mail.terra.com.br/maillindex.php?r=message/print&Message...  

cotação 

De: 	preHcitacaoterra.com.br  

Para: 
vivianecaxeta@opet.com.br  

Data: 	Sex 13/01/17 10:47 

Anexos: Proposta Técnica 2017 EDUCAÇÃO.doc (221 KB); 

Solicito orçamento com preço de mercado para 
elaboração de preço medio com objetivo de 
abertura de processo licitatório. 

Depto de licitação e compras 

Prefeitura de Taquantinga-SP 

(16) 3253-9100 

Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. (1 Coríntios 16:14). 

NI- 

13/01/2017 10:5' 



Terra Maií - Message - prelicitacao@terra.com.br 	 https://mail.terra.com.br/mailiinciex.pnptrmessageipi  U11v1ca.. 

cotação 

De: 	prelicitacaoterra.com.br  

Para: 
femando.m©editoraibpex.com.br  

Data: 	Sex 13/01/17 10:40 

Anexos: Proposta Técnica 2017 EDUCAÇÃO.doc (221 KB); 

Solicito orçamento com preço de mercado para 
elaboração de preço medio com objetivo de 
abertura de processo licitatório. 

Depto de licitação e compras 

Prefeitura de Taquaritinga-SP 

(16) 3253-9100 

Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. (1 Coríntios 16:14). 

1310112017 1 
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cotação 

De: 	prelicitacaoterra. com. br 

Para: 
femando.ferreira@somoseducacao.com.br  

Data: 	Sex 13/01/17 10:39 

Anexos: Proposta Técnica 2017 EDUCAÇÃO.doc (221 KB); 

Solicito orçamento com preço de mercado para 
elaboração de preço medio com objetivo de 
abertura de processo licitatório. 

Depto de licitação e compras 

Prefeitura de Taquarítinga-SP 

(16) 3253-9100 

Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. (1 Coríntios 16:14). 

1 de 1 	 13/01/2017 1 



cotação 
De: 
prelicitacao@terra.com.br  

Bloquear contato  
Para: luiz.maluf@ftdse.com.br  
Enviado em: Qua 25/01/17 10:07 
Recebido em: Qua 25/01/17 10:07 

Anexos: Proposta Técnica 2017 EDUCACÃO.doc (221 KB); 

Solicito orçamento com preço de mercado para elaboração de 
preço medio com objetivo de abertura de processo licitatório. 

Depto de licitação e compras 
Prefeitura de Taquaritinga-SP 
16 3253-9100 - 



Terra MaU - Message - prelicitacao@tena.com.br 
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cotação 

De: 	prelicitacao@terra.com.br  

Para: 
anderson.alves@ftd.com.br  

Data: 	Sex 13/01/17 10:41 

Anexos: Proposta Técnica 2017 EDUCAÇÀO.doc (221 KB); 

Solicito orçamento com preço de mercado para 
elaboração de preço medio com objetivo de 
abertura de processo licitatório. 

Depto de licitação e compras 

Prefeitura de Taquaritinga-SP 

(16) 3253-9100 

Todas as vossas coisas sejam feitas com amor. (1 Coríntios 16:14). 

13/01/2017 1 



Terra Mali - Message - prelicitacao@terra.com.br  

NO Rosângela 

De: 	 Oficina Pedagogica <oficinapedagogicatq©yahoo.com.bP 

Para: 
'prelicitacao©terra.com.br' <prelicitacaoterra.com.br> 

Data: 	Qui 23/03/17 08:12 

Anexos: Orçamento Editora Positivo.pdf (1 MB); 

Boa tarde, Rosângela 

Seguem abaixo as informações atualizadas acerca da compra do material didático para a Educação Infantil: 

Quantidade de apostilas a serem compradas (número de alunos + reserva técnica): 

Maternal II - 380 
Jardim 1-539 / 
Jardim II - 583 

. 	Estimativa de professores - 100 
Material ampliado - 1 (aluno do Jardim 1) 

Todos esses números já foram informados para a Editora, que elaborou o orçamento e nos enviou. 
Esse documento segue anexo. 

Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. 

AU, 
Oficina pedagógica 

1 de 1 
	

23/03/20 



EDITORA 
	

SISTEMà DE 

POSITIVO 	 rdBras 
Curitiba. 22 de março de 2017 

Ã 

Secretaria Municipal de Educação de Taquaritinga(SP 
Taquaritinga/SP 

lima. Sr. 	Neide Ramos Salvagni 
Secretária Municipal de Educação 

Estamos encaminhando a Proposta de Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende Brasil que visa 
atender os alunos e professores da rede de ensino, com qualidade e confiabilidade. características dos 
produtos e serviços do Grupo Positivo, oferecidos há mais de 40 anos no mercado educacional. 

Nos valores apresentados na proposta comercial, para o ano letivo de 2017, estão incluidos: 
- livros Didáticos Integrados 
- Acesso a Ambiente Digital 

- Assessoria para as Equipes Técnico-Pedagógica e Docente, por meio de cursos e atendimentos 
personalizados. Contribuindo para a formação continuada da equipe pedagógica do municipio. 
- Sstema de Gestão das Informações Educacionais, por meio do fornecimento de ferramenta que 
proccrciona o monitoramento dos resultados educacionais do municipio: 
- Avaliação ca Aprendizagem. cu;os testes serão aplicados no mês de outubro. nas áreas de Língua 
Ponucuesa. Matemática e Ciências, para alunos co 40  e 80  anos do Ensino Fundamental contemplados 
com o Sistema de Ensino Aprende Brasil: e 
- Capa Personalizada, para os Livros Didáticos Integrados, nas aquisições do Sistema de Ensino 
Aprende Brasil com mais de 500 alunos. 

Validade da Proposta: 

- 50 9 sessenta dias até: 2110512017 

Pedidos: 
- Efetuados pelo município em cada bimestre do ano letivo, conforme datas contratuais. com  exceção 

de GI e G2 (Creches), cuja organização da coleção é anual. e do G3. que é semestral 

Prazo de Entrega: 
- As entregas serão efetuadas em até 25 (vinte e cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento de 

cada pedido, diretamente nas unidades escolares urbanas Ou na Secretaria Municipal de Educação. 

Opções de Pagamento: 

- A vista em até 30 Itrinta) das corridos após a emissão da nota fiscal relativa a cada bimestre 
- Ou em ate 08 (oito) vezes - sendo cada bimestre dividido em duas parcelas 

Frete: 
- CIF - A Editora Positivo fica responsável pelas despesas dos serviços de frete e seguro. 

Para maiores informações, entrar em contato, através dos telefones 0800 724 1516 e (41) 3218 1000, com 

Marcelo Petrarchi 	 e Adriana Valle. 

Emerson Walter dos Santos 
	

Humberto Bueno de Godoy Jr. 

Diretor Executivo 
	

Gerente Executivo 
Editora Positivo Ltda. 	 Editora Positivo Ltda. 
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Prefeitura Municipal de 'L'aquaritinga 

1I.RFNT ( t"ornct:imcnto de materiais didáticos para a Secretaria Municipal de l'diicação ano letivo de 

- 
N° ALUNOS 

Preço/Aluno/Ano 

Esc Inteligentes 

Valor Total / 	Esc 

Inteligentes 

Preço/Aluno/Ano 

OPET 

Valor Total/ 

OPET 

Valor Total 

Orçamentos 

Média Orçainentos 

Educação Infantil 
.1.754 ' 227,00 R$ 

/ 

398.158,00 R$ 
1' 

240,00 R$ 	420.960,00 R$ 	819.118,00 R$ 409.559,00- 

l.nsino Fundamental 1 
3.222 

397,00V 
R$ 1.279.134,00 R$ 264,00 R$ 	850.608,00 R$ 2.129.742,00 R$ 1,064.871,00.- 

E nsino, Fundamental II 
206 R$ 

v 
535,00 R$ 

f 
110.210,00 

.064.871,00'

Ensino 
R$ 

&, 
286,00 

- 
R$ 	58.916,00 R$ 	169.126,00 R$ 84.563,00. 

- 5.182 R$ 1.787.502,00 / R$ 1.330.484,00, R$ 3.1 17.986,00v  R$ 1.558.993,00  

Educação Infantil R$ 409.559,00 

Fundamental 1 e II R$ 1.149.434,00 
Total 	R$ 1.558.993,00 

Cris tane Potronieri Rombalde 
RU: 34.198.317-2 

CPF: 297.336,278-44 

/ 



erra Ma - Messace - 

Conc.(I2 /Jf 
Licitação. 	  

Contatos i, Configurações 1  Voltar ersâo anterior 1 A juda 

Olá prelicitacao, SJ. 

Rascunos 

autcrntica 

ie 5COOM 

RE: Proposta Educacional OPET 

De: 	Ma Lucia Sarttae!la Aielio <aneaec@hotmail.com> 

Para: pre!icitacao@terro.com  .b 

Data: hoje 12:20 

Para Licitação Prefeitura Municipal de Taquartnga. 
Atenciosamente. Ma Lucia. 

• From: vivianecataopet.com.br  
> To: anaaiellothotmail.com  
> CC: vantaquaig.com.br  
> Date: Thu, 6 Jun 2013 06:42:33 -0300 
> Subject Proposta Educacional OPET 
> 
•  Prenda Secretária de Educação: 
> Ana .AieIlc 
> Bom Dia! 
> Segue (em anexo) a Proposta Educacional OPET. 
> Aguardo os informes para providenciar o envio do material pedagógico para 
análise. 
> Estamos à disposição para quaiauer esclarecimento! 
> Att 
> Abes 
> Vhane Puccirielii Caxeta 
> Consultora Comercial 
>Cels:41-9261-4243e 11-9186-5385 
> ww.editoraopetcom .br<httpi/www.editoraopetcom .brl> 
> vianecaxeta©opet.com.br<mailto:vManecaxetaopet.com.br> 

> 
> 
> 
> 
> 



- 
_:!.- 	-:• 

Curitiba, 06 de Junho de 2013. 

Secretaria Municipal de Educação - Taquaritinga -SP 

A/C: Profa, Ana Lucia Santaclia AieIio 

chZ jjs?i 
LicitaÇàO.._ 

PROPOSTA PARA 
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE ENSINO PAIRA 

ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DEpUCAÇÃO. 

Temos a satisfação de apresentar a proposta de nossa Editora para firmar a PARCERIA com o 

sLra de Ensino QPET - que é um conjunto de soluções 
educacionais com fornecimento de 

material didático para os alunos e professores,assessoria pedagógi
c a, portal de educação para o ano 

e 2013. 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
28 dias, a contar da data da apresentação da mesma- 

DESCRIÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 

1. LIVROS DIDÁTICOS 

COLEÇÃO CIDADANIA 

materi uma coleção completa de 	ais didáticos. organizados bimestralmente. Apresenta recursos 

•
ue ampliam a ação educativa, respeitam a identidade pedagógica de cada escola e promovem o 

proCeSSO de integração da Educação Básica: 
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

védiO, garantindo continuidade e adequada graduação dos diferentes níveis de complexidade dos 

conteúdos escolares. A Coleção foi organizada de acordo com os pressupostos dos Referenciais 
CurriculareS Nacionais para a Educação Infantil e com base nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

para o Ensino Fundamental, levando em conta as 
ecomendaçõe5 quanto aos temas transversais, à 

faixa etária e o nível de desenvolvimento dos alunos. 

PROPOSTA PEDAGÓGICA 

O projeto educativo adotado pelo Sistema de Ensino Opet foi desenvolvido dentro de uma 

perspectiva de unidade e complementaride para a 
Educação Básica: Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio 
respeitando os diferentes graus de complexidade de cada etapa. 

A Coleção Cidadania é urna obra didática interdisciplinar, matricial e contextual. Não promove uma 

excessiva valorização da memória e dos conteúdos em si, mas, 

 
intencionalmente, coloca os 

educandos diante de situaçõespr0blema cotidianos. 

1 



O intuito desse procedimento é estabelecer os conteúdos escolares como um diálogo entre os 
saberes escolares e as experiências cotidianas e as necessidades das famílias e comunidades, 
estirnuando a interação desses conteúdos com a vida concreta. Por outro lado, faz-se necessário 
que. saberes reconhecidos pela sociedade corno fundamentais, sejam disponibilizados aos 
cucandos. oossibiiitarido o acesso às linguagens, às ciências, às tecnologias e aos conhecimentos 

históricos, sociológicos e filosóficos, compondo um corpo de conhecimentos que permita uma 
e;tura crEca do mundo, e esteiam presentes em todos os momentos da prática escolar. 

A fdndameritação do Material Didático da Coleção Cidadania está assentada na constituição da 
aizonona intelectual e social, do íivre pensar e do refletir crítico, com qualificação para enfrentar 
os desafios da vida em sociedade. Essa fundamentação distancia-se das pedagógicas ditas 
tradicionais, cuja ênfase está ancorada em ampliar a capacidade dos educandos para assimilar e 
acumular informações. 

Dessa maneira, o pressuposto básico da Coleção Cidadania é estimular a autonomia, num processo 
de formação cidadã e considerando as potencialidades de cada faixa etária, pelo estímulo constante 
ao exercício de escolhas, da contextualização dos conteúdos em estudo e da tomada de decisões em 
acordo com as peculiaridades de cada situação. 

Nosso oroeto pedagógico corresponde às normas fixadas pelas orientações normativas das 
Diretrizes Curriculares Nacionais, assim como do Plano Nacional de Educação (PNE), do Plano de 
Desenvolvimento da Educação (PDE), considerando os índices de Desenvolvimento da Educação 	o 

Básica (IDEB), da mesma forma como mantém um diálogo permanente com as proposições 
indicativas dos PCN's e RCN's. 

2. PRIMEIRA INFÂNCIA - PROGRAMA ESPECIAL PARA EDUCADORES 
DE CRECHE 

A Editora Opet, visando atender as demandas da nova estrutura da Educação Infantil no Brasil, 
oferece o Programa de Formação Continuada - Presencial e a Distância - para Educadores da 
Primeira infância. A produção da Coleção Cidadania - Primeira Infância envolveu pesquisas e 

ências nos ambientes educacionais da faixa de zero a três anos. 

Com o objetivo de orientar os educadores do segmento para que tenham sucesso nessa importante 
missão, de acordo com os Referenciais Curriculares e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a e 
Educação infantil, montamos um programa de formação com conteúdo exclusivo e totalmente 
voltado às necessidades deste público. 

Pretende-se, com esse curso, quebrar paradigmas, crenças e concepções de que a Educação Infantil 
limita-se aos cuidados quando se trata das crianças menores. O curso propõe mostrar que a criança 
precisa ser vista e compreendida de outra forma, não apenas como um ser passivo que recebe 
cuidados, mas como sujeito que aprende e interage socialmente. 

É preciso mudar a idéia, que muitos pais e profissionais de creches ainda têm, de que esse espaço é 
somente um lugar onde as crianças são deixadas" em segurança para que os responsáveis por elas 
possam trabalhar sossegados. 

2 



404ucitaço 

sse sentido, o curso pretende aliar a teoria à prática de uma forma leve e reflexiva, propondo 
discussões e desafios para que a aprendizagem seja realmente significativa e transformadora. 

ESTRUTURA DO CURSO 

) curso a distância será dispor, ibilizado no ambiente virtual da Opet - internet (com recursos de 
cbe.os de aprendizagem, fóruns e avaliações), além de contar com dois encontros presenciais, nos 
quais os educadores terão suas práticas confrontadas com a teoria em oficinas e palestras 

stradas por estudiosos em Educação Infantil. 

O curso será composto por seis módulos, cada um com três aulas, que serão ministrados a distância, 
;or meio do ambiente virtual de aprendizagem (AVA) da OPET, a partir de conteúdos online e de 
obietos de aprendizagem animados. Cada módulo corresponderá à 30h, totalizando, portanto 180 h, 
cuio cumprimento dará direito à certificação de curso de extensão pela Faculdade OPET. O 
Primeiro módulo de 30 horas não será avaliativo por trata-se de um curso de ambientação, com um 

curso de nivelamento em informática, onde o aluno deve entrar em todos os espaços e testar as 
ferramentas do ambiente para que seu aprendizado seja realmente eficaz. 

A formação presencial será realizada em 16 horas, podendo ser realizada em até 2 encontros de 8 

horas. 

AÇÃO 	 DESCRIÇÃO 

Formação 
Presencia! 
lóhíano 

Assessoria pedagógica personalizada para educadores da creche, realizada 
presencialmente no município contratante. 

ATENDIMENTOS À DISTÂNCIA 

Assessoria e acompanhamento referente ao uso do material didático e 
Fale Conosco serviços por meio de um telefone 0800 gratuito. 

Ema!! 
Atendimento personalizado através de Consultores pedagógicos regionais 
e de toda equipe administrativa 

EAD 
180 horas 

Curso de formação para educadores de Primeira lnfnciá com certificação, 
através de plataforma virtual de apreadi7gem (18 bolsas por ano de 
contrato) 

MATERIAL IMPRESSO 
Os dois livros de Fundamentos e Práticas da Educação Infantil apresentam urna proposta de 
formação para os educadores, com uma linguagem de fácil entendimento, possibilitando avanços no 
atendimento a crianças de O a 3 anos. Por meio de textos, exemplos de casos e referenciais, trazem 
estratégias que possibilitam ao professor e aos gestores compreender e desenvolver práticas 
educativas pautadas na pedagogia de projetos, com o objetivo de realizar um trabalho criativo, 
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sensíve! e transformador. Também propõem processos que instigam os professores e os gestores a 
estabelecerem um relacionamento de qualidade com as famílias e a comunidade. 

O material está organizado em ternas que possibilitam avanços concretos dentro da área de atuação 
de educador, corne: a especiflcidade da ação pedagógica com os bebês, as múltiplas linguagens 
dessa faixa etária, o desenvolvimento da linguagem oral e urna proximidade da escrita como um 
direito na Educação Infantil, a saúde e o bem estar das crianças - binômio cuidado e educação -, 
aém de um estudo sobre brinquedos e brincadeiras. As atividades serão apresentadas por meio da 
pedagogia de projetos, referentes a cada uma das temáticas que complementam o processo de 
sistematização. 

!T COMPLEMENTAR 
Aléni dos livros, os educadores receberão materiais complementares desenvolvidos especialmente 
para que possam desenvolver os projetos apresentados nos livros. Acompanhando esses materiais, 
os professores receberão ainda: 
- uma bolsa personalizada do curso; 
- um Diário do Professor, para registrar o desenvolvimento de seus alunos; 
- um CD de musicalização para usar em sala de aula. 
- um quadro de rotinas, para exposição das atividades desenvolvidas em sala. 

A família de cada criança será contemplada com um Diário da Família, com dicas de cuidados e 
orientações para estimular o desenvolvimento psicomotor e social da criança. No diário, os pais 
poderão registrar os principais acontecimentos relacionados à criança e terão uma bela lembrança 
dessa fase importante de descobertas. 

3. EDUCAÇÃO INFANTIL 

. proposta pedagógica da Coleção Cidadania - Educação Infantil (3 a 5 anos) está embasada nos 
nressupostos da Lei n° 9.394/96, que fornece as bases e assegura o trabalho na Educação Infantil, 
dem de intearar o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo e social, em níveis de complexidade 
diferenciados para cada fase. 

MATERIAL IMPRESSO 
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Licitação  

C'rganizado Bimestralmente por unidades temáticas e dividido em quatro livros anuais. São 
Drteados, de maneira integrada, pelos eixos de aprendizagem. 

Livro do Professor 

iraz o mesmo conteúdo do livro do aluno, orientações didáticas para o encaminhamento das 
atividades 

Livro de Fundamentação 

-resenta a concepção, abordagem metodológica, objetivo de estudo. Quadro de conteúdos, 
-eferências e sugestões de materiais de apoio 

MATERIAIS DE APOIO: 
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- Caiendário Pedagógico para cada turma da Educação Infantil (3 a 5 anos); 	Licitaçao 

- 	de rnusicaiização para a Educação Infantil (um para cada etapa - 3 a 5 anos). 

4. Ensino Fundamental 

Pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PNs), a Coleção Cidadania - Ensino 
Fundamental foi concebida para fornecer as condições necessárias ao desenvolvimento dos 

etdanes, ao conhecimento e ao exercício da cidadania. 

-7 ANOS INICIAIS 
1° Ano 	 2° ao 5° Ano 

Linguagem oral e escrita 	 História 
Língua Portuguesa 	 Língua Portuguesa 
Língua Inglesa 	 Ciências Naturais 
Natureza e Sociedade 	 Arte 
4a.emátiea 	 Língua Inglesa 

Geografia 
Matemática 

-/ ANOS FINAIS 
6° ao 9° ano 

Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Arte, Matemática, Ciências Naturais, História, Geografia e 
Língua Espanhola (opcional) 

- MÁ TERIAL PARA O PROFESSOR 

Composto por dois livros: 
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- Livrc do professor: Para ampliar e enriquecer o conhecimento dos professores usuários desta 
cço ha, para cada brnestre. o Manual do Professor, com sugestões e elucidação das propostas 

de caia unidade. Apresenta, além do material do aluno, o terna da unidade, os objetivos específicos, 
conteúdo por eixos de trabalho, os encaminhamentos, possibilidades pedagógicas e atividades 

ágina a página. 

• Livro anual de fundamentação teórica que tem a finalidade de explicitar a concepção 
dcacional presente na Coleção Cidadania e os fundamentos teóricos e metodológicos 

desenvolvidos nas ações educativas, apresentando uma visão macro de todas as áreas do 
conhecimento, visando o desenvolvimento de projetos educativos integrados. 

4 MATERIAIS DE APOIO: 

- Calendário Pedagógico para cada turma do Ensino Fundamental 1; 

- CD Opet English 
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. SSESSORiA PEDAGÓGICA 

O atendimento pedagógico se dará envolvendo as seguintes ações: 

Conc.12 /j__fisA2( 
Lic;tação 

ATENDIMENTOS PRESENCIAIS 

Ação 

Palestra 
tmplantsçáo do 

material 
didático 

12h 

Assessoria 
pedagógica 

personalizada 
96 li 

Visita técnica 
pedagógica 

personalizada 
24 horas 

2 Palestra para 
pais 
04 'a 

Assessoria 
personalizada 
aos gestores 

16 horas 

Assessoria ao 
uso do Portai 

1611 

Descrição 

Palestra de Abertura do ano letivo para Educadores 

Encontro presenciei com educadores do município. com  a orientação completa 
para a utilização do material didãtico, encaminhamento metodológico e 
orientações aõ planejaienio. 

Encontros de professores e gestores das escolas da rede municipal de ensino com 
a presença de consultor especializado, para assessoramento, aperfeiçoamento e 
capacitação do corpo docente, por meio de oficinas, palestras ou cursos, com 
enfoque para o adequado uso do material didático. 

Atendimento personalizado por meio de visitas técnicas ou pedagógiças do 
consultor nas escolas da rede mur'iclpal que utilizam o Sistema de Ensino OPET 

Palestras com os pais ou responsáveis pelos educandos da rede municipaL 
conduzido por um profissional especializado. Os trabalhos e temas serão 
sugeridos pela SME. (uma palestra por semestre) 

Encontro realizado com todcs os gestores da rede municipal de ensino, a fim de 
subsidiar a equipe diretiva na gesto-do  sistema de ensino. 

Encontro com gestores e professores da rede municipal de educação a fim de 
repassar as ferramentas necessárias para o uso do portal. 

168 horas presenciais 

ATENDIMENTOS À DISTÂNCIA 

Assessoria e acompanhamento referente ao uso do material didático e serviços por 
meio de um telefone 0800 

Atendimento e assessoria através do Professor WEB 24 horas, Recorte Idéias, 
Estudos Interativos. Aulas Online. Blog Aula e banco de Atividades 

Cursos com certificação para professores e gestores através de plataforma 
virtual 

Faie conosco 

Portai Opet 
Virtual 

Email 

EAD 
180 hor4s 

Atendimento personalizado atrases de Consultores pedagógicos regionais e 
de toda equipe administrativa 
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6. FORMAÇÃO CONTINUADA PARA DOCENTES E GESTORES 
ESCOLARES (A DISTANCIA). 

.'. ducaçãc a Distância EAD) se constitui em urna modalidade de ensino que se desenvolve por 
p 'cas pedagógicas diversificadas. _Na EAJ, o aprendizado dos participantes e 

co:en.auzado pelas varias vantagens que a caracter:zarn; como flexibiiidade de horário, formação 
oersonaiizada, acesso a materiais didátces de qualidade e baixo custo financeiro. Especificamente 
para os docentes, a EAD representa a possibilidade de garantir urna formação permanente, por meio 
de uma ferramenta atual, dinâmica e eficaz, que considera as peculiaridades da realidade desses 
profissionais e vai ao encontro da necessidade de qualificação inerente à função que exercem. 
Os cursos serão compostos por módulos ministrados a distância, por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Opet, com conteúdos on-line e objetos de aprendizagem animados. Os cursos 
totalizam 180 horas, cujo cumprimento dá direito à certificação de Curso de Extensão pelas 
Faculdades Opet. 

Curso Formação Continuada para Docentes (60 bolsas por ano de Contrato) 

Módulo 1: APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO OPET (45 horas) 
Aula i: Avaliação diagnóstica do curso/Vantagens e características do material didático OPET Arquivo 
Aula 2: Educação Infantil 
Aua 3: Ensino Fundamental - Séries iniciais 
Aula: 4: Educação Fundamental - Séries Finais 
Auia 5: Ensino Médio 

Módulo 2: TEORIAS DA APRENDIZAGEM (45 horas) 
Aula l:  Visão geral das teorias da aprendizagem 
Aula 2: Construtivismo e soclointeracionismo: diferenças e semelhanças 
Aula 3: Panorama das concepções pedagógicas e suas relações com as teorias da aprendizagem 
Aula 4: Contribuições de Vygotsky, Bruner e Ausubel para as teorias da aprendizagem 
Aula 5: Sociointeracionismo aplicado à prática pedagógica e ao material didático 

Módulo 3; PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM (45 horas) 
Aula 1: Avaliação da aprendizagem: reflexos da epistemologia do professor 
Aula 2: Como o aluno aprende 
Aula 3: Como age o mediador 
Aula 4; O papei da prova na avaliação da aprendizagem 
Aula 5: Competências, habilidades e instrumentos de avaliação da aprendizagem 

Módulo 4: PLANEJANTO E APLICAÇÃO (45 horas) 
Aula 1: Conversas sobre planejamento 
Aula 2: Elaborando urna sequência didática 
Aula 3: Construindo planejamento segundo o modelo de desenvolvimento de competências 
Aula 4: Planejamento transdiscipiinar por competências 
Aula 5: As tecnologias no planejamento por competências 
Total: 180 horas 
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Cuj'so de Formação Continuada para Gestores (22 bolsas por ano de Contrato) 

Módulo 1: LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL E CIJRRICULO (30 horas) 
;uia 1: Legislação Educacional e Currículo/Parte 1 
Aula 2: Legislação Educacional e Currículo/Parte II 
Aula 3: Legislação Educacional e Currículo/Parte 111 

Módulo 2: ADMINISTRAÇÃO ESCOLA (25 horas) 
Aula 1: Administração escolar 
Aula 2: Gestão de Pessoas 
Aula 3: Administração Escolar 

Módulo 3: GESTÃO DE PESSOAS (25 horas 
Aula 1: Conceituando Administração Escolar 
Aula 2: Gestão democrática 
Aula 3: A gestão a serviço da educação de qualidade 

Módulo 4: GESTÃO FINANCEIRA (25 horas) 
Aula 1: Conceitos de Gestão Financeira Escolar 
Aula 2: Como Administrar Custos em uma Escola 
Aula 3: Administração Financeira na Escola Pública 

Módulo 5: MARKETLNG ESCOLAR (25 horas 
Aula 1: Marketing educacional 
Aula 2: Pesquisa de satisfação 
Aula 3: Marketing Educacional 

Módulo 6: GESTÃO ESTRATÉGICA E PLANEJAMENTO (25 horas) 
Aula 1: Os 5 mandamentos do planejamento estratégico 
Aula 2: Tipos de Estratégia 
Aula 3: Gestão estratégica de negócios 

Total 180 horas 

7. PORTAL OPET Virtual 

Este serviço oferece ampla fonte de pesquisa, formas inovadoras e modernas de ensino-
aprendizagem, além de contribuir com a formação dos alunos em sintonia com as necessidades do 
mundo atual. 

O Portal Opet Virtual permite aos alunos, professores e equipe técnica, acesso rápido a vários 
serviços e atividades pedagógicas na escola e em casa. Destacamos alguns serviços: 

É o espaço para a escota apresentar o seu histórico: data de fundação, 
Histérico 	filosofia. missão, proposta pedagógica, etc. A escota poderá usar o Opet 

On-line corno site. 
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Comunicados 	Espaço destiriadG ao envio, pelo Departamento/Secretaria de Educação, de- 
da Secretaria 	comunicados, informativos e circulares para sua rede de escolas. 	1 

Área destinada à publicação de informativos e circulares voltados aos 
alunos, professores e funcionários. 

O. blog ou "diário eletrônico" é uma ferramenta que possibilita.umainaior 
interação cornos alunos. Cada professor pode ter seu próprio blcig; no qiaL. 
pcderá disponibilizar textos e tópicos para discussão. 

Ambiente para debater temas da atualidade. Esses bate-papos nodem ser 
agendados pela Opei On-Iine ou por sugestão da instituição de ensino. 

Nesse espa.o são uubLcaaas noticias recentes sobre educação cori 
atualização diária, 

São atividades ligadas aos conteúdos estudados em sala de aula. O próprio 
portal contém sugestões, mas a escola pode incluir atividades condizentes 
com os conteúdos que desenvolve em sala. 
Mais de 60 mil links de interesse educacional, selecionados e validados por 
prófessores, cor] serviço de busca incorporado. 

I nformativos 

iLog Aula 

iate-Papo 

Notícias 

Estudos 
InteratV,os 

Pesquisa 
Escolar 

Ternas atuais para o professor desenvolver em sala de aula e promover a 
interdisciplinaridade. 

E dividido em dois ambientes ambos com atividades jogos e brincadeiras 
para estimular a crianv idade e curiosidade das crianças. Para os professores 
lia músicas dos CDs da Educação infantil e encamm1iamenos 
metodológicosparaodesenvolvimento dos conteúdos. 

Ambiente com jogos e brincadeiras que divertem e ensinam. propondo ama 
maior interatividade como usuário. 

São aulas em tero eal que abordam inúmeros conteúdos das arcas do 
conheurnento amesentando atividades construtivas com recursos visuais, 
imagens gráfico 
Espaço para tirar dúvidas acerca de temas das disciplinas académicas do 
Ensino Fundamental e Médio. Contempla todas as áreas de conhecimento e 
todos os níveis de ensino: 24 horas por dia, sete dias por semana. - 	- 
Permite o esclarecimento de duvidas e/ou o envio de sugestões sobie o 
MATERIAL DIDATICO OPET diretaniente para os auzoreá;sse. 
material. 

Sugestões de provas que podem ser impressas e utilizadas pelos 
professores. 

São sugestões de atividades para serem. utilizadas em sala de áu 
oferecendo ao professor a possibilidade- de tomar suas aulas -mais alrattvas 

Essa seção traz artigos relacionados à gestão educacionais, especialmente 
direcionados para gestores e equipe pedagógica. 

Apresenta sugestões decartazcs para diferentes datas comemorativas ou 
temas espccials q..e pocem ser impressos pelo professor Pede ser usado 
comou sem texto e possui diferentes versões-para impressão.  

Cadernos 
Especiais 

Educação. 
Infantil 

Surpresas 

ÁuiasOjz-fine 

Professor Web 

Autor On-iine 

i3nnco de 
Provas 

Recorte Idéias 

Gestão 
Enucacion ai 

Cartazes 
Temáticos 

Filhos e Pais 
Com artigos e matérias sobre fatos do cotidiano, apresenta assuntos de 
interesse que contribuem para melhorar o relacionamento familiar. 
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8. PLATAFORMA DE JOGOS OPET - 

i'lataforma de Jogos Matemáticos Opet - MangaHigh foi desenvolvida por professores para 
professores, com apoio de especialistas em jogos eletrônicos. A interface é intuitiva e não exige 
conhecimentos sofisticados de informática. Com  isso, o ensino não só se torna mais prazeroso, 
corno é capaz de encantar os alunos e, principalmente, alcançar seus objetivos pedagógicos. 

Os conteúdos trabalhados nos jogos são da Matemática séria transportada para um ambiente 
lúdico. Eles abrangem todos os temas da disciplina cobrindo conteúdos do 20  ano do Ensino  
Funaarnentaj 1 até o 3° ano do Ensino Médio.  

A plataforma é composta de quatro ferramentas principais: 

• Jogos lúdicos 
PRODIGI (questionários temáticos) 

c 	Ferramenta de analise do professor 
• A+Quest (ferramenta de recomendação pessoal e autônoma). 

Os aiunos têm acesso ás atividades em qualquer local onde possam conectar-se à internet. 

9. COLEÇÃO OPET: 1, 2,3 E JÁ - EDUCAÇÃO FÍSICA. 

- Livro anual de Educação Física destinado aos alunos e professores do Ensino Fundamental (10  

ao 5° ano). 

O objetivo da Educação Física Escolar tem por objetivo ampliar as vivências corporais, por meio de 
conteúdos da cultura Corporal (jogos, esportes, lutas, ginásticas, danças), que, integrados ao 
contexto social dos alunos, assumem uma conotação significativa e auxiliam na criação de 
identidade e autonomia corporal do indivíduo como cidadão. 

O projeto de Educação Física Opet visa dinamizar as aulas e motivar alunos e professores a 
participarem ativamente na construção do próprio conhecimento. 

:ossa Coleção está pautada nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), documento oficial do 
Ministério da Educação, onde a Educação Física na escola deve ser constituída de três blocos: 

O primeiro bloco, "jogos, ginásticas, esportes e lutas", compreende atividades como ginástica 
artística, ginástica rítmica, voleibol, basquetebol, salto em altura, natação, capoeira e judô. 

O segundo bloco abrange atividades relacionadas à expressão corporal, como a dança, por exemplo. 

12 
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o terceiro bloco propõe ensinar ao aluno conceitos básicos sobre o próprio corpo, que se 
estendem desde a noção estrutural anatômica. até a reflexão sobre corno as diferentes culturas lidam 
com esse instrumento. 

Estrutura do material 

Traz recursos pedagógicos para que os professores possam aplicar o material-de foma interativa. 

- Livro do Aluno anual - Oranizado em 4 unidades 

- Mauual do Professor no final do livro com sugestões de trabalho e fundamentação teórica da área. 

O.  AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DE DESEMPENHO - PARA O ENSINO 
FUNDAMENTAL (4° e 8° ano) 

Diante do atual cenário educacional, em que os municípios encontram-se frente aos desafios 
do Plano de Metas - Compromisso de todos pela Educação, o IDEB - Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica, exames como SAEB e Prova Brasil, a Editora OPET como fomentadora e 
fornecedora de produtos e serviços educacionais, sente-se no compromisso de respaldar seus 
cíentes no diagnóstico e rnonitoramento de sua rede de ensino. 

Para tanto, dispõe de um processo de avaliação institucional, ou seja, um conjunto de 
instrumentos avaliativos aplicados ao 4° e 8° ano. Os dados, tanto quantitativos como qualitativos, 
são analisados e, posteriormente, repassados à Equipe Diretiva da SME, proporcionando um 
panorama global do contexto. 

Os instrumentos englobam conteúdos formais de matemática e de língua portuguesa, além 
de avaliar as habilidades metacognitivas; os recursos e as estratégias de aprendizagem; as atitudes e 
os valores; a visão dos alunos perante o trabalho desenvolvido pela escola, bem como seu 
funcionamento; a percepção da família a respeito do trabalho desenvolvido pela escola; e também a 
percepção dos professores perante seu desempenho em sala de aula e do processo pedagógico da 
escola. 

Trata-se, portanto, de um objeto de estudo bastante criterioso, que fornecerá um 
mapeamento do processo ensino-aprendizagem. Vale ressaltar que todo o processo de avaliação tem 
como princípio o sigilo e a ética em torno do trabalho desenvolvido. 

Observamos que a Avaliação Institucional será aplicada aos alunos das séries acima 
mencionadas, desde que estes estejam utilizando o Sistema de Ensino OPET. 
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11. DIFERENCIAIS DO SISTEMA DE ENSINO OPET 

Ca personalizada para o Município 
Programa de Formação para todos os educadores da Creche - (180h EAD - 18 bolsas) 

; 	Formação Presencial para educadores da Creche (1 6h) - 1 educador para cada 8 alunos. 
r 	Formação Presencial (168h) e a Distância (1 80h) para professores e gestores. (82 bolsas de 

EAD para Educação Infantil e Fundamental 1 e II) 
- Avaliação institucional 

Portal para alunos, professores e gestores. 
> Plataforma de jogos matemáticos. 

Livro de Educação Física para alunos e professores do Ensino Fundamental para 4° e 5° ano; 
:ete gratuito. 

1 2 INVESTIMENTOS 

Para a aquisição do Sistema de Ensino OPET, incluindo os produtos e os serviços apresentados, 
estamos propondo o valor global de: 

Crache: 12 alunos (0 a 3 anos) 

> R$ 198,00 (cento e noventa e oito reais) aluno/ano. 

> Valor Total: R$140.976,00 (cento e quarenta mil e novecentos e setenta e seis reais) 

Educação Infantil: 1160 alunos (4 anos: 588 alunos; 5 anos: 572 alunos) 

> R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) aluno/ano. 
> Valor Global: R$ 278.400,00 (duzentos e setenta e oito mil e quatrocentos reais) 

Ensino Fundamental 1: 3052 alunos (10  ano: 607 alunos; 2° ano: 605 alunos; 3° ano: 600 
alunos; 4° ano: 600 alunos; 5° ano: 640 alunos) 

> R$ 264,00 (duzentos e sessenta e quatro reais) aluno/ano. 
)' Valor Global: R$ 805.728,00 (oitocentos e cinco mil e setecentos e vinte e oito reais) 

Ensino Fundamental II: 171 alunos (6° ano: 47 alunos; 71  ano: 42 alunos; 8°  ano: 46 
alunos; 9° ano: 36 alunos) 

'- R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais) aluno/ano. 
> Valor Global: R$ 48.906,00 (quarenta e oito mil e novecentos e seis reais) 

14 
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VALOR TOTAL GERAL: R$ 1.274.010,00 (Um milhão duzentos e setenta e quatro mil e dez 
reais) 

13. FORMA DE PAGAMENTO 

1) A vista (valor total pago após a entrega do primeiro bimestre) 
2) Bimestral: 10 dias após a entrega 
3) Parcelado: 8 vezes, sendo cada bimestre dividido em duas parcelas. 

Agradecemos a oportunidade de detalhar nosscs produtos e serviços e colocamo-nos à sua 
disposição para quaisquer esclarecimentos. Para sua maior comodidade, disponibilizamos nossa 
linha gratuita para contato: 0800 410034. 

Atenciosamente, 

Giovanna Macedo 	 Viviane Caxeta 
Gerente Comercial 	 Consultora Educacional 
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Prclèitura Municipal dc i'aquaritinga 

REFERENTE: Fornecimento de materiais didáticos para a Secretaria Municipal de Educação - ano letivo de 2014. 

N° ALUNOS 

Preço/Aluno/Ano 

lsc Positivo 

Valor Total / 	Esc 

Inteligentes 

Preço/Aluno/Ano 

OPE1 

Valor Total! 

OPEI 

Valor Total 

Orçamentos 

Média Orçamentos 

lid uaçào 1 n fiint il 

1.502 367.80 R$ 552.435.60 R$ 	313,32 R$ 470,606,64 R$ 	1.023.042,24 R$ 	511.521,12 

Observação: Na elaboração do preço médio foi utilizado o preço por aluno da Editora Opet acrescido do IGP-M acumulado nos anos de 2013 a 2017. 



Experimente a tecnologia TRUE-Real-Time de Graça! 

Saiba Mais 

IGPM 2013 

O índice Geral de Preços de Mercado (IGP-M) fechou o ano de 2013 com uma alta acumulada de 

5.53%, contra um avanço de 7.81% aferido no ano anterior. 

Saiba Mais 

tGPM Anual 

O IGP-M anual refere-se à soma dos valores mensais acumulados de Janeiro até Dezembro de cada ano. 

Ano 	 Acumulado 

2017 0.73% 

2016 7.17% 

2015 10.54% 

2014 3,67% 

2013 5.53% 

2012 7,81% 

2011 5,09% 

2010 11.32% 

2009 -1.71% 

2008 9,80% 

2007 7,74% 

2006 3,84% 

2005 1.20% 

2004 12,42% 

2003 8.69% 

2002 25.30% 

2001 10.37% 

2000 9.95% 

1999 20.10% 

1998 1,78% 

1997 7,73% 

de 6 	 22/0320I7 08:0 



derl,LI José Marsico 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Gabinete do Prefeito 

l)ETE RMI NAÇÃO 

O Senhor VANDERLEI JOSÉ MARSICO. Prefeito 
Municipal de Taquaritinga - SP. usando das atribuições que a Lei lhe confere; 

DETERMINA o encaminhamento da solicitação para o 
Setor de Licitações. para os procedimentos legais necessários a abertura do processo 
licitatório. para o seguinte objeto abaixo requisitado pela Secretaria Municipal de 
Educação: 

OBJETO: Contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 
anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 
Taquaritinga. para o ano letivo de 2017. conforme pedido que segue em anexo. 

Cumpra-se. 

laquaritinga. 23 de março de 22 .0 17. 

- Prefeito Municipal- 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  





Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

JUSTIFICATIVA REFERENTE A ESCOLHA DE MODALIDADE DE 
PREGÃO.- 

A Administração escolheu a modalidade de Pregão 
Presencial conforme o Decreto Municipal n°. 3.434, de 25.10.2007, para a 
contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático 
pedagógico pala alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 
Iníantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 
2017. ao invés da modalidade eletrônica prevista pelo Decreto Federal n°. 
5.450, de 31.05.2005, em virtude da inviabilidade da utilização desse tipo de 
certame licitatório no Município, tendo em vista a falta de órgão especializado 
na prestação de apoio técnico e operacional através de meios eletrônicos, 
inclusive quanto a existência do respectivo provedor do sistema, bem como a 
inexistência de convênio com entidades para tanto habilitadas.- 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 

em 23 de março de 2.017.- 

VANDELEI'JOSE MARS1CO 
- Prefeito Municipal - 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  





?SE FE: JT'JRA D MiNC?t 

Decreto n° 3.434, de 25 de outubro de 2007. 	TAQUARITNGL 

Dispõe sobre a modalidade de licitação denominada 
pregão no âmbito da Administração Pública Municipal 
de Taquaritinga e dá providências correlatas 

José Paulo Delgado Júnior, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Pac. 
usando de suas atribuições legais, previstas no art. 77, inciso VIII, da Lei Orgânica do 
Município de Taquaritinga, e.na Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 2002, e 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Federal n°10.520, de 17 de julho de 2002, que 
inst!tLiu, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade cc 
citação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns; 

CONSIDERANDO que o pregão, como modalidade de licitação, garante transparência e 
agilidade ao certame, possibilitando que a Administração Pública obtenha rais 
vantagens ra;rjegociação com seus fornecedores, já que é presenciale objetivo, 

Decreta: 

Art. 11. A implementação da licitação na modalidade de pregão, no ârnbitc da 
administração pública municipal, obedecerá ao disposto neste decreto. 

Art. 20.  O procedimento estabelecido na Lei Federal n° 10.520, de 17 de ju!hc de 
2002, a ser realizado por licitação do tipo menor preço, destina-se à aquisição de bens, 
préstação de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado da contratação, em 

a disputa é feita por meio de propostas e lances sucessivos em sessão pública. 
§ 1°. O objeto da licitação na modalidade pregão deve ser aquele cujos padrões 

de desempenho é de qualidade possam ser objetivamente definidos no edital, por meio 
de especificações usuais no mercado. 

§ 21. Excluem-se da modalidade de pregão as locações imobiliárias e as 
alienações em geral. 

§ 30. Excluem-se ainda da modalidade de pregão as contratações de obras e 
serviços de engenharia, que são todos aqueles que a lei exige sejam assinados por 
engenheiro, dentre aqueles declarados privativos da profissão pela legislação 
regularnentadora respectiva, não sendo, no entanto, considerados obras e serviços ae 
engenharia serviços de manutenção de rotina, preservação e pquenos reparos em 
imóveis públicos. 

Art. 30. Compete ao Prefeito Municipal e aos dirigentes das entidades da 
Administração Pública Indireta nas licitações realizadas na modalidade de pregão: 

- autorizar a abertura da licitação, justificando a necessidade da contratação: 
II- definir o objeto do certame, estabelecendo: 
a) as exigências da habilitação; 
b) as sanções por inadimplemento; 
C) os prazos e condições da contratação: 
d) o prazo de validade das propostas; 
e) os critérios de aceitabilidade dos preços; 
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PREFEITURA DO MUNC 

TAQUARTIGÍ 

cont. do Decreto ri0  3.434/2007. 	fís. 2 

f o critério para encerramento dos lances. 
III - justificar as condições de prestação de garantia de execução do contrato; 
IV - designar o pregoeiro e os membros de sua equipe de apoio; 
V - decidir os recursos interpostos contra ato do pregoeiro; 
VI - adjudicar o objeto da licitação, após a decisão dos recursos; 
Vil - revogar, anular ou homologar o procedimento licitatório. 
Parágrafo único. O Prefeito Municipal e os dirigentes das entidades da 

Administração Pública indireta poderão designar em ato administrativo próprio servidor 
público municipal efetivo, em comissão ou empregado público para cumprir as 
competências definidas neste artigo, desde que não desempenhe o designado as 
funções de.pr.egoeiro ou de membro da equipe de apoio. 

Art. 4°. Somente poderá atuar como pregoeiro servidor público municipal efe1ivo. 
ocupante de cargo em comissão ou empregado público que, em qualquer hipótese, 
tenha nível de escolaridade igual ou superior a graduação universitária. 

Art. 50  A equipe de apoio deverá contar com pelo menos três e no máximo cinco 
membros, que deverão ser, em sua maioria, titulares de cargo efetivo dos quadros da 
Administração Pública Municipal direta ou indireta, Conforme o caso. 

Art. W. São atribuições do pregoeiro: 
- conduzir o procedimento, inclusive na fase de lances; 

lI - çredenciar os interessados, mediante a verificação dos documentos que-

comprovem 
ue

comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, lances e demais 
atos inerentes ao certame; 

III - receber a declaração dos licitantes de que cumprem plenamente os requisitas 
de habilitação, bem como os envelopes-proposta e os envelopes-documentação; 

IV - analisar as propostas e desclassificar aquelas que não atenderam os 
requisitas previstos no edital; 

V - classificar as propostas segundo a ordem crescente de valores ao fina' 
ofertados e a decidir motivadamente quanto à aceitabilidade do menor preço; 

Vi - adjudicar o objeto do certame ao licitante vencedor, se não tiver havido na 
sessão pública a declaração de intenção motivada de interposição de recurso; 

Vil - elaborar a ata da sessão pública, que conterá, sem prejuízo de outras 
elementos, o registro: 

a) do credenciamento; 
b) das propostas e dos lances formulados, na ordem de classificação; 
e) da decisão a respeito da aceitabilidade da proposta de menor preço; 
d) da análise dos documentos de habilitação; e 
e) os motivos alegadas pelo licitante interessado em recorrer. 
VII! - receber os recursos; 

A. JrRo Ge 	'221 Wa  

WVW ;. 	S ••• 



PREFET1JPA  

TAOUAR!TIIGA 

cont. do Decreto n° 3.434/2007. 	fís. 3 

IX - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade competente- 
quer- 

omoetente
quem for designado, nos termos do art. 3°, para o exercício das atribuições definidas 
nos incisos V, Vi e VII do mesmo dispositivo. 

Parágrafo único. Interposto recurso, o pregoeiro poderá reformar a sua decsc 
ou encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente para decidir. 

Art. 7°. A fase preparatória do pregão será iniciada com a abertura do processo 
no qual constará: 

- a deliberação da autoridade competente a que alude o artigo 3° deste decreto: 
11 - os indispensáveis elementos técnicos atinentes ao objeto licitado; 

a planilha de orçamento',que conterá os quantitativos -e os valores unitanos e 
totais do bem ou serviço; 

ff -  a indicação de disponibilidade de recursos orçamentários; 
V - a minuta do edital, que conterá os elementos indicados no artigo 40. inciso lil, 

da Lei Federal n° 10.520; de 17 de julho de 2002, e a do termo do contrato, quando foro 
caso. 

Art. 80.  A convocação dos interessados em participar de licitação na modalidade 
pregão será efetuada: 

- quando o valor estimado para a contratação for inferior a R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), por meio de publicação de aviso: 

a) fixado em local público, de amplo e irrestrito acesso nas depehdências da sede 
administrativa da Prefeitura Municipal ou do ente da Administração Pública indireta, 
conforme o caso; 

b) no órgão oficial de imprensa da Administração Pública Municipal direta ou 
indireta: 

e) por meio. eletrônico, no sitio oficial mantido Prefeitura Municipal ou do ente da 
Administração Pública indireta. 

II - quando o valor estimado para a contratação for igual ou superior a R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais), por meio de publicação de aviso: 

a) no órgão oficial de imprensa do Estado de São Paulo; 
b) em jornal diário de grande circulação no Estado de São Paulo; 
e) no órgão oficial de imprensa da Administração Pública Municipal direta c 

indireta; 
d) por meio eletrônico, no sitio oficial mantido Prefeitura Municipal ou do ente da 

Administração Pública indireta. 
Parágrafo único. Se em razão da periodicidade do órgão oficial de imprensa da 

Administração Pública Municipal direta ou indireta e da celeridade que deve se garantir 
ao procedimento licitatório na modalidade regulamentada por este decreto, for mais 
conveniente a publicação da convocação em outro órgão de imprensa local com 
circuaã no Município de Taquaritinga, tal providência deverá ser certificada peia 

253 
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PREFEiTURA M UUtCPO 

TAQUARITINGA 
cont. do Decreto n° 3.43412007. 	fis. 4 

autoridade definida no art. 20  deste decreto, o que não dispensa a pubiicaçãc, mesmo 
que intempestivamente, no órgão oficial. 

Art. T. Os atos essenciais do pregão serão documentados e juntados r.o 
respectivo processo, compreendendo, além daqueles relacionados no artigo 31: 

- as propostas e os documentos de habilitação do licitante vencedor; 
II - a ata da sessão do pregão; 

comprovantes da publicação nos mesmos locais onde devem ser publicados 
os avisos de convocação, nos termos de art. 81  a 10. 

Parágrafo único. Os envelopes-documentação dos licitantes que tiverem as 
propostas., classificadas serão devolvidos após a contratação. 

Art. 10. O pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação 
e o pregão para o sistema de registro de preços serão objeto de regulamentação 
específica. 

Art. II. As entidades da administração pública municipal indireta poderão expedir 
atos administrativos próprios para deliberar sobre suás orientações para aplicação deste 
decreto, nos limites estabelecidos na Constituição ena legislação vigente. 

Art. 12. Aplicam-se subsidiariamente a Lei federa n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, e a Lei federal n1  8.666, de 21 de junho de 1 993, no que couber. 

Art. 13. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 25 de outubro de 2007. 

ly 

José Pau lo/DeJdo Júnior 
Pref3to P4uricipal 

Registrado e publicado na Divisãô de Çkpediente e Secretaria, na data supra. 

AgnaldoAparecido Rodrig uss Garcia 
Agente do ServiçoMunicipal Resp.p!Divisão 





Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

AO 
SETOR DE LICITAÇÕES 

CONCORRÊNCIA 
TOMADA DE PREÇOS 
CONVITE 
PREGÃO PRESENCIA!. 

N° 
N° 
No 
N°009/1 7 

)OBRAS 
SERVIÇOS 

X) COMPRAS 

(.'ontbrme o mencionado acima, e nos termos do capitulo 1. Seção III. artigo 7. seus 
parágrafos e incisos. artigo 14 e capitulo II. seção IV. artigo 38 da Lei 8666/93. atualizada pela Lei 8.883 
de 08 de julho de 1994. informo que existem recursos orçamentários para atender o solicitado. conforme 
abaixo discriminado: 

Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático 
pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Taquaritiriga. para o ano letivo de 2017. conforme pedido que segue em anexo. 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

- ficha n° 120. categoria econômica: 33903000. 
433.609.24: 
- ficha n° 104. categoria econômica: 33903000. 
819.238.02: 
- ficha a° 105. categoria econômica: 33903000. 
129.436.10. 

FONTE DE RECURSO: Próprios!; Federais. 

OBSERVAÇÃO: 

funcional programática: 12.365.0004.2029.0000 R$ 

funcional programática: 12.361.0004.2028.0000 R$ 

funcional programática: 12.361 .0004.2028.0000 - R$ 

Este. Senhores é o parecer desta Secretaria. 

laquaritinga. 23 de março de 2017. 

LLL ! 
Neide Raiiios Salvagni 

Secretária Municipal de Educação 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 www.taquaritinga.sp.go'.br 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

72130818/0001-30 	 Exercício: 2017 

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 
SITUAÇÃO ATÉ 23/03/2017 Página 1 

Entid. CLoc FunclProg Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotação 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 Saldo 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Reserva 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 1 S 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0220 	 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 
022004 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 

12 	 Educação 
12 365 	 Educação Infantil 
12 365 0004 	 Gestão Em Educação 
12 	365 0004 2029 0000 	Manutenção Geral do Ensino Infantil. 

120 	 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 
0.01.00 	210.000 	EDUCAÇÃO INFANTIL 66.390,76 433.609,24 

0,00 433.609,24 

TOTAL ORÇAMENTARIO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 

66.390,76 433.609,24 
0,00 433.609,24 

500.000,00 0.00 0,00 500.000,0( 
TOTAL GERAL 

66.390,76 433.609,2' 

0,00 433.609,2' 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horário Ramalho, 160 

72130818/0001-30 	 Exercício: 2017 

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 
SITUAÇÃO ATÉ 23/0312017 Página 1 

Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotação 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 Saldo 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Reserva 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA / SP 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0220 	 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 
022004 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 

12 	 Educação 
12 361 	 Ensino Fundamental 
12 361 0004 	 Gestão Em Educação 
12 	361 0004 2028 0.000 Manutenção Geral do Ensino Fundamental. 

104 	 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 950.000,00 0,00 0,00 950.000.00 

0.01.00 	220.000 	ENSINO FUNDAMENTAL 130.761,98 819.238,02 

0,00 819.238.02 

TOTAL ORÇAMENTARIO 950.000,00 0,00 0,00 950.000,00 

130.761,98 819.238,02 

0,00 819.238.02 
-e 	 

950.000,00 0,00 0,00 950.000,0C 
TOTAL GERAL 

130.761,98 81 9.238,0 

0.00 81 9.238,0 

1 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

72130818/0001-30 	 Exercício: 2017 

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 

SITUAÇÃO ATÉ 23/03/2017 Página 1 

Entid. CLoc FunclProg Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotação 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 Saldo 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Reserva 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA / SP 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0220 	 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO 
022004 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 

12 	 Educação 
12 361 	 Ensino Fundamental 
12 361 0004 	 Gestão Em Educação 
12 	361 0004 2028 0000 Manutenção Geral do Ensino Fundamental. 

105 	 33.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 

0.05.00 	200.006 EDUCAÇAO - QESE 42.563,90 129.436,10 

0.00 129.436,10 

TOTAL ORÇAMENTARIO 172.000,00 0,00 0,00 172.000,00 

42.563,90 129.436.10 

0,00 129.436,10 

172.000,00 0,00 0,00 172000,OC 
TOTAL GERAL 

42.563,90 129.436,1C 

0,00 129.436.1( 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Setor de Lkiioçt,o 

ITAL N°020/2.017 
PREGÃO PRESENCIAL O 009/2.017 
PROCESSO N° 020/2.017 

PREÂMBULO 

• A sessão pública de processamento do Pregão será realizada no Setor de Licitações-  do 
Município de Taquaritinga/SP. na Praça Dr. Horácio Ramalho. n° 160. Centro. credenciamento e 
início do Pregão às 08:00 horas do dia 07 de abril de 2.017 e havendo a necessidade'de 
prorrogação o Pregoeiro definirá o horário de início da segunda seção. 

• A reunião será conduzida pelo Pregoeiro. com  o auxilio da Equipe de Apoio, designados 
nos autos do processo em epígrafe. 

o Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no 

endereço acima mencionado. no dia da sessão inaugural do Pregão. logo após o credenciamento 
dos interessados que se apresentarem para participar. 

Maiores infbrniaçSes e esclarecimentos a respeito do presente Edital poderão ser obtidos no Setor 
de 1.icitaçôes da Prefeitura Municipal. na Praça Dr. 1-lorácio Ramalho. n° 160. ou pelo telelbnc 

6) 3253-9100. 

A Prefeitura Municipal de Taquaritinga. através do Prefeito Municipal. Vanderlei 
José Marsico, torna público que se acha aberta nesta Pretèitura Municipal- licitação na modalidade 

PREGÃO (presencial)_ do tipo menor preço global, abrigada nos autos do Processo n 

020/2.0 17. conforme estabelecido neste instrumento convocatório. 

Todos os procedimentos do presente certame obedecerão a Lei federal n°. 10.520. 

de 17 dejulho de 2002. o Decreto Municipal n° 3.434. dc 25 de outubro de 2.007. aplicando-se. 

subsidiariamente. no que couberem. as disposições da Lei federal n°8.666. de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, a Lei Complementar 123/06. alterada pela Lei Complementar 147/14. 

As propostas deverão atender todas as exigências e especificações constantes deste 
edital e dos anexos que dele lizem parte integrante. 

Integram o presente edital: 
Anexo 1 - Minuta de Contrato: 
Anexo 11 - Minuta de Termo de Credenciamento; 
Anexo III - Declaração de cumprimento das condições de habilitação; 
Anexo IV Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo à 

habilitação: 
Anexo V Declaração de conhecimento das condições estabelecidas no edital: 
Anexo VI - Decreto Municipal n°3.917. de 12 de abril de 2.012: 
Anexo VII -"['ermo de Opção e Declaração de Micro Empresa e Empresa de 

Pequeno Porte; 
Anexo VIII - Termo de Ciência e Notificação: 
Anexo IX - Termo de Referência. 
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As despesas serão suportadas com os recursos orçamentários e financeiros oriundos 
da Prefeitura Municipal: ficha n° 120. categoria econômica: 33903000, funcional programática: 
12.365.0004.2029.0000. ficha n° 104. categoria econômica: 33903000, funcional programática: 
12.361.0004.2028.0000, ficha n° 105. categoria econômica: 33903000, funcional programática: 
12.361.0004.2028.0000. 

1- DO OBJETO 

1.1 Constitui objeto deste Pregão a contratação de empresa especializada no fornecimento de 
material didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga. para o ano letivo de 2017, de acordo com as 
características, quantidades e especificidades técnicas detinidas no Anexo IX, deste edital. 

2— DAS AMOSTRAS 

2.1. Os licitantes deverão apresentar amostras completas do objeto deste pregão. em conformidade 
com as características técnicas mínimas obrigatórias comidas no Anexo IX deste Edital (Termo de 
Referência). a fim de obter o laudo de material aceito. 

2.2. As amostras deverão ser apresentadas no momento da fase de credenciarnento do pregão. 

2.3. As amostras serão avaliadas pela equipe técnica julgadora da Secretaria Municipal de 
Educação de Taq uari Linga. 

2.4. O laudo de material aceito é condição essencial de validade da proposta. Somente serão 
habilitadas a participar da etapa seguinte (abertura do Envelope 01 - Proposta de Preço). as 
participantes que obtiverem o Laudo de Material Aceito. devendo atender todos os itens dos 
critérios de aceitabilidade constante do Anexo 1. 

2.5. A fase de abertura das propostas só se iniciará após concluídas todas as avaliações de amostras 
dos fornecedores credenciados. 

3- DA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar deste pregão as empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contrataçào que atenderem a todas as exigências de credenciamento e de 
habilitação. 

3.2 -- Estará impedido de participar a empresa que: 
a) Esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração 

Pública: 
h) Tiver registrado no seu contrato social atividade incompatível com o 

objeto deste Pregão. 
e) Empresas que estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, na forma do inciso 111. 
do art. 87. da Lei 8.666/93: 

d) Empresas que tenham sido penalizadas por prática de qualquer dos atos 
previstos no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/02. 
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4- DO CREDENCIAMENTO 

4.1 - O Representante da licitante deverá se apresentar para o credenciamento. 
munido de documento de identidade, na data e horário estipulados no preâmbulo para a realização 
da sessão. 

4.1.1 - Tratando-se de Representante Lezal (sócio, proprietário, dirigente ou 
assemelhado). o credenciamento fiar-se-ú por meio da apresentação do instrumento constitutivo da 
empresa registrado na Junta Comercial, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 
direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 

4.1.2 - Tratando-se de Procurador, o credenciamento far-se-á por meio da 
apresentação de instrumento público de procuração ou de instrumento particular com firma 
reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem poderes específicos para 
formular ofertas e lances. negociar preço. interpor recursos e desistir de sua interposição, bem 
corno praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do instrumento 
constitutivo da empresa. mencionado no item 4.1.1. 

4.1.2.1 -- O Anexo II. a critério da empresa licitante, poderá ser usado. com  firma 
reconhecida do representante legal que o assina acompanhado do instrumento constitutivo da 
empresa, mencionado no item 4.1.1. 

4.2 - Ainda que a sessão seja pública e que possa ser assistida por qualquer pessoa. 
para fins de efetiva participação no pregão, será admitido tão somente 1 (um) representante para 
cada licitante, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma empresa. 

4.3 - Após o credenciamento. os representantes legais ou agentes credenciados 
apresentarão ao Pregoeiro. a declaração de pleno cumprimento dos requisitos de habilitação. 
conforme Anexo III. deste Edital. 

4.4. - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte que deverá ser 
feita de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital. 

4.5 - Os documentos relacionados nos subitens 4.3 e 4.4 deverão ser apresentados 
FORA dos Envelopes n° 1 (Proposta) e n° 2 (Habilitação). 

5- DA ENTREGA DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

5.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 
separadamente. em 02 envelopes fechados e indevassáveis. contendo em sua parte externa OS 

seguintes dizeres: 

  

Razão Social da empresa: 
Envelope n" 1 - Proposta 

Pregão n° 009/2.017 
Processo n° 02012.017 

1 
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Razão Social da empresa: 
Envelope n°  2 - Habilitação 

Pregão na 009/2.01 7 
Processo 110  020/2.017 

 

    

5- DA PROPOSTA 

5.1 - A empresa licitante deverá apresentar sua proposta em impresso próprio e 
timbrado. datilografada, impressa de forma digital ou preenchida a mão de forma legível, em 
língua portuguesa. salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras. emendas. 
borrões ou entrelinhas. sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da 
licitante ou pelo procurador. acompanhada da respectiva procuração/credenc iamento. flOS termos 
do item 4.1.2. caso não seja o próprio credenciado. 

5.2 - Deverá estar consignado na proposta: 

5.2.1 - a razão social e o CNPJ do Proponente. endereço. e-mail (se houver). 
teleftrne!fax e data: 

5.2.2 - descriçãd do objeto da presente licitação contendo 
marca/fabricante/procedência. em conformidade com a especificação descrita no anexo IX deste 
Edital. 

5.2.3 - indicação do preço unitário e total em algarismos e por extenso. expressos 
em moeda corrente nacional. sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão 
inflacionária. incluindo, além do lucro, todas as despesas resultantes de impostos. taxas. tributos. 
frete e demais encargos. assim como todas as despesas diretas ou indiretas relacionadas com a 
inteo gral execução do objeto da presente licitação. 

5.2.4 - preço unitário, total e global, expressos em moeda corrente do pais (Real). 
incluindo, além do lucro. todas as despesas. tais como: transporte. tributos (taxas. impostos, 
emolumentos. contribuições fiscais e paratiscais). obrigações sociais. trabalhistas. encargos 
comerciais. fretes e todas outras despesas de qualquer natureza e todos os ônus diretos e indiretos; 

5.2.5 - As propostas não deverão conter alternativas de marca. de preço ou de 
qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado. 

5.2.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação. por parte do 
proponente. das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

5.2.7 - Não serão admitidas cotações inferiores às quantidades previstas neste edital. 

5.2.8 - Prazo de validade da proposta de. no mínimo. 60 (sessenta) dias corridos, a 
contar da data de sua apresentação. 

6- DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
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6.1 - Para a habilitação das licitantes regularmente cadastradas na Prefeitura 
\lunicipal de Taquaritinga- será exigida a seguinte documentação: 

a) Cópia autenticada do Certificado de Registro Cadastral - CRC. em plena 
validade e com classificação pertinente à categoria objeto desta licitação: e. 

h) cópia autenticada das certidões cuja validade estiver expirada. 

6.2 - A regularidade da habilitação da licitante será atestada pelo Pregoeiro após 
diligência realizada pela Equipe de Apoio junto ao Setor de Licitações. 

6.3 - Os licitantes não cadastrados na Prefeitura Municipal de Taquaritinga. 
para se habilitarem nesta licitação, deverão apresentar os seguintes documentos: 

6.3.1 - Em relação à HABILITAÇÃO .JURÍDICA: 

a) Prova de registro comercial. no caso de empresa individual: 

h) Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na 
Junta Comercial, no caso de sociedades mercantis e. no caso de sociedades por ações. 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no qual deverá estar 
contemplado. dentre os objetivos sociais. a execução de atividade da mesma natureza ou 
compatíveis com o objeto da licitação: 

e) Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para Funcionamento 
expedido pelo órgão competente. tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país. quando a atividade assim o exigir. 

6.3.2 - Quanto à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Prova de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, por meio da apresentação de 
Atestado(s). expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado: 

6.3.3 - Em relação à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do N4inisurio da 

Fazenda (CNP.l): 

h) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal. relativo 
à sede ou domicilio da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do 
certame; 

e) Prova de regularidade para com as fazendas: Federal. Estadual e Municipal 
(mobiliário) da sede ou domicílio da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei: 

d) Prova de regularidade perante o Sistema de Seguridade Social (INSS). por meio 
da apresentação da ('Nl) - Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positi'.a com Etèitos de 
Neizativa: 

e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS: 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro i CEP 15900-000 i Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Selar de Licitac&' 

 

1) Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

6.3.4 - Em relação à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:- 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo distribuidor 
da sede da pessoa jurídica. 

6.3.5 - Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu 
representante legal. de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 70  da Constituição 
Federal: 

6.4 - Os documentos indicados no item 6.3. deverão ser apresentados no original. 
por qualquer processo de cópia. autenticada por cartório competente. ou mesmo cópia simples. 
desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo Pregoeiro ou por uni dos 
membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação. A autenticação ocorrerá 
impreterivelmente, até 01 (um) dia antes do certame. 

6.4.1 - Nenhum documento será autenticado durante as sessões de licitação. 

6.5 - Não serão aceitos protocolos de entrega' ou "solicitação de documento em 
substituição aos documentos ora exigidos. inclusive no que se relére às certidões. 

6.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidôes apresentadas. a 
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores 
à data de apresentação das propostas. 

6.7 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão. acarretará a 
inabilitação da proponente. 

6.8 - O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio diligenciará efetuando consulta direta na 
Internei nos siI(s dos órgãos expedidores na Internei para verilicar a veracidade de documentos 
obtidos por este meio cletrõnico. 

6.9 - Todas as empresas licitantes, cadastradas ou não. deverão apresentar os 
seguintes documentos: 

6.9.1 - Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação. 
na  forma do § 20.  do artigo 32. da Lei Federal n' 8.66693. conforme modelo esculpido no AflCX() 

IV. deste l.dital: 

6.9.2 •- Declaração de conhecimento das condições estabelecidas neste edital. 
elaborada em papel timbrado e subscrita por seu representante legal. conforme modelo esculpido 

no Anexo V. deste Edital - dital: 

7 - 7- DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1 - No horário e local, indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de 
processamento do Pregão. iniciando-se com o credenciamento das interessadas em participar do 
certame. 

6 
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7.2 - Após o credenciamento. as licitantes entregarão ao Pregoeiro a Declaração de 
Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação, de que trata o item 4.5 deste Edital. as amostras 
e. os envelopes distintos devidamente fechados, contendo a proposta de preços e a documentação 
exigida para a habilitação das licitantes. 

7.3 - inicialmente serão apreciadas as Amostras do objeto licitado. Em seguida. a 
sessão será suspensa para a avaliação das amostras entregues. as quais serão analisadas em 
conformidade com as caracteristicas técnicas mínimas obrigatórias definidas no Anexo IX. 

7.4 - A divulgação do resultado da análise das amostras será feita na mesma data da 
sessão do pregão. ou caso necessário o Pregoeiro informará nova data para retorno da sessão. 

7.4 - Nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
acréscimos à proposta e documentação de habilitação, a partir da abertura do primeiro envelope de 
propostas. 

7.5 - Para o julgamento e classificação das propostas. será adotado o critério de 
menor preço global, assim como as especificações técnicas e parâmetros mínimos definidos no 
cdi:al. 

7.5.11 - Será veriticadã a exatidão das operações aritméticas que conduziram ao 
valor total orçado. procedendo-se à correção. no caso de eventuais erros e, ha'endo divergência 
entre os valores, prevalecerá o preço total. As correções efetuadas serão consideradas para 
apuração do valor da proposta. 

7.6 - A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste kdital e seus anexos. sendo desclassificadas as propostas: 

7.6.1 - cujo objeto não atenda às especilicações. prazos e condições fixados no 
Edital; 

licitantes: 
7.6.2 - que apresentem preços ou vantagens baseadas em proposta das demais 

7.6.3 - que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste edital: 

7.7 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por 
encerrado o certame. lavrando-se ata a respeito. 

7.8 - As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances. com  
observância dos seguintes critérios: 

7.8.1 - Serão proclamadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as 
propostas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela: 

7.8.2 - Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item 
anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços. até o máximo de 3 
(três). Na hipótese de empate. serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente 
do número de licitantes. 
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7.8.3 - O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas 
selecionadas a formular lances de forma verbal e sequencial. a partir do autor da proposta de maior 
preço e. os demais. em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de 
empate de preços. 

7.8.4 - A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na 
ordenação de lances em relação aos demais empatados. e assim. sucessivamente. até a definição 
completa da ordem de lances. 

7.9 - Para efeito de seleção será considerado o preço global. 

7.10 - O critério eleito pelo Pregoeiro para estabelecer as margens de redução será 
objetivamente esclarecido antes da abertura da etapa de lances. 

7.11 - Os lances deverão ser trmulados em valores distintos e decrescentes. 
inferiores à proposta de menor preço. 

7.12 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas as participantes 
dessa etapa declinarem da lrmulaçâo de lances. 

7.13 - Após este ato serão classificadas, na ordem crescente dos valores, as 
propostas não selecionadas por conta da regra disposta no item 7.8.1. e aquelas selecionadas para a 
etapa de lances. considerando-se para estas. o último preço ofertado. 

7.14 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados. sujeitando-se a 
proponente desistente ás penalidades constantes deste Edital. 

7.15 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da ofèrta de menor valor com vistas 
à redução do preço. 

7.16 - O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira 
classificada. decidindo motivadamenie a respeito. 

7.16.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na 
data da apresentação das propostas, apurados mediante pesquisa realizada pela Administração 
Municipal.juntada aos autos, da qual se apurou o preço médio total de R$ 511.521,12. 

7.17 - Considerada aceitável a oferta de menor preço. será aberto o envelope 
contendo os documentos de habilitação do seu autor. 

7.17.1 - Eventuais falhas formais nos documentos de habilitação poderão ser 
saneadas na sessão pública de processamento do Pregão. até a decisão sobre a habilitação. 

7.17.2 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade 
dos meios eletrônicos, no caso de verificação por esse meio hábil de informações. Ocorrendo essa 
indisponibilidade e não sendo apresentados os documentos alcançados pela veriíicaçào. a licitante 
será considerada inabilitada. 

7.18 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 
Edital. a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora do certame. 
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7.18.1 - Se a oferta não lbr aceitável, ou se a proponente não atender ás exigências 
de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes de menor preço. na  ordem de 
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma proposta que. 
verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente. será declarada vencedora. 

7.19 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada. na  qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que. ao  final, será assinada pelo Pregoeiro. equipe de apoio e pelas 
proponentes. 

7.2() - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas e da documentação. devendo as licitantes atender ás 
solicitações no prazo por ele estipulado. contado do recebimento da convocação. 

7.21 - Havendo propostas ou lances, conforme o caso. de microempresas ou 
empresas de pequeno porte. com  intervalo de até 5% (cinco por cento) superiores à licitante 
originalmente melhor classificada no certame, serão essas consideradas empatadas. com  direito de 
preferência pela ordem de classificação, nos termos do artigo 44. da Lei Complementar n° 123. de 
14 de dezembro de 2006. para oferecer propostas. 

7.22 - Não sendo exercido o direito de preferência com apresentação de 
proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte. conforme o caso, no 
prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances a contar da convocação do Pregoeiro. 

ocorrera a preclusào e a contratação da proposta originariamente mais bem classificada, ou 

revogação do certame. 

7.23 - O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto no 

presente edital. somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido apresentada por 
niicroempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.24 - O Pregoeiro deverá comparar os preços apresentados com atuais praticados 

no mercado ou até mesmo propostos em licitações anteriores, utilizando-se da pesquisa realizada. 

que será juntada aos autos por ocasião do julgamento. e/ou de todos os meios possíveis para a 

correspondente verificação. 

7.25 - O Pregoeiro pode solicitar a demonstração da exequibilidade dos preços 
propostos após o término da fase competitiva e. ao mesmo tempo. o proponente de menor preço 

tem o dever de portar informações acerca dos Custos (planilhas e demonstrativos) em que incorrerá 
para o atendimento do objeto do PREGÃO. suficientes para justificar a proposta escrita de menor 

preço ou o lance verbal de menor preço que apresentar. 

7.26 - A não apresentação dos elementos referidos no subitem anterior ou a 
apresentação de elementos insuficientes para justificar a proposta escrita de menor preço ou o 
lance verbal de menor preço acarretará a desclassificação do licitante, salvo rasuras que no 
comprometam partes essenciais. 

7.27 - Considerada aceitável a oferta de menor preço. será aberto o envelope 
comendo os DOCUMEN'FOS DE hABILITAÇÃO da sua proponente. facultando-lhe o 

saneamento da documentação de natureza declaratória na própria sessão. 

1) 
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7.28 - Para eleito de saneamento, a correção da(s) falha(s) formal(is) poderá ser 
desencadcada durante a realização da própria sessão pública, com a apresentação, 
encaminhamento c:'ou substituição de documento(s). ou com a verificação desenvolvida por meio 
eletrônico. fic-sí,,ii/e. ou .ainda. por qualquer outro método que venha a produzir o(s) efeito(s) 
indispensável( is). 

7.29 - Aberto o invólucro "documentação". em havendo restrição quanto a 
regularidade fiscal. fica concedido um prazo de 05 (cinco) dias úteis à microempresa ou empresa 
de pequeno porte. para sua regularização, prorrogável por igual período mediante justificativa 
tempestiva e aceita pelo Pregoeiro. 

7.30 - A não regularização fiscal, no prazo estabelecido na cláusula anterior. 
implicará decadência do direito à contratação. com  aplicação das sanções previstas na cláusula 12 
do edital, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes. na ordem de 
classilicação. para negociar nos termos do disposto no artigo 4°. inciso XXIII, da Lei n°  10.520. de 
17 de julho de 2002. 

7.31 - Constatado o atendimento das exigências habilitatórias previstas no 
EDITAL. a proponente será declarada vencedora do certame. 

7.32 - Se a oferta não for aceitável ou se a proponente desatender As exigências 
habilitatórias. o Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço. decidindo sobre sua 
aceitabilidade quanto ao preço. no caso de oferecimento de lances, ou quanto ao objeto e preço, na 
hipótese de não realização de lances verbais, observadas as previsões estampadas nos subitens 
antecedentes. 

7.33 - Sendo a proposta aceitável, o Pregoeiro verificará as condições de habilitação 
da proponente. e assim sucessivamente. até a apuração de urna oferta aceitável cuja proponente 
atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarada vencedora: observando-se 
igualmente as previsões estampadas nos subitens antecedentes. 

8- DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA 
HOMOLOGAÇÃO 

8.1 - Com antecedência superiora 2 (dois) dias úteis anteriores da data lixada para o 
recebimento das propostas. qualquer pessoa poderá solicitar, por escrito, esclarecimentos. 
providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão. 

8.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente no Setor de Protocolo da 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga e dirigidas ao subscritor do edital. 

8.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório. em despacho fundamentado. 
será designada nova data para a realização do certame. 

8.3 - A entrega da proposta. sem que tenha sido tempestivamente impugnado o 
edital. implicará na plena aceitação. por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 

8.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso. devendo haver manifestação verbal 
imediata na própria sessão pública. com  o devido registro em ata da síntese da motivação da sua 
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iiitnçào. abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação escrita das razões. 
ficando as demais licitantes, desde logo, intimadas para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias. que começarão a correr no término do prazo do recorrente. sendo-lhes assegurada 
vista imediata dos autos. 

8.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão 
pública importará na decadência do direito de recurso. na  adjudicação do objeto do certame à 
licitante vencedora e no encaminhamento do processo à autoridade competente para a 
homologação. 

8.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a 
sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 

8.4.3 - Urna vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos c.- 
constatada 

:
constatada a rcularidade dos atos praticados. a autoridade competente adjudicará o objeto do 
certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório. 

8.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 
acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

9— DA CONTRATAÇÃO 

9.1 - A licitante vencedora será convocada para. no prazo de 02 (dois) dias úteis. 
contados da convocação, celebrar o termo de Contrato. do qual farão parte integrante o edital. seus 
anexos. a proposta e demais documentos apresentados por esta. 

9.2 - Se a licitante vencedora recusar-se. injustificadamente, a assinar o termo de 
contrato no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a ordem de classificação. 
e assim sucessivamente. sujeitando-se a licitante desistente às penalidades previstas no Anexo VI 
Decreto n° 3.917 de 12.04.12. deste Edital. sem prejuízo da aplicação de outras penalidades 
cabíveis. 

9.3 - Não será exigida a prestação de garantia contratual, conforme faculdade 
esculpida no artigo 56. da Lei Federal n° 8.666193. alterada posteriormente. 

9.4 - Se. por ocasião da formalização do contrato. as certidões de regularidade de 
débito da adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS). o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS). a Justiça do Trabalho e a Fazenda Nacional. estiverem com os prazos 
de validade vencidos, o Setor de Licitações do órgão licitante verificará a situação por meio 
eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando OS 

documentos passíveis de obtenção por tais meios. salvo impossibilidade devidamente justificada. 

9.5 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 
fornecedor será notificado para. no prazo de 2 (dois) dias úteis. comprovar a sua situação de 
regularidade de que trata este item. mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos 
de validade em vigência, sob pena de a contratação não se realizar. 

10— DO PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO 
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10.1 - O objeto desta licitação será Fornecido de Forma parcelada. de acordo com a 
necessidade, mediante requisição da Contratante. após assinatura do contrato. 

requisição. 
10.2 - A entretr  ua deverá ser efetuada com até 20 dias. após o recebimento de cada 

10.3 - O não cumprimento dos prazos e normas estabelecidos nos itens 10. 1 e 10.2 
ou a ocorrência da hipótese prevista nos artigos 77 e 78 da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações 
posteriores, autorizam a Administração Municipal a rescindir unilateralmente o contrato. sendo 
aplicável ainda, as sanções previstas no artio 87 do mesmo Diploma legal. bem como as sanções 
previstas no Anexo VI - Decreto Municipal n°3.917. de 12 de abril de 2.012. 

11— DA FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 - O pagamento será efetuado em 02 parcelas iguais. sendo a primeira com 
vencimento cm 30 (trinta) dias e a segunda com vencimento cm 60 (sessenta) dias. após cada 
entrega e emissão da nota fiscal. 

11.2 - O pagamento será processado através de ordem ou depósito bancário cm 
conta corrente indicada pela empresa contratada em sua proposta comercial. 

12— DAS SANÇÕES 

12.1 - Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo 
prazo de 5 (cinco) anos. ou. enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. a pessoa 
tisica ou jurídica que praticar quaisquer atos previstos no artigo 7°. da Lei Federal n° 10.520. de 17 
de julho de 2.002. 

12.2 - A sanção de que trata o item anterior poderá ser aplicada juntamente com as 
multas previstas rio Anexo VI - Decreto no  3.9 17. de 12 de abril de 2.012, integrante deste Edital. 
garantido o exercício da previa e ampla delsa. 

13— DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 
ampliação da disputa. respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

13.2 - O resultado do presente certame será divulgado no Diário Oficial do 
Município de Taquaritinga. 

13.3 - Os demais atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação, serão 
publicados no Diário Oficial do Município de Taquaritinga. 

13.4 - Os envelopes não abertos ficarão à disposição para retirada após a publicação 
do extrato de contrato. 

13.5 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 
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13.6 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação. no resolvidas na 
eslèra administrativa, será competente o foro da Comarca de Taquaritinga. 

Taquaritiiia. 23 de mar.. de 2.017. 

Vande-rici .J.6'arsico 
Prefeito municipal 
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ANEXO 1 — Minuta de Contrato  

PREGÃO PRESENCIAL 009/2017. 

CONTRATO /2017. 

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito. de um lado a PREFEI11R;\ 
MUNICIPAL DE TAQUARITLNGA. doravante denominada simplesmente CONTRATANTE . 
situada à Praça Dr. Horácio Ramalho. 160. Centro, na cidade de Taquaritinga. Estado de São 
Paulo. inscrita no ('NPJ sob n° 72.130.81 8/0001-30. neste ato representada pelo Prefeito 
Municipal. VANDERLEI .JøsE MARSICO. brasileiro, empresário, divorciado, portador do RG 
n° 4.758.415 e Cl'F f' 434.939.988-72. domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco. n° 441. 
Centro. na cidade de Taquaritinga. Estado de São Paulo. de outro lado. a empresa 

— 	 - 	- . doravante denominada simplesmente CONTRATADA. situada 
à 	 . na cidade de 	  - Estado de 
	  inscrita no CNPJ sob n° 	 . neste ato representada 
pelo Sr. 	 . brasileiro. (profissão). (estado civil), portador do RG n° 

e 	CPI: 	n° 	 domiciliado 	à 
na cidade de 	 . Estado de 

mutuamente tornam justO e pactuado os direitos. obrigações, responsabilidades 
eas penalidades deste termo contratual. mediante as seguintes cláusulas, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato tem l'unclameiito legal no Pregão Presencial n° 009/2.017, homologado e 
adjudicado pelo Prefeito Municipal e regido pelas cláusulas contratuais abaixo discriminadas e 
Pela Lei Federal n" 10.520 de 17 de julho de 2002. no que couberem as disposições comidas na Lei 
Federal n.° 8.666 de 21 de junho de 1.993. e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto deste contrato constitui-se na contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores 
da Educação lnlintil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga. para o ano letivo de 2017. 

:\ Contratada deverá disponibilizar Material Didático Pedagógico. ambiente virtual, um 
Serviço de Assessoramento Pedagógico aos l)roIssores e equipe técnica além de um Sistema de 
Monitoramento da Gestão Educacional e Avaliação de Aprendizagem, de acordo com as 
características, quantidades e especificidades técnicas definidas no Edital de Pregão Presencial n° 
009/2017. seus Anexos e na sua Proposta de Preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS, PREÇOS E PAGAMENTOS 

.\ contratada deverá elètuar o fornecimento de forma parcelada. de acordo com a 
necessidade. após assinatura do contrato. obedecendo aos critérios previstos no edital. 

A entrega deverá ser efetuada com até 20 dias, após o recebimento de cada requisição. 

1.1 
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O valor total do contrato, conforme proposta financeira apresentada pela Contratada é de 

As condições de pagamento em duas parcelas iguais. sendo a primeira com vencimento em 
30 (trinta) dias e a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias, após cada entrega e emissão da 
nota fiscal. 

As despesas decorrentes deste pacto são oriundas da Prefeitura Municipal: ficha n° 120. 
categoria econômica: 33903000. funcional programática: 12.365.0004.2029.0000. ficha n° 104-
cateaoria econômica: 33903000. Funcional programática: 12.361 .0004.2028.0000. ficha O  105. 
categoria econômica: 33903000. funcional programática: 1 2.361 .0004.2028.0000 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

As obrigações assumidas pelas partes vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses. contados a 
partir da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos 
períodos, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES OPERACIONAIS 

- A CONTRATADA. por este instrumento de Contrato Administrativo, se obriga a 
executar o objeto contratado. com  zelo e eficiência, diligenciando para a eficaz resolução dos 

problemas suscitados. 

li - As despesas oriundas com a execução do objeto contratado, necessárias ao 

cumprimento do pacto serão de inteira responsabilidade da contratante. 

Iii - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais. os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias. em até 25% (vinte e cinco por cento) do 

valor atualizado do contrato. 

IV - Ficam expressamente reservadas à CONTRATANTE as prerrogativas que lhe são 
conferidas pelos artigos 58 e 59 da Lei 8.666/93 e suas alterações. no que tange às alterações 

contratuais. rescisão nas hipóteses elencadas no inciso 1 do art. 79. fiscalizaçãc da execução e 

aplicação das sanções previstas. 

V - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente a 
CONTRATANTE ou a terceiros. decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato. não 

excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou o acompanhamento exercitado 
pela CONTRATANTE. 

VI - Este contrato rege-se pelas normas da Lei 8.666/93 e suas alterações. e pelos preceitos 
cio Direito Público, aplicando-se-lhe. supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e 
as disposições de Direito Privado. 

\'ll - O descumprimento de quaisquer das cláusulas deste contrato. ensejará sua imediata 

rescisão. sujeitando a CONTRATADA às multas constantes do Anexo VI - Decreto n° 3.917 de 
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2;4 () 12. que passa a íazer parte inteurante deste contrato. independentemente da apuração da 
responsabilidade civil e criminal, se for o caso. 

VIII -- Fica fazendo parte integrante do presente contrato e ao mesmo vinculado, para Lodos 
os efeitos legais. o edital no 020/17 - processo O  020117. da presente licitação e a proposta da 
CONTRATADA. 

IX - Nenhum pagamento será efetuado Sem a exibição dos documentos fiscais, sendo que 
as notas fiscais decorrentes deste pacto deverão ter o visto da Sra. Neide Ramos Salvagni. 
Secretária Municipal de Educação. que acompanhará toda a execução deste contrato, direta ou 
indiretamente por meio de seus subordinados. 

X - Fica fixado o Foro da Comarca de Taquaritinga para a resolução de litígios decorrentes 
da execução deste contrato. 

XI - E. por estarem assim justoS e contratados, assinam o presente instrumento de contrato 
administrativo. cm duas vias de igual teor. prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e por seus 
sucessores. 

O extrato deste contrato será publicado na forma da legislação pertinente. 

Taquaritinza. 	de 	 de 2017. 

/ 

     

- 
- Contratante Contratada 

Testemunhas: 1 

1 
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ANI•;xo II 

MINI:F:\ 1)E TERMO DE CREI)ENCIAMENTO 

A 
Prcfiiwra Municipal de Taquaritinga - SP 
Ref.: Pregão Presencial n° 009/17. 

- 	................. empresa devidamente constituída com sede na  
cidade de 	. inscrita no CNPJ sob o n° 	. e 

Inscrição Estadual n° - 	 . Representada por seu (sua) procurador(a) infra- 
assinado(a) vem pela presente através deste instrumento de mandato nomear e constituir o Sr. 
	 portador da Cédula de identidade R.G. n° 	 - e do (PF: 
..... junto a este árgão público, como representante ao qual contèrc plenos 

poderes irretratáveis e irrevogáveis para impetrar. impugnar ou desistir de recursos. firmar 
declarações e em geral tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação, inclusive 
assinatura de proposta e contratos. podendo Ihrmular lances verbais e praticar todos os atos 
inerentes ao certame em todas as fases licitatúrias. 

.de 	de 
	

de 2.017. 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE Ct\IPRIMENT() DAS CONDIÇÕES DE hABILITAÇÃo 

A 

Prelèitura Municipal de Taquaritinga - SP 
Ref.: Pregão Presencial n° 009/17. 

Pre7.ados Sen!orcs 

Para uns de atendimento ao disposto no Edital relativo à licitação em 
referência. DECLARAMOS que cumprimos plenamente com as exigências e os requisitos de 

habilitação previstos tiø instrumento Convocatório. 

de 	 de 2.017. 

(localidade) 

(assinatura) 

Nome: 

18 
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ANEXO lv 

l)rcLAR.-çÃo l)I: INEXISTÊNCIA DE. FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 
HAI3Ilii':ÇÀo 

À 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SI 
Ref.: l'regio Presencial n" 009 /1 7. 

- (nome daempresa). CNPJ n° --. sediada em (endereço 
completo). por intermédio de seu representante legal. infra assinado. DECLARA, sob as penas da 
lei. que até ni a presente data. inexiste 	latos impedilivos para a sua habilitação no presente 
PREGAO (presencial) no 009/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 
posteriores. 

Local e data 

Assinatura 
Nome e n° da identidade do representante legal 
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ANEXO 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO 
EDITAI. 

Preti1ura Municipal de Taquaritinga - SP 
Ref. Pregão Presencial n°009/17. 

Prezados Senhores 

	 (nome da empresa). CNPJ n° 	. sediada em 	(endereço 
completo). por intermédio de seu representante legal, infra-assinado. DECLARA que tem pleno 
conhecimento das condições estabelecidas no edital do pregüo presencial em epígrafe. 
principalmente acerca da obrigação do cumprimento do prazo e condições para o fornecimento do 
objeto contratado. 

de 	 de 2.017. 
(localidade) 

(assinatura) 

Nome: 
RG: 
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ANEXO VI - PREGÃO PREsENCIAl. N°  009/1 7 

I)ECRETO M(JNICI1AL N°3.917,1)1-1,12 DE A1R1L DE 2012 

Decreto a" 3.917, de 12 de abril de 2012. 

Dispõe sobre a aplicação das multas previstas na 
Lei Federal n° 8.666/93 e das outras providências. 

José Paulo Delgado Júnior. Prefeito Municipal de Taquaritinga. Estado de São Paulo. no uso de suas 
atribuições legais. nos termos do art. 77. inciso VIII. da Lei Orgânica do Município. 
Decreta: 

Art. V. A aplicação de multas a que se referem os art. 86 e 87. inciso II. da Lei Federal n° 
8.666, de 21 de junho de 1993. e o art. 70  da Lei Federal n° 10.520. de 17 de julho de 2002. obedecerá 
ao disposto neste Decreto e deve ser realizada com observância das demais disposições comidas na 

legislação citada. 

Art. 2". A recusa injustificada. do adjudicatário em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou o 
instrumento equivalente dentro do prazo estabelecido pela Administração caracteriza o 

descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o à aplicação de multa. na forma estabelecida 

ao art. 50  deste Decreto. 

Ar(. Y. Pelo atraso injustificado na execução do objeto do ajuste, serão aplicadas as multas de 
mora na seguinte con Ibrm idade: 

- Em se tratando de compras ou de prestação de serviços não contínuos: 

a) Atrasos de até 30 (trinta) dias: multa de 0.2 % (dois décimo por cento). por dia. calculados 

sobre o valor lohal do ajuste. 

b) Atrasos superiores a 30 (trinta) dias: multa de 0.4% (quatro décimo por cento) por dia. 

calculados sobre o valor global do ajuste. 
II - Em se tratando de execução de obras ou de serviços de engenharia: 

a) Com valor de até R$ 100.000.00: multa de 0.2 %(dois décimo por cento) por dia de atraso, 

calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida. 

b) Com valor de R$ 100.000.01 até R$ 500.000,00: multa de 0,3% (três décimo por cento) por 
dia atraso. calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida, e 

c) Com valor de R$ 500.000.01 ou superior a isso: multa de 0.4% (quatro décimo por cento) 

por dia de atraso. calculados sobre o valor da parcela da obrigação contratual não cumprida. 
LII - Em se tratando de serviços contínuos, multa de 30% (trinta por cento) por dia de 

inexecução. calculados sobre o valor diário do contrato. 
§ V. O valor estabelecido para a multa de que trata este artigo não poderá exceder a 25% (vinte 

e cinco por cento) do saldo financeiro ainda não realizado do contrato. 
§ 2°. A multa pelo atraso injustil'icado na execução do objeto do ajuste será calculada a partir 

do primeiro dia útil seguinte àquele em que a obrigação avençada deveria ter sido cumprida. 

Art. 4°. A inexecução parcial do ajuste ensejará a aplicação de multa na seguinte 
coa t'orm idade: 

- Em se tratando de compras ou prestação de serviços não contínuos, multa de lO % (dez por 
cento) incidente sobre o valor da parcela não cumprida do ajuste. 

2! 
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II - Em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou serviços contínuos: 
a) Com valor de até R$ 100.000,00: multa de 30% (trinta por cento) incidente sobre o valor da 

parcela não cumprida do ajuste. 

b) Com valor de R$ 100.000.01 até R$ 500.000,00: multa de 20% (vinte por cento) incidente 
sobre o valor da parcela não cumprida do ajuste. e 

c) Com valor de R$ 500.000.01 ou superior a isso: multa de 10% (dez por cento) incidente 
sobre o valor da parcela não cumprida do ajuste. 

III - Fm se tratando de serviços contínuos, multa de 20% (vinte por cento) por dia de 
inexecução. calculados sobre o x alor diário do contrato. 

Art. 5°. Pela inexecução total do ajuste. será aplicada multa, na seguinte conformidade: 

- Em se tratando de compras ou prestação de serviços, contínuos ou não: multa de 20% (vinte 
por cento) incidente sobre o valor &ohal do ajuste. 

11 - Em se tratando de execução de obras ou serviços de engenharia ou de serviços contínuos: 
a) Com valor de até RS 100.000.00: multa de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor 

global do ajuste. 
b) Com valor de R$ 100.000.01 até R$ 500.000.00: multa de 15%(quinze por cento) incidente 

sobre o valor global do ajuste. e 

C) Com valor de R$ 500.000.01 ou superior a isso: multa de 1 0%(dez por cento) incidente 

sobre o valor global do ajuste. 

Art. C. Configurada a ocorrência de qualquer uma das hipóteses ensejadoras de aplicação de 

multa. previamente à sua imposição. etetuar-se-a a notificação do adjudicatário ou do contratado para. 
querendo. apresentar defesa no prazo de cinco dias úteis. a contar do primeiro dia subseqüente à data 

da sua notificação. 
§ 1°. Recebida a defesa, a autoridade competente deverá se manifestar motivadamente sobre o 

acolhimento ou rejeição das razões apresentadas. concluindo pela aplicação ou não da penalidade 

pecuniária. 
§ 2". A decisão - acolhendo as razões da defesa ou determinando a aplicação de multa - deverá 

ter seu extrato publicado na Imprensa Olicial do Município. 
§ Y. A decisão de aplicação da multa deverá estabelecer o seu valor, o prazo para Seu 

pagamento, data a partir da qual o valor da multa sofrerá correção monetária, e será encaminhada ao 

adjudicatário ou ao contratado para ciência, facultada a apresentação de recurso. no prazo de cinco dias 
úteis a contar da data de sua notificação pela Imprensa Oficial do Município. 

§ 4°. A decisão do recurso interposto será publicada na Imprensa Oficial do Município e 

encaminhada ao recorrente para ciência. 

Art. 7°. Ao término do regular processo administrativo, garantidos o contraditório e a ampla 
defesa. a multa aplicada será descontada da garantia do respectivo contrato. 

§ V. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta. o 

contratado responderá por sua complementação. através de descontos de pagamentos eventualmente 

devidos pela Administração. 
§ 2°. Decorrido o prazo estabelecido sem o pagamento da multa aplicada, haverá a inscrição do 

débito em aberto junto aos resistros da Dívida Ativa da Municipalidade e serão adotadas as 
providências pertinentes voltadas à sua execução judicial. 

Art. 8°. As multas de que trata este Decreto serão aplicadas sem prejuízo da cominaçào das 
demais sanções administrativas previstas na Lei Federal n° 8.666/93 e na Lei Federal n° 10.520/02. 

Art. T. Os editais de licitação deverão consignar menção expressa às normas estabelecidas 

neste Decreto. cujo texto deverá integrar os respectivos editais e contratos, na forma de anexo. er 
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Art. 10. AS disposições deste Decreto aplicam-se tarnbtni às contratações resultantes de 
procedimentos de dspensa ou inexigibilidade de licitaçào. 

Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua puhlicaçào. revogadas as disposições em 
contrario. 

Prefeitura Niunicipai de Taquaritinga. 12 de abril de 2012. 

.José Paulo Delgado Júnior 
Prefeito Municipal 

Registrado e p111)1 cado no Departamento de Secretaria e Expediente. na data supra. 

Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia 
Diretor do Departamento 

( 	 
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ANEXo VII - PREGÃO PRESENCIAI-N" 009/17 

TERMO DE OPÇÃO E DECLARAÇÃO PAR.. MICROEMPRESA E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE 

A Nmpresa 

CNPJ/MF 	n° 	 com 	sede 

por seu representante 

legal. DECI.ARA. para os uns de direito. e sob as penas do artigo 299 do Código Penal. que se 

enquadra na situação de microempresa (ou empresa de pequeno porte). nos termos da Lei 

Complementar 123/06. bem assim que inexistem fatos supervenientes que conduzam ao seu 

desenquadramento desta situação. 

de 
	

de 2.017. 
(localidade) 

(assinatura) 

Nome: 
RG: 
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ANEXO %'IJ! PREGÃO PRESENCIAL N°009/17 

TERMO 1)1.: CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO  

CONTRATANTE: 

CONTRATADA: 

CONTRATO N° (DE. ORIGEM): 

OBJETO: 

ADVOGADO(S): (*) 

Na qualidade de Contratante e Contratado. respectivamente. do Termo acima identificado. e. 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS 1)0 ESTADO. para fins de 
instrução e julgamento. dai-no-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 
da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e. se for o caso e de nosso 
interesse. para. nos prazos e nas formas legais e regimentais. exercer o direito da detsa. interpor 
recursos e o mais que couber. 

Outrossim. estamos CIENTES. doravante. de que todos os despachos e decisões que vierem a ser 
tomados. relativamente ao aludido processo. serão publicados no Diário Oficial do Estado. 
Caderno do Poder Legislativo. parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. de 
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993. 
precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

LOCAL e DATA: 

(:ONT RATA FI'  

Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Assinatura: 

CONTRATADA 

Nome e cargo: 
E-mail institucional: 
E-mail pessoal: 
Assinatura: 

(*) Facz,Iiaiiro. /n(Iicar jiiuiicfofu consíiiuído 
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ANEXO IX - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/17 

TERMO DE REFERÊN(:(1 

1 - O ILJ ETO 

1.1. Compreende o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico. composto de Livros Didáticos. Material Ampliado 
(para alunos com Deficiência Visual parcial). Assessoria Pedagógica a todos os professores e 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. acesso a um ambiente virtual com conteúdos 
educacionais, oferta de um Sistema de Monitorarnento Educacional que contribua para 
sistematizar. organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo Município 110 

ano letivo de 2017. para o seguinte número de alunos e professores: 

Alunos: 
• Maternal 11 (0' anos): 380 alunos: 
T Jardim 1(04 anos): 539 alunos (material ampliado 01 aluno): 

Jardim 11 (05 anos): 583 alunos. 
TOTAl.: 1.502 alunos 

Professores: 
Número estimado: 100. 

2— CONDIÇÕES 

2.1. As entregas do objeto desta licitação deverão ocorrer conforme requisição, de forma 
parcelada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. a contar do recebimento de cada pedido. 

2.2. A Secretaria Municipal de Educação deverá informar os locais de entrega dos produtos. assim 
como a quantidade de materiais didáticos dos alunos e professores para atendimento de cada 
pedido. os quais serão entregues. pela licitante vencedora, em cada unidade escolar. 

2.3. O recebimento provisório do produto se efetivará com a entrega do produto a funcionário 
responsável pelo recebimento. O funcionário verificará as condições da mercadoria e de seu 
armazenamento podendo recusá-la de imediato, caso não esteja adequada ao presente contrato. 

2.4. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 01 (um) dia após a entrega do produto. 
podendo neste período a Contratante solicitar a troca ou a reposição da mercadoria em desacordo 
com o contratado. devendo esta ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação. 

3— DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA O ALUNO DO MATERNAL lI - 3 ANOS 

Para o aluno 
02 (dois) livros didáticos. sendo 01 (um) para cada semestre. contendo a integração entre os eixos: 
Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte: Natureza e 
Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
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hor:,íontW cupConiècCionada em papel resistente. com  impressão colorida: miolo impresso em 
papei de qualidade e em quatro cores. com  destaque para o projeto gráfico adequado á tiixa etária 
das crianças: material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo: e. 
acabamento em espiral. 

• 01 (uni) livro didático anual. contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em 
formato horizontal: capa confeccionada em papel resistente. com  impressão colorida: miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores. com  destaque para o projeto grálico adequado 
à Iiixa etária das crianças: material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a 
do miolo: e. acabamento cm espiral. 

• 01 (uma) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material clidâtico. 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre. contendo a integração entre os eixos: 
Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento: Linguagens da Arte: Natureza e 
Cultura: Diversidade. Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
vertical: capa confeccionada em papel resistente. com  impressão colorida: miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores: material de apoio no próprio livro. acabamento em espiral. 

01 (um) livro didático anual. contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em 
formato vertical: capa confeccionada em papel resistente. com  impressão colorida: miolo impresso 
em papel de qualidade e em quatro cores. com  destaque para o projeto gráfico adequado ã foixa 

etária das crianças: e. acabamento em espiral. 

• 01 (um) volume anual do livro didático com orientações metodológicas de Educação Física. 
Material espiralado. com  impressão colorida no formato vertical. 

• 01 (um) ([) com canções de diferentes gêneros musicais. narração de histórias infontis. recitação 
de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

Material de apoio complementar. consumível, confeccionado em papel resistente. composto por 01 
(um) cartaz para o trabalho com poema e 01 (um) calendário anual. 

• 01 (uma) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático. 
confeccionada em material resistente. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA OS ALUNOS DO JARDIM 1 (4 ANOS) E .JARDIM 
11 (_55  ANOS) 

Para os alunos 
04 (quatro) livros didáticos. sendo 01 (um) para cada bimestre. contendo a integração entre os 

eixos: Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento: Linguagens da Arte: 
Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 
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• 1)rmato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto ráiico 

adequado à faixa etária das crianças: material de apoio confeccionado em papel com grarnatura 
maior que a do miolo: e. acabamento em espiral. 

• 01 (urna) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático. 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 

• 04 (quatro) livros didáticos. sendo 01 (um) para cada bimestre. contendo a integração entre OS 

eixos: Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte: 

Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 
formato vertical: capa confeccionada em papel resistente. com  impressão colorida: miolo 

impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro: e, 

acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual de Arte. em formato vertical, acabamento em espiral, capa 

coo lèccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 

• 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física. 

cm formato vertical, acabamento em espiral. capa confeccionada em papel resistente e miolo 

impresso em quatro cores. 

• 01 (um) Cl) com canções de diferentes gêneros musicais. narração de histórias infantis. 
recitação de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• 01 (urna) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático. 

confeccionada em material resistente. 

4 - DOS CRITÉRIOS DE ACLI1'ABÍLIDAI)E DAS AMOSTRAS 

ATENDE 
	

N() ATENDE 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO 

-- - -. SISTEMAI)EENSINO ... 
Os elementos que integram o sistema são compostos 
por: 
• Livro Didático, corno eixo articulador da proposta 

de organização curricular e mediação docente; 
Ambiente Digital de Aprendizagem. composto por 
um conteúdo de tecnologias e recursos que 
permitem potencializar o aprendizado e 
engajamento individualizado do aluno de acordo 
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com as necessidades e o ritmo de cada um: 

Assessoria Pedagógica que contribua com o 
trabalho da equipe técnica. gestores e docentes do 
município que utilizeni o material adotado. 

Programa de avaliação e gestão da Educação 
Municipal que possa emitir relatórios comparativos 
com os indicadores nacionais de educação.  

A proposta metodológica do material está em 
consonancia com os comandos normativos que regem a 
educação básica brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN). Diretrizes Curriculares 

2. Nacionais (D(.'Ns) e os Referenciais Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil (RCNEI  
O sistema licitante oferece como benefïcios: 

• A observação das normas regedoras e informadoras 
da educação básica brasileira, na elaboração do 
material didático: 

• As mais modernas metodolouias de ensino 
adequadas aos níveis de ensino: 

• A diversidade e a ousadia dos projetos 
educacionais. permitindo a interdisciplinaridade; 

• Um projeto gráfico. cuja diagramação pode contar 
com os recursos teenológicos de ponta. garantindo 
uma excelência na programação visual e unia alta 
qualidade de resolução: 

• Lima Ièrramenta à equipe docente. contendo as 
orientações metodológicas com o intuito de 
subsidiá-la em sua práxis pedagógica - o livro do 
professor: 

• Uma equipe de profissionais habilitados que 
olèrcça apoio pedagógico na utilização do material: 

• Apresenta Livro para o Professor que evidencia o 
programa anual de conteúdos. reflexão teórico- 
prática sobre as diversas formas de ensinar e 
aprender. 	tais 	como: 	contextualização. 
problematização. pesquisa, articulação de 
conteúdos com outras áreas de conhecimento. além 
de discussões a respeito do sistema avaliativo. 
fundamentações 	teóricas, 	sugestões 	de 
procedimentos. referências bibliográficas e outros 
elementos que contribuem para a atualização e 
aperliçoamento da equipe docente. e consta ainda, 
o livro do aluno com as atividades resolvidas e 
comentadas, 
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11k acordo com as novas concepções legislativas para 
inclusão escolar, na qual não devem existir Critérios ou 
exigências de natureza alguma. nem mecanismos de 
seleção ou discriminação para o acesso e a 
permanência de alunos na Educação. o Sistema 
licitante oferece: 

• Recursos que possam ampliar o debate e a reflexão 
sobre o acesso e permanência de pessoas com 

4. 
	Necessidades Educativas Especiais no interior das 

escolas: 

• Materiais e recursos necessários para que a prática 
educativa aconteça: 

O projeto gráfico apresenta uma diagramação de 
qualidade, utilizando-se de uma tecnologia de ponta. 
coerente com a metodologia proposta. com  excelência 
na programação visual sempre adequada às situações 

:
de ensino e aprendizagem e ao nível de escolaridade. 
além de contei-em as seguintes características: 

Letras: a legibilidade das letras deve ocorrer em 
todos os anos e bimestres do material didático; 

• Textos Não Verbais: devem ser condizentes à faixa 
etária e aproximar-se da realidade do aluno, com 
uma linguagem adequada em sua diversidade. 
Devem apresentar a reIrência bibliográfica. 
atendendo à Lei dos l)ireitos Autorais: 

e 	Ilustrações: Devem apresentar-se na forma de i 
imagens diversificadas. tais como fatos. desenhos. 
figuras, com alta qualidade de resolução. 
apresentando registro dos créditos fotográficos: 

e Espaços: Devem ser suficientes para o registro da 
escrita, por meio de linhas, bem como vazios para o 
registro cia linguagem plástica: 

• Material de Apoio: deve ser mais um recurso 
utilizado para o enriquecimento dos conteúdos 
apresentados nos livros didáticos, oferecendo 
atividades que envolvem o uso das diferentes 
linguagens. 
Material para portadores de necessidades especiais 
visuais em formato A3 paia baixa visão. 

ATENDE JÃO ATENDE 1 

COMPOSIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 	! 
MATERNAL II,.JARDIMIEJARDIMIIDA 	 1 	

•1 

	  EDUCAÇÃO INFANTIL     j 
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Os livros didáticos para os alunos apresentam: 
• Maternal: 3 volumes, sendo 2 entreitues 

seniestralmente e 1 anualmente: 
• Jardini 1 e II: 4 volumes,  sendo 1 por bimestre.  

E 

l)e uma maneira geral. os livros da Educação Infantil 
possuem as seguintes características: 

2. Suas unidades de trabalho privilegiam situações 
didáticas (de ensino e aprendizagem). nas quais os 
alunos interagem entre si. com o protèssor. Com  O 

conhecimento e com a comunidade: 
.\ organização didática favorece a interação. o respeito 
pela diversidade e a individualidade, valoriza os 
conhecimentos prévios dos alunos e a aprendizagem 
significativa, propõe a resolução de problemas e 

3. possibilita a proximidade com práticas sociais reais. 
considerando a cultura. OS valores e as crenças: 

A linguagem é compatível às necessidades dos alunos 
4. da Educação lnlhntil. permitindo a 

interdisciplinaridade. 
O Material para a disciplina de Artes indica caminhos 
para que ele conduza os alunos à compreensão do saber 
estético e à construção de novos saberes artísticos por 
meio da alfabetização estética. educação dos sentidos. 

5. para que eles possam utilizar os códigos gramaticais 
específicos de cada linguagem, suas diversas maneiras 
de composição e contexwalizaçào. no tempo e no 
espaço.  
Material para as aulas de atividade Física, respeitando 

Io eixo movimento do RCNei da Educação Infantil 
utiliza a ludicidade para trabalhar os aspectos cognitivo 
e aliio. conectados com o movimento por meio de 
jogos. brincadeiras e atividades rítmicas, revelando a 
cultura corporal de cada grupo social e constituindo-se 
em atividades privilegiadas, nas quais o movimento é 
aprendido e ganha significados. 

l A proposta pedaôgica para Educação Infantil que o 
sistema licitante adota. desenvolve situações de ensino 
com os seguintes objetivos: 
Capacidade de ordem física: possibilidades de 

7. apropriação e conhecimento das potencialidades 
corporais. o autoconhecimento. o uso do corpo na 
expressão das emoções e o deslocamento com 

[jsegurança - -- ------------- - - 
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Capacidade de ordem ética: construção de valores que 
10. noticiam as ações das crianças: 

Capacidade de inserção social: possibilidade de se 
perceber como membro participante de um grupo. urna 

11. Comunidade C urna sociedade: 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Setor de !_iCilliÇõO 

Capactda 	de Oi(kIU aleuva: construção da auto-J 
estima. atitudes no convívio social, compreensão de si 
e dos outros: 

Capacidade de ordem cognitiva: desenvolvimento dosl 
recursos para pensar. do uso e apropriação de lbrnias 

9. de representação e comunicação envolv&ndo a 
resolução de problemas: 

1 Capacidade de relação interpessoal: aprender a 
12. conviver socialmente com diferenças de ordem 

diversas. 

    

NÃO ATENDE 

H 

 

ESPECIFLCII)ADES 1)0 APOIO PEDAGÓGICO 

  

 

O licitante oferece apoio pedagógico à 

  

equipe técnica da Secretaria de Educação e das Escolas. 
1. 	j durante o prazo de vigência do contrato. 

  

     

     

Oierece apoio pedagógico para os educadores da 
Educação Infantil. de acordo com os Referenciais 
Curriculares Nacionais. com  base em âmbitos e eixos 
de trabalho na Educação. 

l)isponihiliza o auxílio de um especialista em 
• educação. responsável pela articulação entre as 

3. 	demandas do Município dc TaquaritingaíSP e o sistema 
de ensino, na ibrma presencial e à distância. 

 

Oferece atendimentos via telefone. fax e e-mail. para os 
4. 	docentes da Educação Infantil. 

O sistema licitante deverá oferecei' curso presencial de 
formação continuada aos docentes. gestores e equipe 
técnica da Secretaria da Educação. com  carga horária 
mínima de 48 horas. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga/SP 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
setor de Licita •õt, 

Oferece trcnameno específico do sistema para as 
equipes docentes e técnico-pedagógicas. no sentido de 1 	. 	orientá-los quanto à organização do cronograrna para a 
utilização do material didático bimestral, oferecendo 

- jernbasamento teórico ernetodológico. - - 
1 Oferece atendimentos específicos sobre tecnologia 
tanto para equipe gestora como para a equipe de. 

	

6. 	técnicos da Secretaria da Educação. colaborando para o 
uso efetivo do ambiente virtual na Internet. ministrado 

	

-- 	por especialista da Arca de informática. 	-- 	- 	L 
Oferece curso de gestão. abordando a competência da 
gestão escolar em estabelecer o direcionamento e a 

	

7 	mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura 

1 das escolas. de modo que sejam orientadas para 
resultados, isto é. um modo de ser e de fizer 
caracterizado por ações conjuntas. associadas e 
articuladas. 
O programa de assessoria pedagógica prevê a 
possibilidade de reformulações em sua programação. a 

8. partir de dificuldades identificadas nas práticas 
Idoceiites dos professores da Rede Municipal de 
Educação de Taq uariti nga/S P.  

1 O assessoramento pedagógico é oferecido no decorrer 
9. 1 do ano letivo, no Município. 

1 o programa de assessoria pedagógica envolve a equipe 
diretiva e todos os professores que utilizarão o material 

10. didático. 
	 1_ 

 

ESPECIFICIDADES DO PROGRAMA DE 
AVAi.1AÇÂ() 1: (;ESTÃO DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 
O Programa parte do pressuposto de que. para 
acompanhar o avanço educacional de uma realidade. 

1. 1 não basta considerar apenas um aspecto dela. mas levar 
em consideração o conjunto de características que 
permitam compreendê-la no seu  todo.  
Nos objetivos do Sistema de Avaliação, é contemplado 
o interesse em caracterizar o perfil da gestão e das 

2. ações educacionais realizadas no Município 
estabelecendo de modo claro e preciso as suas 
potencialidades e fragilidades.  

 

ATENDE NÃO ATENDE 

1 

        

        

        

        

 

1 O Sistema de Avaliação possibilita elementos para que 
seja possível conhecer. gerenciar e interpretar as 

1 3. Í informações sobre os processos e resultados relativos à 

      

 

educação. 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
S'iur 	di' Lkiiaçdo 	  

O programa de avaliação tem como  foco informações 
capazes de fomentar relações significativas entre as 

4. unidades escolares e a prefeitura / secretaria de 
educação. 

O Prorania tem condições de fornecer à Prefeitura de 
Taquaritinzi.SP parâmetros de comparabilidade sobre 

5.ia qualidade da educação Municipal e seus avanços 
sociais. 

O Programa fornece relatórios técnicos e planos de 
6. 

	

	ação para subsidiar a atuação dos gestores educacionais 
no Município. 

O Programa é composto por módulos que interagem 
entre si a tini de produzir informações quantitativas e 

7 	qualitativas aos responsáveis pelo Sistema de Ensino à 
Prefeitura local e às escolas do Município de 

1 
Taquaritinga/SP.  
Os módulos agrupam um conjunto de indicadores tais 
como ll)liB. Prova Brasil. ANA (Avaliação Nacional 
de Avaliação). Taxas de Aprovação. Reprovação e 

8. 	Abandono. que. em seu todo. irão fornecer parâmetros 
para traçar as potencialidades e as fragilidades da 
educaçào Municipal. 	- 	 - 

j 0 Programa. por meio de seu Sistema de 
processamento de dados. gera relatórios, nas seguintes 1 
lormas: 

9 	• 	descritivos e analíticos: 
• de barra: 
• de linha: 
• cockpit  

O Programa aglutina unia gama variada de indicadores 
quantitativos e qualitativos organizados em grupos. que 
contemplam: 

• As características do município: 
• Informações sobre gestão e planejamento: 

10. 	• l)ados sobre o processo ensino - aprendizagem: 
• Informações sobre recursos/investimentos:  

Os indicadores utilizados irão propiciar uma visão das 
principais características quantitativas e qualitativas da 
ação educacional do Município contribuindo assim nos 

li. 	processos de reflexão e de tornada de decisão. 

A forma de coleta das informações ocorrerá por meio 
jde: 

• Formulários eletrônicos disponíveis em sites 
oficiais: 

• Formulários entregues e respondidos/assinados 
I2. 	diretamente pelo Prefeito. Secretário e os 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 Centro CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
St'wr d..' Lidiado - 

Diretores (as) de escolas para responsabilizar 
administrativamente as partes. 

• Questionários respondidos pelos pais dos 
estudantes. 

O Programa apresenta indicadores subdivididos 
13. i conforme as intenções e especificidades dos objetivos 

preteiididos. 	- 	 L 
O Programa contempla a avaliação da educação e da 
gestão pública no Município. por meio de indicadores 
que atendem os aspectos da avaliação Institucional. 

14. avaliação de desempenho dos alunos. satisfação da 
comunidade 	e 	aspectos 	socioeconôm icos 	e 
organizacionais. 

módulo do Sistema: 
15. 	• Relatório específico contendo 

obtidos em cada indicador: 
• Relatório comparativo do Município 

ao Estado e Brasil. 
) Programa possui uni indicador que acompanhe o 

16. nível de organização e a forma de planejamento 
ercida pelos gestores da educação. 

O Programa disponibiliza ferramenta de pesquisa de 
satisliição sobre a participação da comunidade escolar 

17. nos programas e proictos educacionais e sobre a sua 
percepção sobre os avanços obtidos pelo município de 
Taquaritinga  ;S11. 

O Programa possibilita o acesso a informaçôes em 
18 1  tempo real aos dados do Município em qualquer lugar 

que exista acesso à internet. 

- O Programa. por meio de seu sistema de 
processamento de dados. irá gerar relatórios para o 
Prefeito. Secretária Municipal e Diretores de Escolas. 
que contem piem i n lbrmaçôes sobre: 

• Plano de Ação: 
• Relatório geral contendo os resultados em cada 

os resultados 

em relação 

- 	
.- 

ESI'ECIFICII)ADES 1)0 AMBIENTE DIGITAL 

Com o intuito de ampliar e enriquecer as possibilidades 
do trabalho educativo em sala de aula, tanto para o 
planejamento dos professores. como para a organização 
dos estudos dos alunos e acompanhamento dos pais ou 
responsáveis, o Sistema de Ensino oferece um 

1. 

	

	Ambiente Digital que possibilite explorar os conteúdos 
curriculares por meio do computador. celular e da 
Internet. o qual poderá ser acessado por meio de senhas 
e logins específicos.  

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 Taquaritinga /SP 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Sewr de Lkiia<ã is 

   

Ambiente digital de aprendizagem composto por um 
conjunto de tecnologias e recursos que permitem 

2. potencializar o aprendizado e o engajamento 
individualizado do aluno. de acordo com as 
necessidades e o ritmo de cada uni 

1 Disponibiliza o acesso por diferentes plataformas. 
3. coníorme o perfil do usuário. 

O Ambiente l)igital do Sistema licitante oportuniza um 
ambiente de comunicação entre equipe técnica/gestora. 
docentes e discentes. 

Ambiente digital de aprendizagem com objetos 
educacionais interativos para complementação dos 

5. conteúdos do material didático 

t~É n_ibiente digital de aprendizagem que utiliza recursos 
e ferramentas apropriadas para as crianças da Educação 

6. Infantil atendendo as especificidades dessa faixa etária 

—4 
Ambiente digital de aprendizagem que proporciona a 
alíihetizaçào digital para as crianças da Educação 

7. 	Infantil por meio de atividades lúdicas e interativas. 

Ambiente digital de aprendizagem organizado em 
sequências didáticas nas quais o professor pode 
acompanhar o desempenho e o aprendizado de cada 
aluno. possibilitando melhores abordagens de ensino e 
a adaptação de suas aulas  
Ambiente digital de aprendizagem que possibilita aos 
professores. aos gestores e aos familiares. o 
acompanhamento e o gerenciamento do aprendizado do 
aluno. por meio de relatórios, em tempo real. com  
análises inteligentes sobre o seu desempenho ao longo 
da sua trajetória escola 

Ambiente digital de aprendizagem que permite ao  
professor, em seu planejamento e cotidiano escolar.  

1 O. aplicar avaliações processuais de acordo com o  
desempenho e necessidade educacional do aluno - 

.Ambiente digital de aprendizagem que permite ao 
1 professor mensurar o registro de atividades e a 

li. 	realização de tarefas. por meio de relatórios 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 
Sewr de LieiIa(üo 

:mbiente digital de aprendizagem com  
possibilidade de acesso por meio de diferentes  

12. dispositivos, como (lesktops, notehooks, tabletes e 
smartflhoncs, aI)resentand()  um desin responsivo  
ou seja. com  lavout que se adapta às diversas  
plataformas, por meio das quais pode ser accssado  

Ambiente digital de aprendizagem que oferece 	 1 

conteúdos apropriados e t'erramentas adequadas para 
13. cada eixo ou área do conhecimento. atendendo as 

proposições previstas cm Lei. bem como as 
expectativas da Rede de Ensino quanto à inclusâo 
digital 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
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TAQUMT!NA)  
Um só Ccvaçà& 

- 

 

ETiRÂ DO MüN!CIPC DE 

TAQUARTCA 

Pctaria S1P n°017. de 11 de janeiro de 2013. 

Designa Pregoeiro, compõe Equipe de Apoio oara atuarem em 
licitações na modalidade de pregão no âmbito da Prefeitura 
Municipal de Taquarítinga e dá outras providências. 

Dr. FuMo ZuppanL Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Paulo, no uso de 
suas atribuições legais e com base no art. 77, V, da Lei Orgânica do Município, e 

Considerando que o art. 40  do Decreto Municip& n° 3.434, de 25 de outubro de 2007, que 
dispôs sobre a modalidade de Licitação denominada pregão no âmbito da Administração 
Pública Municipal de Taquaritinga, estabelece condições para nomeação do pregoeiro; 

Considerando que o art. 5° do Decreto Municip&. n° 3.434. de 25 de outubro de 2007, 
estabelece que compete áo Prefeito Municipal designar o Pregoeiro e a Equipe de Apoio 
para realização de licitações realizadas na modalidade de pregão, 

Resolve: 

Art, 1, Designar para atuar como Pregoeiro em licitações na modalidade de 
oregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, o servidor Gustavo Btanco. 

Art. 2°. Ficam designados para atuarem corno membros da Equipe de Apoio em 
Licitações na modalidade de pregão, no âmbito da Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 
os servidores José Francisco Galatti, Jenifer Carta da Silva e Agnaldo Aparecido 

Rodrigues Garcia. 
Parágrafo único. O pregoeiro poderá convidar servidor público municipal, 

preferenciatrnente ocupante de cargo público de provimento efetivo, Lotado no órgão que 
requereu a aquisição do bem e serviço que se dará pelo procedimento Licitatório na 
modalidade de pregão, para acompanhar o certame, a fim de auxiliar a equipe de apoio 
no desenvolvimento de seus trabalhos. 

Art. 3°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pubLicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga. Y de janeiro de 2013. 

1. 

/-6r. Ëutvio Zuppa 
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada no Dertamento de Secretaria e Ep iente, na data supra. 

cJ 
AgnaFdo.Aparecido R061rues Garcia 

,frer do D$artanento 

.ore/Fax: (6) 3253 910C 
?raça Dr Horádo Rama'ho, 160- Centro 

'5g00-000 Tauaritinga . SP 
www.taquartina.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER JURII)lCO 

Referência: Edital de Licitação do Pregão Presencial n 0091 7 

Analisando o presente processo licitatório. na modalidade de Pregão 
Presencial n° 009117. que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada no fornecimento de material didático pedagógico para alunos com 
idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Taquaritinga. para o ano letivo de 2017, somos de parecer que o 
edital de lis e fis. e a minuta de contrato de tis. e fis., atendem aos preceitos 
fixados nos ars. 40 e 55 da Lei Federal ne 8.666. de 21.06.9'  . com as alterações 
decorrentes de leis posteriores.- 	 - 

Este é o nosso parcer. s.m.j.- 

P.M. de Taquari»iiga.em 23 de i 'arco de 201 7. 

Dr. Itulo Sério Mor ira da Silva 

OARI'SP— 165.937 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

EDITAL RESUMIDO \' 020/2017-- MODALIDADE: Pre2âo Presencial n° 00912017 
OI3JET0: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático 
pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Educaçào Infantil da 
Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga.'para o ano letivo de 2017'- DATA DA 
REALIZAÇAO: A scsso pública de processamento terá início às 08:0() horas do dia 
07/04/20I7' VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 51 1.521,12— INFORMAÇOES: Setor de 
L.icitaçào da Prefeitura Municipal de Taquaritinga -fone: (16) 32539100..— horário: das 
07:00 às 13:00 horas,ou através do site: www.taquaritinga.sp.gov.br., 

TaLuaritinga. 23 de março 2017. 

seico. 
Pret'eit6 Municipal 
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Presa,sai. DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até o 461 1712412017 os 
09C0° o ABERTURA DOSENVELOPES:" rtanroa dota e 7761110 A,~~, 
jnrrretsodo7 0000600 solicIto, o envio do Edital via .4,,ait Sndo 0.000.174 
para 1010000 dados 64*0.11,0140111001, Os e.anOit$ 0000 ealvio do £9.101 .00  
iiCitOCl,00070itIÇ3S 00000 br 1 aliena ooqnocasOcaieiras..00 coo br O 544.1 
00001 ocr adq.i.'8o aIo o 3,0 13013017 '40.oto$ Uorrsações polo telefone 441$. 

0242.60 tI010no 90.09 30' Os 16307 Não Ir,v.arvo6 O 003850013004006011,60 
C.rao 270. vtaro se 2017 
0505004 MOREIRA ROMERO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITA'.. DE ABERTURA DO PREGÀO PRESENCIAL N°03412017 

ORGAO: P61fedora 40 .6'.10.7.0 6* CIdras. EDITAL: 33.62017 OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
CESSÃO DE DIREITO REAL 00 USO OS SOFTWARE COM ACESSO 
EXCLUSIVO VIA WEB. OFERECIDO COMO SERVIÇOS SAAS DE GESTÃO 
PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO MODALIDADE: PWpâo PWUnOIl Q5X8 
DE FNTREGA DOS ENVFLOPF31 aIOS da 1512412017 os 09.007 e ABERTURA 
DOS ENVELOPES: -a 1141. data e 1014110. A. olsoreqos inler055000% 

poderio oI:ciflr O cOviO do FditkIv,a -til 0.0700 neCnsàrio sara tento n 
ylados cadSoIraiS da mesma Os .11.11. nata envio do Ft4itaI sAn IieitamnnPI 
oieira; se voe Ir n:, ot.iR0 roo,nnd97ol.frat to cov.b' O £44.: podara st. 

.dç-...300 ate .60.4 1733 2317 Miar 	r'.a es .vtc,~€$ pelo lelotarta 4445-924.3 no 
116113:00.0533 31. as 10 131 NOS emv.a7os .606141 56 (no e ou corrI.. 

Cavros 2765 Marçidv 2317 
GERSON MOREIRA ROMENO 

PREFEITO MuNiCIPAL 

COMUNICADO 
DespoePo Senso. PRIOr Hogo Costitroo*sios da RotO 
7133 	 se Aa88 $6010 For.r'o6kbcO 01.2703.2017 
PROCESSO N°.0C1 30013003012017 
INTERESSADO. C0.naapso da 100,4*1.. noma.or,100. 
ASSUNTO: Ao*içW 00 y70oc.det00. E.Pecan 1.22 
P,,900 El91àosoo o002.3017 
E .noave10adCIdoo00SQ,.0IosoaÇr01s11Eri3005e.00OP0cOWP100ElIV6ia6c 
,°S42/2017.090201300010017000037.relcrenII ao Pro501oo ,fOOI.X01.000.09112017. 
oea006oc 44W 	 3e73038 5570i0238 900 110400 

a5eoociIdpo,ta61l 14Q3j,apo00 	OSS 6010. 
A 9013 do 10400 do p000 00S04000 P,ç,01a 001061000 03 16ol 	o da 
Ç300j2017. 6300'33 01 o't0r003 	011 30'i 50 no.0000. .00W o ele 

IV 0)12150 
'2 7101074 oo144 O O 1050 EstI 01,216007100 007001,4 110 001 

110 0011*0 0$14100410 	Ao. 0' £000. 00 C.r.Io10 
AE110'(ãS.'0'0*' 544r1. W01 	1-SPC6 	ordáonoc*0004  

SANTAI10.0*130SS4TbaD.AIMDI000.0. 

12IPJWIe43.3.$Bal001.Il - ~ 0°3S.3.0005311 
AOIIOAOEAOOBSTAS 

Cotroossovos aos Svrrorss030. 45 $0010 '0WaOao.30600 $10 SA 	 iCso 
05atPSn O 	.ndo2as 110.000'O 0. 00 	C~ooRso800rç Orla 0076,, 
40010' COPOS 15O.5. . C400040S0010000SOdoCaIIÇO £lOd000S100040. o.010r0s 
• 01000 5000 O 0 12300 L 00010tO.0,ase. 	es .cnu.onç$. os 5000050's5lqs 
Oocse.ao 000611104353,0106101 tsN{OISI.o0040 COrr05sr.. 0005,da1o,oeUoa.0.0,O0,o 
01.0115000" 21 00 O,0001r5 00 SOlO 

5$o0er0cooC.00 2.10.1100506.2417. 
SaogiaR.e.sr000aaspaotd.02*.ca Sardas 

0100,11107,60 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITAL OS ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL N°03112017 

ORGÃO: Preferido do tdoo.Op.o do C.i.,... EDITAL: 0310317 OBJETO. 
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA OS CRACI'IA MODALIDADE: P10900 P16566001 
RATA 1W ENTREGA DOS FNVFI ODES' ali o da 1340412247 as 09021, q 
ABFRTURA DOS El,'Vff 1 0PFR se 5.51-la data O horário ,Nn emnroaO5 
jI*Ig(fl91l.t 0040100 SolicItar O 00110*0 FditOt via 11411*11 Sondo 0et..sin  
para tanto os dados cadvsirOisdOmnoO. 05 ~4102,3011*10 Co Edital são' 
)iCitlCaO3000.eO05 50 oov.br Ou .11*10 000norfltcalelr$s,acOOv til. O Odal 
300013$01 a04-,i 743*1*0631234.2317 10101*1 700rlrtaCdaS 3140104*1011. 4445-
02.00. 10 701370 cio 09-0011 00 103011 1440 1700'00 006.101 70013$ 0/GO 301154 

Calores. 274. março da 2017 
GERSON MOREIRA ROMERO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 9702812017 

ORGÃO: Prof.,Iora do Mso474 do Calmo. EDITAL.' 328.0017 OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 00 
CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS - CEU. MODALIDADE: P10900 
Pres.vtáa;. DATA DE FNTPEGA, 00$ ENVFLOPES' ate o dia (0/0412017 ao 
90011 o.6.BBRTURA 000 ENVELOPES na vr.s,na data o701*1,0 As elnorepao 
,6earnsalos noderán sn!,rllnrnonoia do 5diIoI via e.moO Sendo net.SSÍÇIQ 
p0601460 	130* ca 0 os 11das ,. tra da 000300 OSrllr,0iI0 Uro 011010 do Edital100' 
ilotaoaodioaieiras 500061 Ir Ou a97s0 ramofas1000ieirn.50 006 Ir O Edital 
000013 101.440111603:005407- 34:2217 M,O'e. IS1aÇdeS pelo 0401060 4445. 
11243 110 6004 500 2$81" 00 16305 0400 1111:4*05000104 70' 10* e:ou ooa1.0 

Caos,... 27 de nta'ça 4.2017 
GERSON MOREIRA ROMERO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITAI. DE ABERTURA 00 PREGÃO PRESENCIAl. 700306017 

ORGÃO: Pralelo,3 00 110'00 ou (o Co. 'Os EDITAL: 23012017 OBJETO: AOUISIÇAO 
DE MATERWS PARA SXPCIICÀQ ODS SERvIÇOS DE PINT, URA. MODALIDADE. 
Preglo Presena: PATA DE ENTREGA 005 FNVELOPF  até oca 12,04001700 
39007 eABFRTIJRA DOS FPIVELOPPS 11* rlrssI,3 oata e ltc,*nO. AO 011060505 
jØfrr.ISOI!SS nnclrlafl 10(171,1 o ony:n do Edital via o-oral! sondo 0*0010590 
Um 121(0 os dados cadoslrO:5 da rno.rr.a Os 0-01*5 oIro 0001090 Edital são' 

liraSosrCOlt.Oieira$ sn gon Ir, ou oli060 romorasfllcaieilas 5000701. O Edtal 

poderá ser 04(01040 310 O 5a 11040017 lOoOlos r'o1'seçóes PeIc :eIolotr. 4445. 
9240. no IlooBsodas 09:00n 1111 16:067 140051.61311054:01 7101130000 1,611000 

Caibas. Sido mo'ço de 2017. 
GERSON MOREIRA ROMERO 

PREFEITO MUNICIPAL 	 - 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 07103312017 

ORGÃO: PreOedora 00 7100.000 01 Co.Ias EDITAL. 0330117 OBJETO: 
AQUIS'ÇÃO DE MEDICAMENTOS Pato .61159*521000000 MODALIDADE: PmØo 
PresenOal DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES até .6 63 171714,2017 05 
1301 6 ABERTURA DOS ENVELOPES,', '1.*18 03130700310 AO aor000m 

&nosje-ss.odn 00.4060005001101 007*1000 1,91101 ei. t.SII 0.11,40 o.r.00SriJ' 
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j5.970000salobras Se oov tIo 1 •Ib0010IrilrrorasScaiairaS *000054 O Edital 

200114 080 0400,1100 até 000 12004,2017 Madre. bflto1nOÇ0os pelo 114*10044445- 

9240. no horirio dos 09.007 Os 160011 1490 000arrIos 00,6101 sol 30 01071 0011$01 
C3,e710 274* ~CO 082217. 
GERSON MOREIRA ROMENO 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura do Município de Caieiras 
EDITAL DE ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 14' 0250317 

ORGÃO P1.erl1.1oa 00 U000p.0 0i Co..ras EDITAL' 02912017 OBJETO: 
CovIrotação co eMpresa fl00010SC* sara 76,144*0 o. serv.ço at iram~ 
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poderão solicita, o envio do Edital nla ..a,o.I sendo o.ensir,o vara tanto 115 
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o011_idOo 0100 Soa 10/04.0017 Maiores irtarrvoç905 ~ Ia:*lo,e4445-9240. 00 
rio-orlo das 00:001. os 16 00m. 146010501100006301001130050701106 

Cess,0l. 274. OlImpo 402617 
GERSON MOREIRA ROMERO 

PREFEITO MUNICIPAL 
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA 

Licitações e Contratos 

Aviso de Licitação 

- 	PREFEITURA MUNICIPAL DETAQUARITINGA 

tera inicio às 11:00 horas do dia 0710412017 - VALOR 

TOTAL ESTIMADO: RS 678.171.43 - INFRMACÕES: 

Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

- fone: 1 16) 32539 100 — horário: das 07:00 ás 13:00 horas. 

ou através do site: wv.taquaiitinga.sp.gc.br. 

Taquaritinga. 23 de março de 2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

EDITAL RESUMIDO N" 02012017 - MODALIDADE: 

Pregão Presencia! n 009/2017 - OBJETO: Contratação 

de empresa especializada no fornecimento de material 

didático pedagógico para alunos com idade de 3.4 e  anos 

e professores da Educação Infantil cia Rede Municipal de 

Ensino de Taquaritinga. para o ano letivo de 2017 - DATA 

DA REALlZÇÂO: A sessão publica de processamento 

tera inicio as 08:00 horas do dia 07/0412017 - VALOR 

TOTLL ESTIMADO: RS 511.521.12 - INFORMAÇÕES: 

Setor de Licitacão da Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

• fone: 16 132529100 - horario: das 07:00 as 13:00 horas. 

ou atra.es  do site: wwtacuaritinga.sp.go..br. 

Taquaritinga. 23de março de 2017. 

Vanderlei Jose Marsico 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

EDITAL RESUMIDO N 021/2017 - MODALIDADE: 

Pregão Presencial « 010/2017 - Licitação Não 

Diferenciada (aberta a todosi para o item 9. Licitação 

Diferenciada - Modo Exclusivo .ME e EPP. para os itens 

01 a 06. 03 e lO a 23. Licitação Diteienciada - Cota 

Reser.ada de 15'.ME e EPP.para o item07- OBJETO: 

Fornecimento de materiais arame. areia. cai hidratada e 

de pintura. cimento, concreto usinado. ferro de construção. 

pedra 1. 3 e pulmão. pedrisco. 1)0 de pedra. tijolos e tubos 

de concreto armado,). que serão utilizados em trabalhos 

diversos, realizados pelo Departamento de Serviços 

Municipais. sendo os mesmos. requisitados de acordo 

com a necessidade dos sericos. ate 31.12.2017. DATA 

DA PEALlA O: A. sessão publica de processamento 

Mi:;'. 	k? T l -.ritu..:j - 	1Q SaO ?a.JO 
Di,o Ofc a a-.'.ir..c cigtsIn*rie ."orn MP r 2 20C-  2. d 2OO. glrar.ir.do  aitent .cu.'.de. vs.ii&.de jur;d.ti e .ntQ.c,ir .dac:e 
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flttp://www.tntormacaomwicipal.com.br/taquaritingalprefeitw-allicjt  

Portal da Transparência 
Sistema de Acesso à Informação Municipal 

r 

Home 	Planejamento 	Balancetes 	o:acóes 	Contratos 	Gestão Fiscal 	Servidores 	LRF 

-á- 

- Estado de São Paulo - 

SISTEMA DE INFOgAÇÃo  AO CIDADÃO 	PORTAL DA T:4RÉNGL4 
Lei 12.527/2011 - LA! 	 ResponsabJ1Idãde Fiscal 

Licitações 

_czoções: ::EM ANDAMENTO:: exibir Licitações: ENCERRADAS - LISTAR TODOS 

Licitação número: Pregão Presencial N°010/2017 
Data de Abertura dos Envelopes: 07!04/2017 às 11:00 hs Em andamento 
Local: Prefeitura Municipal de Taquarftinga 
Média de Preço: R$ 678.171.43 
Modalidade: Pregão Presencial 	edital .E ácue  
Objeto: Fornecimento de materiais (arame, areia, cal hidratada e de pintura, cimento, concreto usinado, ferro de 
construção. pedra 1. 3 e pulmão, pedrisco. pó de pedra. tijolos e tubos de concreto armado), que serão uilizados em 
trabalhos diversos realizados pelo Departamento de Serviços Municipais, sendo os mesmos requisitados de acordo 
com a necessidade dos serviços até 31.12.2017. 

Licitação número: Pregão Presencial N°009/2017 
Data de Abertura dos Envelopes: 07104/2017 às 08:00 hs Em andamento 
Local: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Média de Preço: R$ 511.521,12 
Modalidade: Pregão Presencial 	edital *0 
Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático pedagógico para alunos com 
dade de 3, 4 e 5 anos e professores da educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga. para o ano 
letivo de 2017. 

Licitação número: Pregão Presencial N°008/2017 
Data de Abertura dos Envelopes: 04/04/2017 às 08:30 hs Em andamento 
Local: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Média de Preço: R$ 604.782.23 
Modalidade: Pregão Presencial 	edital *0 çuu  
Objeto: Fornecimento de pneus novos, câmaras de ar e protetores. a serem utilizados nos veículos pertencentes á 
frota da Prefeitura Municipal. os quais serão entregues de acordo com a necessidade até 31.12.2017 

Licitação número: Pregão Presencial N°00712017 
Data de Abertura dos Envelopes: 3103/2017 ãs 08:30 hs Em andamento 
Local: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Média de Preço: R$ 1.415.340,00 
Modalidade: Pregão Presencial 	edital 0 ça  
Objeto: Fornecimento de insumos de diabetes. que serão entregues aos pacientes atendidos pela Secretaria 
Municipal de Saúde, os quais serão requisitados de acordo com a necessidade até 31.12.2017. 

Anterior 111 Pi'oxima 

1 de 	 28/03/2017 12: 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Portaria S/P n° 024, de 27 de março de 2017. 

Vanderlei José Marsico, Prefeito Municipal de Taquaritinga, Estado de São Pauto, no uso 
de suas atribuições legais, previstas no art. 72, inciso VIII, da Lei Orgânica do Município, 

Resolve: 

Art. 1°. Designar para constituírem a Comissão Especial para Avaliação do Material 
Didático Pedagógico, para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, a 
realizar-se no dia 07 de abril de 2017, às 08h, no Setor de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga, localizado na praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160, em razão do 
procedimento licitatário modalidade Pregão Presencial n° 009/2017, dentre os membros 
da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, os seguintes servidores: 
Fernanda Helena Nardocci, Lígia Cristina Navarro Pinheiro Canhadas e Fabiana 
Cristina Paulino de Almeida. 

Art. 21. Ás funções dos membros da Comissão não serão remuneradas, sendo o seu 

exercício considerado serviço relevante ao Município. 

Art. 30 . Esta Portaria entrará em vigor a partir desta data. 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga, 27 de março de 2017. 

Vanderlei José Marsico 
Prefeito Municipal 

Registrada e publicada na Diretoria de Expediente e Publicações, na data supra. 

Agnaldoprecido Rodrigues Garcia 
Secretário Adjunto resp.p/Diretoria 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



/ebmail :: Mau 

<colmap@ig.com.br> 
<CARL0S@arnie0129.email.locaweb.com.br> , 

De 	<IVAN@arnie0129.email.Iocaweb.com.br> ir', 
<DA@arriie0129.email.locaweb.com.br> i_.', 
<SILVA@arnie0129.email.locaweb.com.br> I 
<EPParnieO129.email.locaweb.com. br> L 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> i 
Data 	28.03.2017 13:10 

[SPAM] 

ocaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-28 
Nome: CARLOS IVAN DA SILVA EPP 
Email: colmap@ig.com.br  
CPF: 01045073000162 
DDD e Telefone: 1934516405 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 

- Modalidade: 
k 	Enviada por: 

CARLOS IVAN DA SILVA E?P 

1 de 1 
	 28/03/201 



Webmail :: Mau 	 11LLp./ wuI11aIl 	 •0'' 

<anderson.alves@ftd.com.br> i, 
<Distribuidora@arnie0129.emaU.Iocaweb.com. br> ', 

De 	
<de@arnie0129.emaiLlocaweb.com.br> 1, 
<Livros@arnie0129.emaII.Iocaweb.com.br> i, 
<Champagnatarnue0129.ema fl. Iocaweb.com. br> 

<Ltda@arnie0129.emaiI.Iocaweb.com. br> 1 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> .! 

Data 	28.03.2017 14:14 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-28 
Nome: Distribuidora de Livros Champagnat Ltda 
Email: anderson.a1ves@td.cc.br  
CPF: 03643321/009100 
DDD e Telefone: 163797C77 

PROCESSO NUMERO: ?rego Presencial 11, 0009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Distribuidora de Livros Champagnat Ltda 

1 de 1 
	 28/03/2017 



weomaii :: 	 I1LtS.1 / W cU111U11SCW t).ÇUIILUI / U14U4! 1UI1d.p.Uv.Lfl/ :_t4A.,iia11cx_ 

<Iicitacaomaxipel@gmail.com> L', 
<Maxpelarnie0129.email.locaweb.com. br> Az,, 

De 	<ComerciaI@arnie0129.emaiI.Iocaweb.com.br> L, 
<EireIi©arnieOl2g.email.Iocaweb.com. br> 1 
<EPP@arnie0l29.email.locaweb.com.br> i 

Para <licitacao@taquaritilnga.sp.gov.br>L-

Data 28.03.2017 14:19 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-28 

MAiS DETALHES ABAIXO: 
Baixo; em: 23:7-03-28 
None: Maxoel Comercial Eireli EPP 
Emai: iicitacacmaxipei@gmai. . com 
CPF: 06360228971 
DDD e Telefone: 4335230631 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/207 
Modalidade: 
Enviada por: 

Naxpei Comercial Lireli E?? 

1 de 1 
	 28/03/2017 



Webmail :: Mall 
	 nttps:í'weomali-seguro.conlorítaqUarluflga.Sp.gOV.Ori f_05K-110I1o_1 

<luciana.motta@ftd.com.br> 22-, 

De 	
<Editora@arnie0129.emaiLlocaweb.COm. br> 1, 
<FTD@arnie0129.email.locaweb.com.br> 2 
<S/A@arnie0129.emaiIioCaweb.COm. br> 1 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 1 

Data 28.03.2017 14:19 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-28 
Nome: Editora FTD S/A 
Email: 1uciana.mota@ftd.com.br  
CPF: 61186490000157 
DDD e Telefone: 1135986048 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Editora FTD S/A 

28/03/2017 
1 de 1 



Vebrflail :: Mau 

X, < wilson@rnaqrnoveis. COM. br> 

De 	
<MAQ@arnie0129.emaL Iocaweb.COm.br> 

<M,vEIs@arnje0129.em loca~ COM  

Para 	
i 

Data 28.03.2017 14:44 

tocaweb 

O PrOCeSSO numero pregão Presencial N
0009/2017 - , foi acessado em: 201703-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017_03-28 
Nome: MAQ MÓVEIS 
Emaii:50m com.  
CPF: 06258524869  
DOO e Telefone 	1632539150 
P0CESSO NgMEO: Pregão Presencial N°009/2O 

Modalidade: 
Enviada por: 

MAQ MÓVEIS 

28I03I 

1 de 1 



\1vëbmail :: Mau 
	

flttpS://weoulaii-segui O.UI1Lu1 1 LO.I4ucL1 21U.JI. 

<natieIe.soIa©brasiIcuIturaL com, br>, 
<PUBLICAOOES©arnieol2g.email.locaweb. com. br> k, 

De 	<BRASIL@arn!e0129.emailJocaweb.com . br> L, 
<CULTURAL@arnie0129.emaii.locaweb.com.br> I-- 
< LTDA@arnie0129.email. locaweb. com. br> <LTDA@arnie0129.email.Iocaweb.com.br> t

Para 	<I icitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 

Data 	28.03.2017 17:54 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão ?resemcia. N 0009/2017 - , foi acessaco em: 2017-03-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-28 
Nome: PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA 
Email: r.azie1e.so1a@brasi1cui' 	.com.br  
C?F: 05641768000168 
DDD e Telefone: 1434321567 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

PUBLICAÇÕES BRASIL CULTURAL LTDA 

1 de 1 
	 29/03/2017 



Webmail :: Mau 
	

flLtps://weuniaii-wu.. 	 - 

<r2009j©hotmaiI.com>.., 
<ricardo@arnie0128.emaiLlocaweb.com  .br> ., 

De 	<donjsetj@arnie0128.emaiI.OcaWeb. com. br> L, 
<de@arnie0128.email.locaweb.com. br> i 
<souza©arnie0128.emaI.Iocaweb.com. br> L 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp. gov. br> 

Data 	28.03.2017 20:30 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-28 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-28 
Nome: ricardo donisezi de souza 
Email: r2009 j@hotmaii.com  
CPF: 24906696000188 
DDD e Telefone: 1798212428 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

ricardo doniseti de souza 

1 de 1 
	

2910312017 ( 



Webmaii :: Mali 	 https:/!webmail-se,uro.com.Dr/taquaritrnga.sp.gov.ori  '_tasKman&_a.. 

<LUIZEDUARDO.DIVULGACAOSP@EDITORADOBRASIL. COM. BR> , 
<editora ©arnieOl29.emaiI.Iocaweb.com. br> ,L-, 

De 	<do@arnie0129.emafl.locaweb.com.br> , 
< brasil arnie0129.emaii.Iocaweb. com. br> 
<s/a@arnieOl2g.emaii.iocaweb.com  . br> I 

Para 	<li cita cao©taquaritinga.sp.gov. br> 

Data 	29.03.2017 07:26 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: editora do brasil s/a 
Enaii: LIZEDARDO.D:vULGACAOSP@EDITORADOBRASIL.COM.BR  
C?F: 6C657574/000169 
DD e Telefone: 1692365958 
PROCESSO NUMERO: ?rego Presencial N°009/2017 
Noda 1 idade: 
Enviada por: 
editora do brasil s/a 

1 de 1 
	 29/03/2017 08 



Webmaii :: Mail 	 flttps://wetDmafl-seguro.Com.Dr/Taquarrnnga.sp.gov.DrI  (_tsK-uta11o_ 

<prferreira©moderna.com. br> L- , 

De 	<Editora ©arnieOl29.emaiLlocaweb.com  .br>.1.- 
<Moderna @arnie0 129.email. locaweb.com. br> L 
<Ltda@arnie0129.emaiLlocaweb.com. br> .L 

Para 	<Ii cita cao©taquaritinga .sp.gov. br> . 

Date 	29.03.2017 08:47 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , fo. acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Editora Moderna Ltda 
Eai1: rfe:rera@moderna.com.br  

62r4O3138 
DD e Telefone: 112902436 

PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Editora Moderna Ltda 

1 de 1 
	

06/04/2017 



Webmail :: Mali 
	

nups:/I weoniaii-gw U.ÇUIILUI / uiquai IUUd.p.uv.U1I _r-1& tal iu_ 

<Iidtacao©serdaIatacado.com.br>i, 
<Serdai@arnie0129.email.Iocaweb.com.br>3,-, 

De 

	

	
: <Atacado@arnie0129.emaiI.Iocaweb.com.br> , 

<de@arnie0129.emaiLiocaweb.com. br> L', 
<PapeIari@arnie0129.emaI.Iocaweb.com. br> 1z 
<Ltda@arnie0129.email.locaweb.com. br> 

Para 	<!icitacaotaquaritinga. sp.gov. br> k 

Data 	29.03.2017 09:00 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Serdal Atacado de Papelaria Ltda 
Email: licitacao@serdaiatacado.com.br  
CP7-: 04437575/000127 
DDD e Telefone: 1735129660 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N °009/2017 
Modalidade: 
Enviada por; 

Serda]. Atacado de Papelaria Ltda 

1 de 1 	 06/04/2017 



Webmail :: Mali 
	

nttps:f 1 weoIna1l-segwo.uIILu1f LaqUdi 1LU%4.p.JV.UI! 

<Iicitacoes@opet. com. br> , 
<EDITQRA@arnieOl28.email.Iocaweb.com.br>i., 

De 	<GRAFICA©arnieOl2S.email.!ocaweb. com. br> , 
<OPET©arnieOl28.emaii.Iocaweb.com. br> I--
< LTDA@arnie0128. email. locaweb. com.

:
<LTDA@arnie0128.email.tocaweb.com. br> L 

Para 	<iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br>k,,  

Data 	29.03.2017 09:04 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 	, foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: EDITORA GRAFICA OPET LTDA 
Emaii: licitacoes@cpet.com.b:  
CP: 72314'60001-97 

Telefone: 4130170111 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

EDITORA GRAFICA OPET LTDA 

1 de 1 	 06/04/2017 
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Webmai! :: Mau 
	

LLLLpS:f/ WU1iiiii-scui u.viti.ui, tuuu 

<Iicitacao2@exitolivros.com. br> £', 
<exito@arnie0129.emaiLIocaweb.com. br> i, 
<Distribuidoraarnie0129.emaiI.tocaweb.com. br> 1, 

De 	<e©arnieOl29.email.locaweb.com. br>.,*-  
<Comercioarnie0129.emai!.Iocaweb. com. br> ., 
<de@arnie0129.emaiLlocaweb.com  .br> L-
<Livros©arnie0l29. email.Iocaweb. com. br> â- 

Para 	<Iicitaco@taquaritinga . sp. gov. br> k 

Data 29.03.2017 09:06 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Êxito Distribuidora e Comercio de Livros Ltda. 
Ema ii: licitacao2@exitolivros . com.br   
CPF: 08065700000176 
DDD e Telefone: 1131016701 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Êxito Distribuidora e Comercio de Livros Ltda. 

1 de 1 
	 29/03120170 
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lItLps.// WC1)I1L1iSCgU1U.LUIII.UL 	9Ua11L111. .U%.UI ._La3N Lj1wux.u.. 

<Iicitacoes@carmoecarmoctistribuidora.com.br> Z, 
<Carmo@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com.br> 1., 

De 	<Carmo@arnie0128.email.locaweb.com.br> b 
<Distribuidora@arnie0l28.email.locaweb. com. br> k-
<Ltda@arnie0128.email.locaweb.com.br> LN 

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br> L' 

Data 	29.03.2017 10:13 

[SPAM] 

 

o c a w.. eb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 201-03-29 
Nome: Carmo & Carmo Distribuidora Ltda 
Email: 1 :citacoes@carmoecarmociistribuidora. com. br 
CPF: 11511258000179 
DDD e Telefone: 1732178477 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Carmo & Carmo Distribuidora Ltda 

L 

1 de 1 
	 06/04/2017 11 



:bmail :: Mail 

<IeiIalcl positivo. com. br> -, 

D 	
<EDITORA©arnieül28.emaiLlocaweb.COm. br> i, 

De 	
POSITIVO@arn•eol28emai!Iocawebcom. br> L 

<LTDA©arnie0l28.email.Iocaweb.com. br> 1, - 

Para 	<Iicitacaotaquaritinga.sp.gov.br> . 

Data 	29.03.2017 10:14 

ESPAM] 

locawet"- i 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO; 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: EDITORA POSITIVO LTDA 
Email: eilald@positivo.COm.br  
CPF: 763000133 
DDD e Telefone: 4133123764 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 
EDITORA POSITIVO LTDA 

06/04/201 
1 de 1 
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Vebmail :: Mau 

<clarisse. barros©somoseducacao.com. br> 1:, 
<Somos@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com. br> L', 

De 	<Sistemasarnie0128.emaiI.ocaweb.com. br> , 
<de@arnieO28.emailocaweb.com.br> L, 
<Ensino@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com.br> k' 
<SA@arnie0128.emaiLlocaweb.com. br> k^ 

Para 	<Iicitacao©taquaritinga.sp.gov. br> k 

Data 	29.03.2017 10:32 

(S PAM] 

O Processo numero Pregão Presencia! N°009/2017 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Somos Sistemas de Ensino SP, 
Email: c1ar4-sse.barros@somcseducaCaC.cOm.br  
C?F: 49323314/000114 
DDD e Telefone: 1143828211 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 

L 	Enviada por: 
Somos Sistemas de Ensino Sn 

locaweb 

foi acessado em: 2017-03-29 

1 de 1 
	 06/04/201 



Yebmaii :: Mali 

<paulina@expoente.com. br> 2, 
<MERLIN@arnieO129.emaiI.Iocaweb.com.br> *, 

De 	
<SISTEMA@arnie0129.email.locaweb.com.br> i', 
<DE©arnie0129.emaiI.ocaweb. com. br> , 
<ENSIN0@arnie0129.email.locaweb.com.br> t 
<LIMITADA@arnie0129.email.focaweb.com. br> L' 

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 1 
Data 	29.03.2017 11:29 

[SPAM] 

locaw,..  

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA 
Email: pa1!na@expoente.  com. br  
0FF: 0237417030183 
DDD e Telefone: 4133124070 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

MERLIN SISTEMA DE ENSINO LIMITADA 

1 de 1 
	 06/0412017 



iebmail :: Mai! 

<ccmiicitacoes@ccmIicitacoes.com.br> L, 
<ccm@arnie0129.emafl.locaweb.com. br> ±, 
<comercial ©arnie0l2g.email.Iocaweb.com. br> , 

De 	<creme@arnie0129.email.locaweb.com. br> 2, 
<marfim arnie0129.emait.locaweb.com. br> 2.ó, 
<itda@arnie0129.email.locaweb.com.br>k-
<ccm @arnie0129.email. locaweb. com. br> Z' 

Para 	<Ii cita cao©taquaritinga.sp.gov.br> I-- 

Data 	29.03.2017 12:12 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: ccm comercial creme marfim ltda ccm 
Ema.-1.1: ccmljcitacoescicitacoes.com.br   
CPF: 01664908000162 
DD e Telefone: 1147482839 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

ccm comercial creme marfim ltda ccm 

1 de 1 
	 06/04/20 



'ebmail :: MaU 

<vendas©nayr.com. br> ', 

De 	
<Nayr@arnie0129.email.locaweb.com.br> 1-, 
<Confeces©arnieO129. ema il. Iocaweb. com. br> L 

<Ltda©arnieol2g.email.Iocaweb.com.  br> ,â-,, 

Para 	<Iicitacaotaquaritinga.sp.gov. br> 1 

Data 	29.03.2017 13:31 

[SPAM] 

locaweb 

O Proesso numero ?rego Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Nayr Confecções Ltda 
Email: vendas8nayr.cora.br   
CPF: 02582267000160 
DDD e Telefone: 4432189200 
PROCESSO NUMERO: Pregão presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Nayr Confecções Ltd.a 

06/04/2017 
1 de 1 



Vebmail:: Mali 

<tendtudo©tendtudopa pelaria. com. br> L, 
<tend©arnie0l28.emaiLiocaweb.com. br> L-, 
<tudo@arnie0128.emaiLiocaweb.com. br> 1, 

De 	< papelaria ©arne0128. ema I.Iocawebcom. br> L, 
<e@arnie0128.email.locaweb.com.br>l-,, 
<informatica©arnie0l28. ema iLiocaweb.com. br> 1-
<itda@arnie0128.email.locaweb.com.br>k-,  

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 1 

Data 	29.03.2017 13:55 

(SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: tend :udo papelaria e informatica itda 
Emai: :erdtudcStendtudopapelaria . ccm.br  
CPF: 	2I27'OC30109 
DD e Telefone: 1633347575 
PROCESSO NJMERC: ?rego Presencial N 0009/2017 
Modalidade: 

- Enviada por: 
tend tudo raoelaría. e informatica ltda 

- , foi acessado em: 2017-03-29 

06/04/2017 
1 de 1 



Vebmail :: Mau 
	

nttps:i/ weuiniii-sgw u...uui.ui aqua 	 . 

<atendimento.ibt@gmail.com> X, 
<LBT@arnie0128.email.locaweb.com. br> , 
<COMRCIO©arnie0128.emaU.Iocaweb.com.br> L, 
<DE@arnie0128.email.locaweb.com. br> L, 
<EQUIPAMENTOS©arnieol28.email.locaweb.com. br> 1-

<EDUCACI0NAIS@arnie0128.emaiI.locaweb.com.br> I--

Pa ra Para 	.didtacao@taqua ritinga. sp.gov. br> k 

Data 	29.03.2017 14:14 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 20170329 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: LBT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 
Email: atendimento.lbt@qmail.COm  
C?P: 1 3093493000168 

e Telefone: 4:32562632 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
cdalidade: 

Enviada por: 
LBT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 

06/04/2017 1 
1 de 



lebmail :: rvlaii 	 mips:;i euI1Iiit-segw O.UOIILL)1; W14U4t Itl1Ic1.sp.gUV.u1: 

De 	<Iicitacao@foccusimport.com  .br> ia', 
<Foccus@arnie0129.emafl.locaweb.com.br> ia 

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov. br>Z 
Data 	29.03.2017 17:33 

(SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado era: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-29 
Nome: Foccus 
Email: licitacao@foccusimport.com.br  
CPF: 10424655000140 
DDD e Telefone: 1124491962 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Foccus 

0610412017 11:2  
1 de 1 



!ebmail :: Mail 

De 	
<chagoro23boI. com. br> 1', 
<damaris@arnie0129.email.locaweb.com.br> 

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br> £ 

Data 	30. 03.2017 00:41 

[SPAM] 

locawF...- 

0 Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-29 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 217-03-29 
Nome: dama--is 
Email: chagorc23@bo1.00m.br  
C?F: 16540524000105 
DDD e Telefone: 16311111 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

dama ris 

06/0412017 
1 de 1 



'ebmail :: Mau 	 LLU.3.1 1 Vv ¼.IJLLI*sj 

<edson.azevedo@cacula.com> , 

De 	
<PARC0@arnie0129.email.locaweb.com.br> 2, 
<PAPELARIA©arnieOl29.email. Iocweb.com. br> 1 
<LTDA©arnieOl29. ema il. Iocaweb.com. br> 

Para 	<iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br>,1?:  

Data 	31.03.2017 14:16 

[SPAM] 

i o c awE:t 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-31 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
Nome: PARCO PAPELARIA LTDA 
Email: edson.azevedo@cacula.com  
CPF: 05214033000129 
DDD e Telefone: 2138788852 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

PARCO PAPELARIA LTDA 

06/04/2017 1 
1 de 1 



/ebmail :: Mau 	 W 	 o - 

<atendimentoibt@gmail. com  > 
<LBT@arnie0129.emait.locaweb.com.br> .t', 

De 	<COMIRCIO@arnie0129.email.Iocaweb.com.br> 1:, 
<DE@arnie0129.email.locaweb.com.br> 1:, 
<EQUIPAMENTOS@arn;e0129.email.Iocaweb.com  . br> L 
<EDUCACIONAISarnie0129.emaiI.Iocaweb.com  . br> ; 

Para 	<icitacao@taquaritinga. sp.gov. br> 

Data 	31.03.2017 16:31 

[SPAM] 

locaweb 

O P-rocesso numero Pregão Presenciai N°309/2017 - , foi acessado em: 2017-03-31 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
Nome: LBT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 
Emai: atendimento. lbt@qmail.com  
C?F: 13093483000168 
DDD e Telefone: 4132562632 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

LBT COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS 

1 de 1 
	 0610412017 1 



'ebmail :: Mau 

<Iicitacoes@gruporodrigues.net.br> L', 
<DAMARIS@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com. br> 2k5, 

<RODRIGUES@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com.br> Iz, 
<INDUSTRIA@arnie0128.email.tocaweb.com.br> 1, 

De 	<E@arnieol28.emafl. Iocaweb.com. br> ia, 
<C0MERCI0@arnie0128.email.locaweb.com.br> i, 
<LTDA@arnie0128.email.locaweb.com.br>Z- 
• -@arnie0128. email. Iocaweb.com. br> i 
<ME@arnie0128.email.locaweb.com.br> i 

Para 	<Ucitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 12' 

Data 	30.03.2017 17:28 

[SPAM] 

oc a we b 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-30 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-3d.- 
Nome: DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 
Ernail: licitacoes@qruporodrigues . net .br  
CPF: 16540524000105 
DDD e Telefone: 1632895229 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

DAMARIS RODRIGUES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 

06104/20F 

1 de 1 



n 

14N 



ëbrnail :: Mail 

<adm 1.intera©hOtm3c0m> L', 
<Interaarnie0129.em8b 1. 0ce com. br> Lt 

De 	
<cornerciaI©arn1e0129.emai0we com. br> , 
<Ltda@arflie0129.emab0c 	com. br> 

<ME@arflie0129ma0we com. br> 3' 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> 1- 

Data 	31.03.2017 08:09 

[SPAM] 

O Processo numero Pregão Presencial N0009/2017 

MAIS DETPLFiES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
Nome: Intera Comercial Ltda ME 

Eail: 21943845000190 

DDD e Telefone: 1632013201 PROCESSO NUMERO Pregão Presencial N°009/20" 

modalidade: 
Enviada por: 

intera Comercial Ltda ME 

locaweb 

acessado en: 2017-0331 

1 de 1 



^I 

n 



'-binai!:: Mau 

<comercial. reys.rj@gmail.com> la, 
<comercia larnie0129. ema il. locaweb.com. br> la, 
<reys@arrile0129.email.locaweb.com.br> la, 

De 	<papelaria©arnieOl29.email. Iocaweb.com  . br> la, 
<e@arnie0l29.email.locaweb.com.br>la, 
<informatica@arnie0129.email.focaweb.com. br> , 
<eireIi@arnie0129.email.locaweb.com.br> la 
<epp@arnie0129.email.locaweb.com.br> k.- 

Para 

a

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> la 

Data 	31.03.2017 10:46 

[SPAM] 

o c aweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-31 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
Nome: comercial reys papelaria e informatica eireli epp 
Email: comercial. reys. r@ai1.com  
CPF: 15436327000188 
DDD e Telefone: 2134769376 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
nviada por: 
comercial reys papelaria e informatica eireli epp 

1 de 1 
	 06/04/2017 



ON 



èbmail :: Mau 

<nidaameiiauoi.com.br>, 
<brasilpama©arnieOl28.email.Iocaweb. com. br> i s  

De 	
<manufaturaarnie0128.ernaiLIocaweb.com. br> 1, 
<de©arnie0128.emaI.Iocaweb. com. br> L, 
<papeis@arnie0128.email.locaweb.com.br> r 
<ltda@arnie0128.email.focaweb.com.br> 1-1 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> I-- 

Data Data 	31.03.2017 11:11 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-31 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
t'one: brasilpama manufatura de papeis 2.tda 
Email: n1daameiia@uc.corbr  
CPF: 07716156000112 
DD e Telefone: 1125861466 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 

Modalidade: 
Enviada por: 

b:asilpama manufatura de papeis itda 

1 de 1 
	 06/04/2017 



Tebmail :: MaU 

<contato@lapexcomercial.com> t, 
<LAPEX@arnie0129.emaiLlocaweb.com.br> k, 
<COMERCIAL@arnie0129.emaiIiocaweb.com  .br> L, 

e 	
<LTDA@arnie0129.emaiI.socaweb.com. br> .t, 
<-@arnie0129.emaI.Iocaweb.com  . br> t. 
<EPP@arnie0129.emaiLlocaweb.com. br> i.- 

Para 	<ii cita cao©taquaritinga - sp.gov. br> t 

Data 	31.03.2017 11:14 

ESPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencia! N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-03-31 

MA:S DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-03-31 
Nome: LAPEX COMERCIAL LTDA - E?? 
Email: contato@lapexcomercial.com  
O??: 24355149/000151 
DDD e Telefone: 1145648000 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
ociaiidade: 

Enviada por: 
LAPEX OOMECIAL LTDA - E?? 

06/04/201 
1 de 1 



'ebmail :: Mau 

<Itcitacaocambe@hotmail.com> 2, 

De 	
<3EFERSON@arnie0129.email. Iocaweb.com.br> L', 
<CAMPI@arnie0129.email.locaweb.com.br> 225 

<ME@arnie0129.email.locaweb.com.br> ,z 

Para 	<Iicitacao©taguaritinga.sp.gov. br> 

Data 	01.04.2017 09:54 

[SPAM] 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-01 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-01 
Nome: JEFERSON CAMPI ME 
Email: 1icitacaocanbe@iotmai1 .com  
CPF: 18464228000106 
DDD e Telefone: 4330352759 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

JEFERSON CPJ4PI ME 

06/04/201 
1 de 1 



/ebrnail :: Mau 
	

t!U.j),If W J1114tj»j 

<contatoIapexcomerciaI.com> L, 
<LAPEX©arnieol28.email.Iocaweb.com.br> L, 

De 	<COMERCIAL@arnieoi28.email.Iocaweb.com.br>i?, 
<LTDA@arnie0128.email.focaweb.com.br> Z, 
<-@arnie0128.emaii.locaweb.com.br> L' 
<EPP@arnie0128.email.locaweb.com. br> k- 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br>,L- 

Data 	03.04.2017 09:50 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-03 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2011-04-03 
Nome: LAPEX COMERCIAL LTDA - EPP 
Email: cor.tato@lapexcomerCiai .com  
CPF: 24355149/000151 
DDD e Telefone: 1145648000 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

LAPEX COMERCIAL LTDA - EPP 

06/0412017 1 
1 de 1 



/ebmail :: Mau 

<aflpercomercial@gmail.com> 12, 

De 	
<ALLPER@arnie0128.email.locaweb.com.br> 1, 
<COMERCIAL@arnie0128.emaiI.Iocaweb.com.br> kó 

<EIRELI@arnie0128.email.locaweb.com.br> 2 

Para 	<Ucitacaotaquarftinga.sp.gov. br> 12 

Data 	03.04.2017 10:39 

(SPAM] 

locavi 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi adessado em: 2017-04-03 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-03 
Nome: ALL?ER COMERCIAL EIRELI 
Emai].: allpercomerciai@gmail.com  
CPF: 24547906000199 
DDD e Telefone: 1632529295 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

ALLPER COMERCIAL EIRELI 

1 de 1 
	 06.104/2017 



I"N 

~N 



/ebmail :: Mau 

<comercial. reys.rj@gmail.com> 2, 
<comercial@arnie0129.email.locaweb.com.br> i, 
<reys©arnieol29.email . locaweb.com. br> I,:', 

De 	
<papelaria@arnie0129.email.locaweb.com.br> L, 
<e©arnieOl29.email. Iocaweb.com  . br> i', 
<informatica@arnie0129.email.locaweb.com.br> , 
<eireli@arnie0129.email.locaweb.com.br> 
<epp@arnie0129.email.locaweb.com.br> L" 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov. br> & 

Data 	03.04.2017 14:33 

(SPAM] 

weD loca  

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-03 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-03 
Nome: comercial reys papelaria e informatica eireli epp 
Email: comercial.reys.rj@gmail.com  
CPF: 15436327000188 

L, 
 DDD e Telefone: 2134769376 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N 0009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

comercial reys papelaria e informatica eireli epp 

1 de 1 
	 06/04/201 



/ebmail :: Mau 

<J0EL@arnie0129.emaiLlocaweb.com.br> k, 
De 	<V1EiRA@arnie0129.emajl.jocaweb.com.br> k 

<GARCIA©arneOl29.emajI.iocaweb.com. br> .. 
Pera 	<Iicitacao©taquaritinga.sp.gov.br> Y. 
Data 	03.04.2017 16:12 

[S PAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-03 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-03 
Nome: JOEL VIEIRA GARCIA 
Email: 
CPF: 06619404898 
DDD e Telefone: 1697135696 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

JOEL VIEIRA GARCIA 

1 de 1 
	 06/04/201 



Vebmail:: Mau 	 LL%1J.3., 	•.."... 	- 

<andpeI_Iicitacoes©hotmaH. com  > , 
<ANIPELQarnfe0128.emaiI.Iocaweb.com. br> L, 

De 	<PAPELARIA@&nie0128.email.Iocaweb.cOm  .br> 1, 
<EI RELI @arnie0128.emailJocaweb.cOm  .br> 1 
<ME@arnie0128.emaiLlocaweb.com.br> - 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br> . 

Data 	03.04.2017 17:45 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-03 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-03 
Nome: ANIPEL PAPELARIA EIRELI ME 
Email: andioel :ci:acoes@hotmail.com  
CPF: 14227560000198 
DDD e Telefone: 4335382726 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

ANIPEL PAPELARIA EIRELI ME 

06/04/2017 
1 de 



Vebmail :: Mali 	 IlttfJO.# 	.?IJ&lat* .JW%& 	 .a 	s 

<karina@tr2solucoes.com. br> , 
De 	<Karjna@arnie0128.emaiI.Iocaweb.cOm.br> £ 

<Ferreira@arnie0l28.emaiLiocaweb.com. br> z:- 

Pa ra 

'

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov. br> I. 

Data 	04.04.2017 09:14 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregâc Presencial N°009/2017 — , foi acessado em: 2017-04-04 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-04 
Nome: Karina Ferreira 
Email: karina@tr25OiCeS.COm.'r  
C?F: 08610916000175 
DDD e Telefone: 1146484910 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

Karina Ferreira 

0610412017 1 
1 dc 1 



'ebniail :: Mau 

<hawairjboI.com.br>, 
<hawai©arnieOl28.email.Iocaweb.com. br> , 

De 	<2010©arnie0l28.emall.Iocaweb.com.br> t, 
<comercial@arnie0128.email.locaweb.com.br> 2 
<itda©arnieol28.email.Iocaweb.com.br> I,- 

Pa ra 

-

Pare 	<Iicitacaotaquaritinga . sp.gov. br> .: 

Data 	04.04.2017 11:27 

[SPAM] 

locaweo 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-04 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em; 2017-04-04 
Nome: hawai 2010 comercial ltda 
Ema il: ha.r@boi.com.br   
CPF: 11472955000168 
DDD e Telefone: 2126053692 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

hawai 2010 comercial ltda 

¼. 

1 de 1 
	 06/04/201 



Vebmail :: Mali 

<hawairj@bol.com.br> , 
<hawai@arnie0128.email.locaweb.com.br> , 

De 	<2010©arnie0l28.email.Iocaweb.com. br> 1, 
<comercial@arnie0128.email.locaweb.com.br>l-,  
<Itda@arnieO128.emaiI.Iocaweb.com. br 2' 

Para 	<iicitacao@taquarftinga.sp.gov.br> L' 

Data 	04.04.2017 11:30 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-04 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-04 
Nome: hawai 2010 comercial ltda 
Email: hawairl@bol.com.br  
C?F: 11472955000168 
DDD e Telefone: 2126053692 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencia]. N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

hawai 2010 comercial ltda 

06/04/2017 
1 de 1 



Vebrnaii:: Mau 
	

LILLps./i wvVIL mi i •1 -  - 

<adnanbarbosa@yahoo.com. br>L-, 
<borin@arnie0129.email.locaweb.com.br>r, 

De 	<avancci©arnieül29.email.!ocaweb.com. br> 
<ftda@arnie0129.emafl.loceweb.com. br> 1--

< me@arnie0129. email. locaweb. com. br>
:

<me©arnieOl29.email.Iocaweb.com.br> 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov. br> L 

Data 	04.04.2017 15:28 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-04 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-04 
Nome: bonn & avancei ltda me 
Email: 	- nba:bosa@yahoo.con.br   
0FF: 05581081000184 
DDD e Telefone: 1730130339 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Xocalidade: 
Enviada por: 
bonn & avancci ltda me 

06/04/2017 
1 de 1 



vébmaiI :: Mau 
	

nups:I!weoinal!-segui u..U11Lui/ L9UU 1ufla.p.v V.U1'. L 

<vitaIed@Iojamegatron.com.br>., 
<KLEBER©arnie0129.emaiLocaweb. com. br> L, 

De 	<ARRABAIA@arnie0129.emaiI.Iocaweb.com  .br> 1-, 
<BARB0SA@arnie0129.emaiLlocaweb.com. br> t 
<EPP@arnie0129.emaH.locaweb.com.br> t 

Para 	<Iicitacao©taquaritinga.sp.gov. br> t' 

Data 	05.04.2017 09:12 

[SPAM] 

locaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-05 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04--05 
Nome: KLEBER ARRABAÇA BARBOSA EPP 
Ernail: vitaied@ ioj eaegatron .com. br  
C?F: 11507711000173 
DDD e Telefone: 4335340022 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada por: 

KLEBER ARP.ABAÇA BARBOSA E?? 

06/04/2017 11 
de 1 



Webmail 	Mail 	 LlLLjJ.),I 1 fl «.1J111U1 À 	 '-'' 	 - r 

<vendas@sapecabrinquedos.com.br> i, 
<Brink@arnie0128.email.focaweb.com.br>L-, 
<Bril@arnie0128.email.locaweb.com. br> 1, 

De 	<Materiais@arnie0128.email.locaweb.com.br> kr, 
<Escotares@arnie0128.email.locaweb.com. br> t, 
<Ltda@arnie0128.email.locaweb.com.br> L 
<EPP@arnie0128.email.locaweb.com.br> 2 

Para 	<licitacao@taquaritinga.sp.gov.br>ID  

Data 	05.04.2017 09:14 

[SPAM] 

 

a c a wà~t  

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-05 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-05 
Nce: Brink Bril Materiais Escolares Ltda EPP 
E.ai!: ver:das@sapecabrinquedOs . com.br   
CP",:': 02698336030103 
DDD e Telefone: 1145825673 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modalidade: 
Enviada per: 
3rin< Bril Materiais Escolares Ltda EPP 

06/0412017 1 
1 de 1 



Webrnail :: Mau 
	

nu.ps:ii weu1I141I-s;u1 u.,I1Lvi, iwjuu 	 . ... 

<maurocelsogotardo©hotmail.com>i. / 
<Campeone©arnieOl29.email.Pocaweb. com. br> :, 

De 	
<e©arnieOl29.email.locaweb. com. br>-" , 
<Gotardo@arnie0129.emaiLlocaweb.com. br> :, 
<Serv4os©arnieOl29.email.Iocaweb.com. br> ' 
<Graficos©arnieol29.ernaiíiocaweb.com. br> 

Para 	<Iicitacao©taquariting.sp. gov. br> 2: 

Data 	05.04.2017 09:41 

ESPAM] 

locaweb 

O ?cesso numero Pregão Presencia. N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-05 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-05 
Nome: Campeone e Gotardo Serviços Graficos 
Email: mauroceisogctardo@hotmaii.com  
C?F: 23267604000102 
DLZ e Telefone: 1636648484 
PROCESSO NUMERO: Pregão Presencial N°009/2017 
Modal idade: 
Enviada cor: 

C&coeone e Gotardo Serviços Graficos 

06/0412017 1 
1 de 1 



IN 

^I"N 



Webmail:: MaU 	 nups:;.;webrna:iseguro.con1.or!taquar1nnga.sp.gov.vr, r1jsN—I lia 1la... 

<fabiana.martins@expedu.com.br> ar, 

De 	<GRAFICA@arnie0128.email.locaweb.com.br> k, 
<EDITORA©arnie0128.email. Iocaweb.com  .br> 1 
<GUTEPLAN@arnie0128.email.locaweb.com.br> a 

Para 	<Iicitacao@taquaritinga.sp.gov.br> i. 
Data 	05.04.2017 10:07 

(SPAM] 

iocaweb 

O Processo numero Pregão Presencial N°009/2017 - , foi acessado em: 2017-04-05 

MAIS DETALHES ABAIXO: 
Baixou em: 2017-04-05 
Nome: GRAFICA EDITORA GUTEPLAN 
Email: fabiana.martins@expedu.com.br  
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UNIVERSO 
E-ora e Produtos CrMkOs e Pedagõgkos 

ANEXO II 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

À Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 
Ref. : Pregão Presencial n° 009/17. 

UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRÁFICOS E 

PEDAGÓGICOS LTDA., empresa devidamente constituída com sede na Travessa 

Altinópolis, n° 27, sobreloja, cidade de Jundiaí - SP, inscrita no CNPJ sob o n° 

04.536.623/0001-34, e Inscrição Estadual n° 407.584.270.117, representada por seu 

procurador infra assinado vem pela presente através deste instrumento de mandato 

nomear e constituir o Sr. PAULO CESAR LEITE FROIO, portador da Cédula de 

identidade R.G. n° 6.312.103-7, e do CPF: 655.652.668-15, junto a este órgão público, 

corno representante ao qual confere plenos poderes irretratáveis e irrevogáveis para 

impetrar, impugnar ou desistir de recursos, firmar declarações e em geral tomar todas e 

quaisquer deliberações atinentes a esta licitação, inclusive assinatura de proposta e 

contratos, podendo formular lances verbais e praticar todos os atos inerentes ao certame 

em todas as fases licitatórias. 

Jundiaí, 05 de Abril de 2017. 

UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRAFICOS E PEDAGOGICOS LTDA. 
MARCELO GARCIA FROIO 

CPF: 357.583.038-01 
RG: 43.980.345-7 

marcelo@universoeditora.com.br  

Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda - ME - CNPJ: 04.536.623/0001-34 
Trav. Altinópolis, 27— Bairro: Vianeilo - CEP: 13207 -160— Jundiaí - SP - Tel.: (11) 98216.7072 



UNIVERSO 
Edca e Produtos Gráficos e Pedagógkos 

EDITAL N° 020/2017 
PREGÃO PRESENCIAL N.° 009/2017 

PROCESSO N° 020/2017 

INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO 

Ao 
Município Taquaritinga - SP 
Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 
CEP/Cidade: 15.900-000 - Taquaritinga - SP 

Ref.: Procuração. 

A signatária UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRÁFICOS E  

PEDAGÓGICOS LTDA,  com inscrição no CNPJ sob o n.°  04.536.623/0001-34, estabelecida à 

Travessa Altinópolis, n127, na cidade de Jundiaí - SP, neste ato representada pelo Sr. MARCELO 

GARCIA FROTO, nomeia e constitui seu bastante procurador o Sr. PAULO CESAR LEITE FROIO, 

RG n.°6.312.103-7, CPF n.° 655.652.668-15, para o fim especial de representa-Ia junto à Prefeitura do 

Município de Taquaritinga, no Processo Licitatório n.° 02/2017, Pregão Presencial no 009/2017, com 

poderes para apresentar Envelopes Proposta e Documentos de Habilitação, formular ofertas e lances 

de preços na sessão pública, apresentar impugnações, interpor recursos, bem como praticar todos os 

demais atos pertinentes ao certame. 

Jundiaí, 05 de Abril de 2017. 

UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS,RAF1COS E PEDA000ICOS LTDA 
MARCELO GARCIA FROJO 

CPF: 357.583.038-01 
RG: 43.980.345-7 

marcelo@universoeditora.com.br  

Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda - ME - CNPJ: 04.536.623/0001-34 
Trav. Altinópolis, 27— Bairro: Vianelio - CEP: 13207 -160— Jundiaí - SP - Tei: (11) 98216.7072 



UNIVERSO 
Editora e Produtos Gráficos e Pedagcgkos 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

À Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 
Ref. Pregão Presencial n° 009/17. 

Prezados Senhores, 

Para fms de atendimento ao disposto no Edital relativo à licitação em 

referência, DECLARAMOS que cumprimos plenamente com as exigências e os 

requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório. 

Jundiaí, 05 de Abril de 2017. 

UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRÁFICOS E PEDAGÓGICOS LTDA. 
PAULO CESAR LEITE FROIO 

CPF: 655.652.668-15 
RG: 6.312.103-7 

paulo@universoeditora.com.br  

Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda - ME - CNPJ: 04.536.623/0001-34 
Trav. Altinópolis, 27— Bairro: Vianeilo - CEP: 13207 -160— Jundiaí - SP - Tel.: (11) 982167072 
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CONSULTE 
CON:ARILIÜADE 

Quem consulta confia. 

INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO 
DE CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA 

UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRÁFICOS E 
PEDAGÓGICOS LTDA - ME 

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito admitida: 

1- PAULO CESAR LEITE FROIO, brasileiro, casado sob regime de comunhão 
parcial de bens, administrador de empresas, portador da cédula de identidade Rei 
n° 6.312.103-7 SSP/SP e do CPF n° 655.652.668-15, residerte e domiciliado na 
Rua José Maria Lisboa, n° 313, Apto 10, 100  andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 
CEP: 0 1423 -000; 

2- TANTA MARA APARECIDA GARCIA FROIO, brasileira, casada no regime 
de comunhão parcial de bens, aposentada. portadora da cédula de identidade RG 
n° 8.334.606-5 SSP/SP e CPF n° 018.620.878-22, residente e domiciliada na Rua 
José Maria Liboa, ri0  313, Apto 10, 10° andar, Jardim Paulista, São Paulo/SP, 
CEP: 01423-000; 

3- MARCELO GARCIA FROIO, brasileiro, solteiro, nascido em 04 de Setembro 
de 1987, empresário, portador da célula de identidade RG n° 43.980.345-7 
SSP/SP e do CPF n° 357.583.038-0!. residente e domiciliado na Alameda Fernão 
Cardim, n° 376, Conj. 132. Jardim Paulista. São Paulo/SP, CEP: 01403-020. 

Únicos sócios componentes da sociedade limitada que gira nesta praça sob a 
denominação social de UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRAFICOS E 
PEDAGOGICOS LTDA - ME, com sede na Avenida Paulista, no 777, 150  Andar, Sala 
01, Bela Vista, São Paulo/SP, CEP: 01311-100, registrada na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob o NIRE 35.216.986.841 em sessão de 26 de Junho de 2001. com  sua 
Última alteração sob n° 138.818/16-2 em sessão de 07 de Abril de 2016, inscrita no CNPJ 
sob n° 04.536.623/0001-34, resolvem de comum acordo alterar e consolidar o citado 

- 	 - 	. 	( 	 O' documento legal, mediante as clausulas e condiçoes segumtes: 	J 'I L è L COM O  

Taqua"+ 	_3J'' 
CLAUSULA 1: DA NOVA SEDE SOCIAL  

A sociedade passa a ter sua sede instalaa na  
27. Vila Vianelo, Jundiaí/SP.. L tL, / 
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CONSULTE 
C O 'J T AS 1 LI D A DE 

CLÁUSULA II: 

Quem consulta confia. 

DA RETIRADA E iNGRESSO D SÓCIOS 
A. Retira-se da sociedade o sócio PAULO CESAR LEITE FROIO, 

já qualificado anteriornine: cedendo e transferindo 89 (oitenta e 

nove) quotas do Capi:a Social no valor de RS 934.500,00 
(novecentos e trinta e quatro mil e quinhentos reais), ao sócio 
MARCELO GARCIA FROIO, já qualificado anteriormente. 

B. Retira-se da sociedade a sócia TANIA MARA APARECIDA 
GARCIA FROIO, já qualificada anteriormente, cede e transfere 
01 (uma) quota do capital social no valor de RS 10.500,00 (dez mil 
e quinhentos reais), para o sócio já qualificado anteriormente 
MARCELO GARCIA FROIO, em conformidade com o artigo 
1.033, inciso IV da Lei n° 10.406 de 10/01/2002, ficando o capital 
assim distribuído: 

SÓCIO 
	

QUOTAS VALOR RS 

MARCELO GARCIA FROIO 
	

100 1.050.000.00 

TOTAL 
	

100 1.050.000.00 

Parágrafo Único: 

CLÁUSULA 111: 

Os sócios que ora se retiram. dão plena, geral e irrevogável quitação 
dos seus direitos e haveres na sociedade. 

DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
A administração da sociedade será exercida unicamente pelo sócio 
MARCELO CARdA FROIO, o qual fica investido de todos os 
poderes para individualmente assinar cheques, notas promissórias, 
contratos bancários, outorga de procurações, todo e qualquer 
documento de interesse social, autorizado 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 de outro sócio. 

CLÁUSULA IV: DO OBJETIVO SOCIAL OU ATIVIDADE EXPLORADA 
A sociedade tem como objetivo social a exploração do ramo de editora; 
criação e desenvolvimento de projetos educacionais; desenvolvimento 
de materiais didáticos e paradidáticos com livros exclusivos para o 
ensino infantil; ensino fundamental 1 e 11, ensino médio e educação de 
jovens e adultos (EJA). livros. periódicos. álbuns, brinquedos, jogos e 
passatempos: importação. exportação, comercialização e distribuição 
de software educativos; desenvolvimento e comercialização de 
laboratórios científicos para ciências físicas. químicas e biológicas para 
o ensino fundamental 1 e II e ensino médio; e prestação de serviços de 
cursos de capacitação profissional e treinarnento na área educacional e 
afins e atividades de impressões de livros revistas, 	e o ORIG 
didático e material para uso pubUcitário, sob encoM1u.' de' terce 

3E OiS A 	
.. realizados por terceiros. 	 Taquatit.ifla, 

ç1. 

..... .. ' 
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CONSULTE Quem consuaa confa. 

CONSOLIDAÇÃO I)E CONTRATO SOCIAL 

À vista das alterações ora ajustadas. consolida-se o presente, com a seguinte redação: 

CLÁUSULA 1: 

CLÁUSULA 11: 

CLÁUSULA III: 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
A sociedade gira nesta praça sob o nome empresarial de 
UNIVERSO EDITORA E PRODUTOS GRÁFICOS E 
PEDAGÓGICOS LTDA— iVIE. 

DA INSTALAÇÃO DA SEDE 
A sociedade tem a sua sede instalada na Travessa Altinópolis, 27, Vila 
Vianelo, JundiaííSP, CEP: 13207-160. 

DO CAPITAL SOCIAL 
O Capital Social é de RS 1.050.000.00 (um milhão e cinquenta mil 
reais), representdo por 100 (cem) quotas no valor de R$ 10.500,00 
(dez mil e quinhentos reais) cada uma, em conformidade com o artigo 
1.033, inciso IV da Lei n° 10.406 de 10/01/2002, ficando o capital 
assim distribuído: 

SÓCIO 
	

QUOTAS VALOR R 

MARCELO GARCIA FROIO 
	

jQ 1.050.000.00 

TOTAL 
	

100 1.050.000,0() 

CLÁUSULA IV: DO OBJETIVO SOCIAL OU ATIVIDADE EXPLORADA 
A sociedade tem como objetivo social a exploração do ramo de 
editora; criação e desenvolvimento de projetos educacionais; 
desenvolvimento de materiais didáticos e paradidáticos com livros 
exclusivos para o ensino infantil; ensino fundamental 1 e II. ensino 
médio e educação de jovens e adultos (EJA), livros, periódicos, 
álbuns, brinquedos, jogos e passatempos; importação, exportação, 
comercialização e distribuição de software educativos; 
desenvolvimento e comercialização de laboratórios científicos para 
ciências físicas, químicas e biológicas para o ensino fundamental 1 e 
II e ensino médio: e prestação de serviços de cursos de capacitação 
profissional e treinamento na área educacional e afins e atividades de 
impressões de livros, revistas. periódicos, material didático e maieríal 
para uso publicitário, sob . cricomenda de terFi 

11 
91 r(J OFt( 

terceiros. 

'/i 
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'1 .  
CONSULTE 

T A P! 1. 1 D A O E Quem consu!ta confia. 

CLÁUSULA V: DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO DA SOCIEDADE 
A sociedade iniciou suas-ã.ividades em 26 de Junho de 2001 e seu 
prazo de duração é indete.mii 'ado. 

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

CLÁUSULA VII: DA RESPONSABILIDADE SOCIAL 
A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do Capital 
Social. 

CLÁUSULA VIII: DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 
A administração da sociedade será exercida unicamente pelo sócio 
MARCELO GARCIA FROIO, o qual fica investido de todos os 
poderes para individualmente assinar cheques, notas promissórias, 
contratos bancários, outorga de procurações, todo e qualquer 
documento de interesse social, autorizado 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 de outro sócio. 

CLÁUSULA IX: DO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL 
Ao término de cada exercício social, em 31 de Dezembro, os 
administradores prestarão contas justificadas de sua administração, 
procedendo a elaboração do inventário, do Balanço Patrimonial e do 
Balanço de Resultado Económico, cabendo aos sócios, na proporção 
de suas quotas, os lucros ou perdas apurado ONFERE coM O ORIG 

Taquaritinga!  i,-  j ÇãC4 

CLÁUSULA X: DA DELIBERAÇÃO 
Nos quatro meses seguintes ao término do cxãico sø cio 
deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando 
for o caso. 

J 
4) 



CONSULTE 
DA F 

Quem consulta confia. 

CLÁUSULA XI: DAS FILIAIS 
A sociedade poderá a quçlucr-tempo, abrir ou fechar filial ou outra 
dependência, mediante ltrção contratual assinada por todos OS 

sócios. 

CLÁUSULA XII: DAS RETIRADAS DE 'PRO LABORE' 
Os sócios poderão de comum acordo, fixar uma retirada mensal a 
título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares 
pertinentes. 

CLÁUSULA XIII: DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO DOS sócios 
Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará sua 
atividade com os herdeiros. sucessores e o incapaz. Não sendo 
possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, 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. 

CLÁUSULA XIV: DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
O administrador da sociedade declara, sob as penas da lei, de que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei 
especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar 
sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação 
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 XV: DO FORO JURÍDICO E DIVERGÊNCIAS QUE POSSAM 
OCORRER ENTRE OS SÓCIOS 
Fica eleito o foro de Jundiaí para o exercício e o cumprimento dos 
direitos e obrigações resultantes deste contrat 	 o M o o 

aqit!na, 	 
CLÁUSULA XVI: DOS CASOS OMISSOS 

Os casos omissos deste instruniento serão regidos 
das leis em vigor. 

AbÂZ) Qj I.OTAS 	CAPITA 

E 	jpøo. .EE - So Ps.E' 
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Taquaritíflga:..J_______1  

CONSULTE 
7,\ r,  i L DA:) 
	 Quem consu!ta confia. 

E assim por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três) 
vias de igual teor na presença de duas teste&TÍunhs, para que possam surtir os efeitos 
legais. 

Jundiaí, 08 de Novembro de 2016. 
Testemunhas: 

DANIEL DE FREITAS SOUZA 
RG. 30.384.361-5 SSP/SP 

CPF. 312.658.658-92 

PAUIÍt - W — ITE FRO1() 
EX-SÓCIO 

Rua Treze de Maio-263 - I° andar . Ii 2451-3898 - 2459-0061 - 2455-0107 
www.consuftecontabiidade.corn 
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.f'nicii;ÇUe gastilho scrente 

EDITORA 
POSITIVO 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Estado de São Paulo 

Ref.: Pregão Presencial n°009/2017 
Edital n° 020/2017 
Processo n° 020/2017 

A EDITORA POSITIVO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, empresa devidamente 
constituída com sede na Rua Senador Accioly Filho, n°431, Cidade Industrial, na cidade de 

Curitiba, Paraná, CEP 81.310-000, inscrita no CNPJ sob o n°79.719.613/0001-33 e Inscrição 
Estadual n° 10.114.735-51, neste ato representada por seu procurador infra-assinado, Sr. 

HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro, Gerente Executivo, portador da 

Cédula de Identidade 	RG 	n° 5.328.555-4-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 

019.021.109-19, vem pela presente através deste instrumento de mandato nomear e 

constituir o Sr. WYLERSON MARCOS KASPRZAK, brasileiro, Supervisor de Processos, 

portador da Cédula de Identidade RG n05.141.582-5 - SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 

747.363.709-63, Sra. CASSIANA DE ALMEIDA CEZAR FARKUH, brasileira, Supervisor 

Jurídico, portadora da Cédula de Identidade RG n° 7.222.288-1 - SSP/PR e inscrita no 

CPF/MF sob n° 032.156.769-23; Srta. DANIELA PAGANINI, brasileira, Analista de Licitações, 

portadora da Cédula de Identidade RG n° 2.977.886 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob n° 

758.020.239-53; Sra. LEILA LOBO DE OLIVEIRA, brasileira, Analista de Licitações, portadora 

da Cédula de Identidade RG n° 6.829.800-8 SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n° 

014.953.929-02; e, MARCELO DA SILVA PEREIRA PETRARCHI, brasileiro, Executivo 

Comercial, portador da Cédula de Identidade RG n° 14.948.398-3 SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob n° 075.977.288-67, todos com endereço profissional na Rua Major Heitor 
Guimarães, 174, Seminário, Curitiba, Paraná, podendo em conjunto ou individualmente 
junto a este órgão público, como representantes, aos quais conferem plenos poderes 

irretratáveis e irrevogáveis para impetrar, impugnar ou desistir de recursos, firmar 
declarações e em geral tomar todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação, 
inclusive assinatura de proposta e contratos, podendo formular lances verbais e praticar 
todos os atos inerentes ao certame em todas as fases licitatórias. 

Curitiba, 30 de março de 2.017. 

EDITORA POSIBiT& LTDA/ 
HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR 
GERENTE EXECUTIVO—,,` 
RG n°5.328.555-4-SSP/PR 
CPF/MF n°019.021.109-19 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120 - Curitiba/PR 

Tel.: (41) 3218-1000 	Fax: (41) 3218-1085 
v.edcraosftvo.combr 



EDITORA 
POSITIVO 

PROCURAÇÃO 

OUTORGANTE: 	EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33, Inscrição Estadual no io.1 14.735-5 1,  com 
sede na Rua Senador Accioly Filho, no 431, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná, 
CEP 81310-000, neste ato representada por seu procurador, Sr. HUMBERTO 
BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro. Gerente Executivo, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 5.328.555-4-SSPIPR , inscrito no CPF/MF sob n° 
019.021.109-19 

OUTORGADOS: 	Sr. WYLERSON MARCOS KASPRZAK, brasileiro, Supervisor de Processos, 
portador da Cédula de Identidade RG n° 5.141.582-5 - SSP/PR e inscrito no 
CPF/MF sob n° 747.363.709-63, Sra. CASSIANA DE ALMEIDA CEZAR 
FARKUH, brasileira, Supervisor Jurídico, portadora da Cédula de Identidade RG 
no 7.222.288-1 - SSP/PR e inscrita no CPF/MF sob n° 032.156.769-23; Srta. 
DANIELA PAGANINI, brasileira, Analista de Licitações, portadora da Cédula 
de Identidade RG n° 2.977.886 SSP/SC e inscrita no CPF/MF sob n° 758.020.239-
53; Sra. LEILA LOBO DE OLIVEIRA, brasileira, Analista de Licitações, 
portadora da Cédula de Identidade RG no 6.829.800-8 SSP/PR e inscrita no 
CPF/MF sob no 014.953.929-02; e, MARCELO DA SILVA PEREIRA 
PETRARCHI, brasileiro, Executivo Comercial, portador da Cédula de Identidade 
RG no 14.948.398-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob a° 075.977.288-67, todos 
com endereço profissional na Rua Major Heitor Guimarães, n° 174, Seminário, 

Curitiba, Paraná. 

PODERES: Representar a Outorgante no PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2017 - EDITAL 

N° 020/2017 - PROCESSO N° 020/2017, promovido pela(o) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAQUARITLNGA-SP, podendo, em conjunto ou 

individualmente, prestar 	esclarecimentos, 	representá-la, 	técnica 	e 
administrativamente, em todas as fases do referido processo, retirar editais, pagar 
taxas, apresentar amostras e documentos para cadastro, rubricar invólucros de 
habilitação, propostas e amostras, participar das sessões de abertura e julgamento, 
formular ofertas e lances de preços, negociar preços, assinar declarações, 
documentos, propostas e atas, registrar ocorrências, formular e apresentar 
impugnações, interpor e desistir de recursos, receber intimações, renunciar a 
prazos, enfim, praticar todos os demais atos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato, sendo vedado o substabelecimento. 

Curitiba, 30 de março de 2017. 

ÉDITO" PÓSIfÍLTD1&. 
HUMBERTO BQENÕ DE,ØODOY JUNIOR 
GEREE ECUTIY 

DJGP_032015 

JLIRfDICO  

POSITIVO 
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EDITORA 

POSITIVO 

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

Substabeleço, com reserva, na pessoa de IVALDO BELIZARIO, brasileiro, Diretor 

Executivo, inscrito no CPF/MF sob o n° 253.898.329-34, portador do RG no 1.380.138 

SSP/PR, e/ou, HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro, Gerente Executivo, 

inscrito no CPFIMF sob o n° 019.021.109-19, portador do RG n° 5.328.555-4 SSP/PR, e/ou, 

ELEN GOULART, brasileira, Gerente Pedagógico, inscrita no CPF/MF sob o no 811.153.009-

971 portadora do RG no 44455285, todos com endereço profissional na Rua Major Heitor 

Guimarães, 174, Seminário, em Curitiba, Paraná, os poderes que me foram outorgados pela 

EDITORA POSITIVO LTDA. no instrumento público de procuração lavrado em 27 de 

dezembro de 2016. 

O presente substabelecimento terá validade até 27 de dezembro de 2017. 

Curitiba, 28 de dezembro de 2026. 

. 
È i ML - W: ~ ~ 

EMERSON WALTEDOS SANTOS 
\Diretor Exec ivo 

Ed 	. Pos 0 Ltda. 
RG. 25.637.734-0 SSP/SP 

,CPF: 162.327.328-55 
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República Federativa do Brasil 
de Re.,.sira Civil de P._'sou.s Vanerais e 13 .  Serviço .Vo:ariaf do 

Furo Extrajud:çja/ C,'nirrj/ da Comarca da Região .tfezropofjiu,:a de Cur;Iha 

Bacharel Ricardo Augusto de Leão 
\ otar:o e Regisírador 

C_VPJ 045('4fifl(,/_q0 

Folha 072/073 	 0007855 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A 111 A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
lançada nesta data, bastante virem que aos 27/12/2016 (vinte e sete dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezesseis), neste Município e Comarca de Curitiba. Estado do Paraná, 
neste Serviço Notarial, compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33. com  sede 

'- 	na Rua Senador Acciolv Filho, n°  431, bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUIMARÃES, brasileiro, casado. 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob no  3.666.258-1/SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob n° 875.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann, 
1400. Bairro Bigorrilho, Curitiba-PR, conforme 50 Alteração do Contrato Social Consolidada. 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20161903878 em 11/05/2016, 
Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta em data de 17/05/2016, cujas fotocópias 
ficam arquivadas nestas Notas sob n° 19, no Livro 33. no arquivo de Contratos Sociais; 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 
22/09/2016. cuja Certidão fica arquivada nestas Notas sob n° 10. Livro 35 no arquivo de 
Contrato Social, Conforme 510  Alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob n° 20165116862, em data de 28/09/2016, Certidão Simplificada 
expedida pela mesma Junta em data de 20/12/2016. cujas fotocopias ficam arquivadas nestas 
Notas sob n° 27, Livro 36, no arquivo de Contrato Sociais; reconhecido como o próprio por 
mim Simone Cristina Wiltzki, Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados. do que dou fé. E aí, pela Outorgante, na forma em que me foi dito que nomeia e 
constitue seu bastante procurador: EMERSON WALTER DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG no 25637.734-0-SP e 
inscrito no CPF/MF sob o no 162.327.328-55, com endereço profissional na Rua Major Heitor 
Guimarães. 174. Seminário. Curitiba. Paraná; a quem confere poderes amplos e gerais para: (i) 
prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante, técnica, jurídica e 
administrativamente, nas negociações comerciais dos produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos, ficando, para tanto, plenamente habilitado a apresentar. rubricar 
e assinar documentos. propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessários; (ii) nomear representantes e/ou procuradores 
hábeis a representar a Outorgante em processos de licitações, sob qualquer modalidade, a fim 
de que estes participem de todas as fases do processo, retirem editais, forneçam cotações, 
assinem atas e declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos, 
formulem ofertas e lances de preços, enfim, ficando plenamente autorizados a prática de. 

O os atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. A 
Página 1 	Selo MFA8Y.xAtZW.64Tkj-P9834.jvV6p Consulte em http://Funarpen.com.br  continuanaP- 
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procuração é válida até 27 de dezembro de 2017. (feita sob minuta). Podendo 
Substabelecer. Pela Outorgante, na forma em que se acha representado, me foi dito. 
finalmente., que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
redigida. O nome, a qualificação e identificação do procurador e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se 
responsabiliza civil e criminalmente pelos elementos declaratórios e da autenticidade dos 
documentos fornecidos por ela, constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são 
inalteráveis, isentando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse. 
do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo 
conforme, outorga, aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias, 
conforme faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que foi apresentada guia de recolhimento de Funreius  sob n° 140000000021901924, no 
valor de R51 750 (dezessete reais e cinquenta centavos). O presente ato encontra-se lançado 
no "Livro Protocolo Geral" sob n° 0008781, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezesseis (27/12/2016). Eu. (a.), Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a 
digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: R$70,00, (VRC 384,62), Selo 
Funarpen: R$0.75, Funrejus: R$17,50, ISS: R$2,80. Selo Digital N° MFA8Y.xAtZW.64Tkj, 
Controle: P98J4.jvV6p. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA.. LUCAS RADUY GUIMARÃES. 
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki. escrevente.. Nada mais. Trasladada em 
seguida.. confere em tudo com o original, ao qyal me reporto e dou fé. Eu, (a.), Simone Cristina 
Wiltzki. escrevente. conferi, subscrevo, dou f;le  assino em público e raso. 

Em Test°/'\. 	da Verdade 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 

CNPJ/MF n'79.719.61310001-33 
NIRE o° 41201785980 

52 Alteração do Contrato Social 

POSITIVO PARTICLPAÇÓES S.A.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ!MF sob n° 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE flu 

41300083657. em sessão de 1°11212011. com  sede e foro na Avenida Cândido Hartmann. 
.400, Bigorrilho. CEP 80710-570. Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Lucas Raduy Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens. 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR. inscrito no 
CPFIMF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400. 
Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná,- araná; 

POSITIVO POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE 
41203846234. em sessão de 22101/1998, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 
1.400, Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba. Paraná. neste ato representada por seu Diretor 
Presidente. Lucas Raduv Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400. 
Bigorrilho. CEP 80710-570, Curitiba, Paraná: 

unicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob 

n° 79.719.613/0001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE no  41201785980, 

em sessão de 05/11/1986, com sede e foro na Rua Senador Accioly Filho, 431. Cidade 
Industrial. CE? 81310-000. em Curitiba, Paraná, pelo presente instrumento particular. 
RESOLVEM alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o endereço da filial localizada na Rua Onze de 
Fevereiro. 187/189, térreo, Cidade Vargas, São Paulo, São Paulo, CEP 04319-020. para Rua 
Sansão Alves dos Santos, 102, conjuntos comerciais 81 e 82. Cidade Monções, Edificio e 
Condomínio Alana 1. São Paulo, São Paulo. CEP 04571-921. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
contratuais s e não colidirem com o presente instrumento. 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n° 79.719.613/0001-33 

NIRE n° 41201785980 

521 Alteração do Contrato Social 

na presença de testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Curitiba, lide outubro de 2016. 

POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 
Lucas Raduy Guimarães 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA. 
Lucas Raduy Guimarães 

Testemunhas: 

1. 	 í 	2. 	 _- 
/-i-- 

Nome 	AnesStàdíer•Ribeiro 	No , : 	Radatz 
RG: 3.696.744-7/SSP-PR 

Visto da Advogada: 

- 

Selma Cristina Saito Azevedo 
OAB/PR 28.453 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF O  79719613/000133 

NIRE n41201785980 

51 Alteração do Contrato Social 

POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n° 
41300083657. em sessão de 1°/12i2011, com sede e foro na Avenida Cândido Hartrnann, 

1.400, Bigorrilho. CEP 80710-570, Curitiba. Paraná, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente. Lacas Raduy Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 

engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-IISSP-PR. inscrito no 

CPF/MF sob n° 875.483.489-91. com  domicílio na Avenida Cândido Harann, 1.400. 

Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná; 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n° 
41203846234. em sessão de 21/0111998. com  sede e foro na Avenida Cândido Harunann, 

1.400. Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Lacas Raduy Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 

engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG no 3.666.258-IISSP-PR. inscrito no 

CPF[MF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400, 

Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, 

únicas sécias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 

EDITORA POSITIVO LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o° 79.719.613/0001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE no 41201785980, 

em sessão de 05/11/1986, com sede e foro na Rua Senador Accioly Filho, 431. Cidade 
Industrial. CEP 81310-000, em Curitiba. Paraná, pelo presente instrumento particular. 
RESOLVEM alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Cria-se uma filial localizada na Avenida Doutor Antônio João 
Abdaila. 260, Bloco 400, Área D. Sala E-2. Sítio dos Paes, Empresarial Colina. Cajamar, S 
Paulo. CEP 07750-020. na qual serão desenvolvidas as atividades de comercialização de 

produtos da sociedade. 

CLÁU.ÚLA SEGUNDA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

não colidirem com o presente instrumento 

josrra comm= DO ETADO no p 	 SEDE 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n79.719.61310001-33 

NIRE no 41201785980 

31' Alteração do Contrato Social 

Por estarem assim. justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única. na  

presença de 2 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Curitiba. 12 de agosto de 2016. 

POSITIVO PARTICIP 'a ES S.A. 
Lucas Raduy Guimarães 

LTDA. 
Lucas Raduy 1 	. es 

Testemunhas:  

2. 
Nome: ' IiaRadatz 
RO: 3.696.744-7/SSP-PR 

Visto da Advogada: 

Selma Cristina Saito Azevedo 

OAB/PR 28.453 

TFiiia '-assinaturas da 5 l Alteraçâo do Contrato Social da Editora Positivo Ltda., datada de 12 de agosto de 

2016). 
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EDITORA POSITIVO LTD.. 

CNPJMF n'79.719.613 10001-33 

NIRE n'41201'785980 

.50'A1tek*ÇI. eConsolidaÇãodo Contrato Social 

POSITIVO PARTICIMÇÔES S.A p'ssot jurca de aIrcno pri'.ado inscrita no 

CNPVMF sob n 14.764.57310001.M4 e na 2untá Comercial do Parada sob NIRE r. 

41300083657. em sessão de I"!12/2011, com sede eforo na Avenida Cândido l-Iarmar.r.. 

, .400. Mercês. CE? 80710-570, Curitiba Paraná, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente, Lucas Raduy Guiíir, brasileiro. casado, eneiiltnirc civil, portador da 

Carteira de identidade RO a" 3.666.258-1/5SP-PR., inscrito no CPF/MF sob n° 875.483.489-

91. com  domicilio na Avenida Cândido iaruimnn, 1.400, Mercês. CEP 80710-570, Curitiba. 
Pa.-aná 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., pessoa jiuidica de direito psi..ado, inscrita rio 

CNPJ/MF sob n 02.343359/0001-97 e na J 	Comercial do Paraná sob NIRE rf 

41203846234, em sessão de 22/01/1998, com áedc'e foro na Avenida Cãndido Hartmann, 

L400, MCTC&S, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Lecas Raday Guimaries, brasileiro, casado, engenheiro Civil, portador da 

Carteira de Identidade R3 a" 3.666.258WSSP-PR,.inscTito ao CPF/MF sob n 875.483.489-
91. coin:ôozriicilio na Avenida Cândido Hartmann, 1.400. Mercês. CEP 80710-570;Curitiba, 

Paraná: 

únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POS1IIVO,LTDA., pessoa jurídica de direito privado,..00m sede e foro em 

Curitiba. Param, naRr.a Senador AcciolyFdbo, 43,.Cadade 1ndunal, CEP 81310-000 com 
Contrato Social devidamente aruwvado na itmia Comeriaal do stad o Parana sob NIRE 
n°. 41201785980. em sessão de O5I11/l986,.e insefitarh CNPI/ FOb a". 79.719.613/0001-
33. RESOLVEM por este instiuentá particuiár de con'sao ALTERAR seu Contrato 

Social. mediante as cláusulas e condiçôesscguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Inclui-se no objeto social da filial localizada na Avenida Cândido 

Harnann, a" i.400, Mercês, Curitiba, Paraná. CEP 80710-570 a atividade de edição de livros 
e a atividade de refeitório exclusivo de funcionários da empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequência da alteração anterior, a Cláusula Segunda do 

Contrato ocial. vigorará com a seguinte redação: 

ara veilicar a au:entc.ÕadG acasse w.junereat.ç.90v.b 
e .riforrne o número 162620496 na Consuita de A&zen(cda5e 

Cnsuta disr,orive r 30 = 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJ1s1F e 79.719.613/0001-33 

MRE n 41201785980 

50a Alteração eCunsolidsco do Contrito Soi 

-CLÁUSULA SEGLVDA. DO OBJETO SOCL4L 
.4 sociedade tem nor objeto social: 

f) cetnércio varejista de livros, 

() coflWrcTO atacadista de !:i'ro. /or?luiz e outras publlcaçõe.s; 

c 	edição de livros; 

'.G desen'eolviznemv, alição e comer ilização de material didático, livros. apostilas e 
mapas escolares em qualquer tipo de midia, i&?rÍVe a digital. 

1e, comercialização de direitos 	i,:oniais de auwre.s.' 

(1) proditç&i gravação e comercialização de mídias eletrônica. inclusive CD. 
CompacT Discs e DVDs - Digital Versanle Discs: 

'g) prestação de .serviços de criação e editoração gráfica. 

fh, realização de cws. ?,aie.çlras, rrebianeenzax seminarics e formação continuada 
para o desenvolvimento nessuci e profissional, na modalidade preseratioi e à distância: 

(j) assessoriafirtanceira de'mai*ting.e de gestão da Informação educacional; 

() assessoria, consultaria c avaliação institucional, pedagógica e educacional: 

fkl comercialização, locação, representação e as.istncio técnica de bens e 	7) 
equipamentos de qualquer nojure.a na área de informática e eletroeleirónica; 

7; desenvolvimento, edição, comercialização e licenciamento de sofiwares e sistemas 
d ersos: 

Para ver!car a autercace aesse 	 meago 
e riføn0 ruunPj3 1e2820496 na Consfta oe Autentocjaoe 

CorJ',a ocor. m 30 Cas  
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
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NLkE n° 41201785980 

'' Alteração e CuiisoUdecto do Contrato Socin 

(n ..'omercialização e de.senvoivimenio & profetas educacionais e tecnológicos: 
(i',; representação. comerciahzação, piwianieiUô, Implantação. :reinwnento, sqlrt 
técnico, suporte pedagógico e assistência técnica de equipamentos. 1aboratórioz e 
mobiliários de if6mnáiica, -sistemas de a'pli~ pedagógica. sistemas de 

admInistração escolar e sistemas didálkos de ensino: 

foi ind,itna comércio, i1cuiç2o. edição e impressão de material grco e 

dídálko,Iiwos. apoírilas, mapas escolares e acessórios de uso escolar. 

in) in~ria com&cio, distribuição. e4içãr, e impressâc de jornais revistas e outros 
periidkos: 

(q 	comércio. importação e exportação de ~Í para impressão gráfico. bem como de 

qualquer espécie de materiais e equiparneníos gr4flc05: 

írj  impressão de material para uso publicitário, incluindo, mas não se limitando. 
produção de impressospub&íiários oupromocionai' (calendários pôsteres, cartazes. 

catálogos pronwcionas. catálogos de artes. tabloides e encanes, kits 'omocionais. 
banners, outdoors, malas diretas); 

Is, participação sociokemempresas que tenham ou n& idêntico objeto social: e 

(1) refrisório exclusivo defiuicionários  daempresa 

1. Na sede social serão desenvolvidas as atividades dei cruas nos itens 'd 

§ 2. Na filial localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida. n 174. Seminário. 
Curitiba. Paraná, CEP 80440-000 serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens 

Pr--a efcar a autetccade acesse 	uacomerriaL.gov.Dr 
e fotme o r-.úm&o 162323496 "a Coiij de Aitent;ciCade 

C 	"~"1 po 30 oa 
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50° Alteraçio e Cunso1kInço do Contrato-Social 

§3°. Na filial localizada na Rua Onze de Fevereiro. n JV.789. Térreo. Cidade Vargas. 
São Paulo São Pau!c CE.? ú431-020 .tcrã, deaenvcjivjdc,s somente as atividades d 
ccraercialização dos produtos des ritos nuszzrvidade.ç bidicadas no § 2° acima. 

§ 4t .Vafihial localizada na Rua ftajL 570, ges A e B; !rnbirihefra. Recçfe. 
Pernambuco, CEP 51200-020, serão desenw,lvidas as atividades descritas nos £tenr, 

§ 5°. !sajW!al local!,-d,,  na Avenida Cãndido Harrmann. n° 1.400 Merca Curitiba. 
?ara,w.í. CE? 80710-570. serão desenvolvidas a atividade descrita nos itens c'e t 

além das atividades de administração da sociedade. 

§ 60 Na filial locali,.twia na Rua Senador .-icciv Filho. 500. Cidade industrial. 

Curitiba,- Paraná. CEP 81310-000. serão desenvolvidas as atividades descritas nos 

item "a 'b»ec". 

1; 

§ 7°'.- Nafihioi localizada na Rua Dagobereo Nogueira. n° 100. Saia 601 C Centro. 

1:ajai 	Catarina CE?: 88301-060. serão deseiniolvidas as atividades'descritas 

nos itens b'e 'q-.- 

CLÁUSULA TERCE1RA Permanecem inaiterads 	demaia cláusulas e disposições 

vigentes da 494. AItCTSÇOO do Contrato Social que não colidirem com.o.:disposio no presente 

instrumento. 

Por este instrumento de Alteração Co~ a sociedade resolve CONSOLIDAR o seu 
Contrato Social e posteriores alterações. revogando expecssamente todas as disposições 
contratuais anteriores que colidirem com o presente documento. 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF 0 79.719.613/0001-33 

NIRE n° 4120178598-0 

Para vefScar a autenuadaØe acesse ww.ittacomecairgoyr 
o ntmero 162820496 na Ccnsuta ee Actenecade 

cnscir.-e por 30 nas 



EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF D'79.719.61310001-33 

NIRE n'41201785980 

se M~O 	OÓI*ÇãO de Cóisrab Sodal 

CONSOLIDAÇÃO DO ~MATO SOCIAL 

POSITIVO PARTICIPAÇÓES S.A., pe 	r1ndica de direito privado. insita no 
CNPJ/MF sob ri 14.764.573!000I-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE o' 
41300083657, cai sessão de 1°112/2011, cc»nsede e foro na Avenida Cândido Harlmann. 
1.400. Mercês. Curitiba, Paraná, neste aro representada por seu Diretor Presidente, Lucas 
Raduy Guunaries, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade 
RG n° 3666.258-18SP-PR inscrito r.n CPF/MF sob n°  875.483.489-91, com domicilio na 
Avenida Cândido Hartm 	1íi0, Wf=è4 CmitibParaná, 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., poa juridica de direito privado. inscrita no 
CNPJ/MF sob.zi° 02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE a° 
41203846234, cm sessão de 22i0111998, com sede e fo.o na Avenida Cândido Hazmiann. 
1.400. Mercês, Curitiba, Paraná, neste aio rercesentada por seu Diretor Presidente, Lucas 
Raduy Giimrães.brasi1eiro, casado, engenheiro ci ii. portador da Carteira de Identidade 
RG o' 3.666.258-1SSP-PR, inscrito no CPFIMF sob ir 875.483.489-91. com  dumicfiio na 

Avenida Cândido Hártmann. 1.400. Mercês, Curitiba. Paraná; 

únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA.. pcssoa jurídica de direito privado, com. sede e foro em 
Curitiba, Paraná, na Rua Senador AcciolyFilho,4a1,Cidade Industrial. CEP 81310-000. com  
Contrato Social devidamente azquivedana Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE a' 
41201785980. em sessão de 0511111956.e inscrita no CNPJJMF sob n° 79.719.6130001-33, 
RESOLVEM por esta insinimento particolar de contrato consolidar seu Contrato Social.,, 
mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de EDITORA POSITIVO 

LTDA.. é regida pelo Código Civil Brasileiro referente as sociedades limitadas (artigos 1.052 
a 1.087) e, suplctivarncnte, pelas normas legais aplicáveis ás sociedades anônimas. 

.. 	.:1.,. 	. 

Para venficar a auentiocaee acesso w.$riiacomefoa1..9ov.br 
t crrr: 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n° 79.719.61310001-33 

N1RE a° 41201785980 

50° Aheraçãa e Consolidação do Contrato Social 

Parágrafo Único. A sociedade = sua sede e foro na Rua Senador Accioly Filho. 431. 

Cidade industrial. Curitiba. Parara CEP 81110-000. nodendo abrir e fechar filiais, escritórios 
etc.. cm qualquer parte do território r.acioi ou no exterior. a critdrio dos seus sÕci. 
.Atualrncntc, a socicdade possui as seguintes filiais: 

, 	 (a) Rua Onze de Fevereiro. u° 187/189, t&co, Cidade Vargas. São Paulo. São Pu3, CEP 

04319-020; 

(b) Avenida Nossa Senhor,  Aparecida, n' 174, Seminário, Curitiba, Paraná. CEP 80440-

000; 

(e) Rua Itajal, 570, galpes A e B. Imbiribeira, Rêdife. Pernambuco. CEP 51200-020: 

(d) Avenida Cândido }jartjnann, n° 1.400. Mercés, Curisiba, Paraná, CEP 80710-570; 

iei Rua Senador Accioly Filho, 500, Cidade Industrial. Curitiba, Paraná. CE? 813 1 0-000: 

(fl Rua Dagobeto Nogueira. r 100. Sala 601 - C, Centro, Itajai, Santa Catarina. CEP: 	:1 

88301-060. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade tem por objeto social: 

(a) comércio varejista de livros; 

h) com&io atacadisla de livros, jornais e outras publicações: 

) edição de livros: 

(d) dcsenvot 	to. edição e comercialização de material didático, livros. apostilas e 

mapas 	'lares, em qualquer tipo de mídia. inclusive a digital: 

Pa:-4 vem car a auteu8ae acesse wwiacorneroa.pr.gov.r 
e 	r,e o nç~ 162820496 na COn$LJta cc 

cc x' 30 nao 
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NIRE n'412(11785980 

5u Altersç.o e Consolidado do Cont--ato Social 

tu comercialização de direitos patrimoniais de autores 
f 	produção, gravação e cornercialiiação de midiu eletrônica. inclusive COs - Com Zt 

Disca e DVDs Digital Versatile Discs 

ig 	pres-'4ção de serviços de criação e editoração gráfica; 

th) =l~ cursos, palestras. trúnamaiteo, serninários e formação continuada para o 

desenvolvimento pessoal e profissional, na modalidade presencial c à distênciu 

i) assessoria financeira. de marketing e de gestão da informação educacional; 

j assessoria. consultoria e avaliação institucionaL. pcciagógica e educacional; 

(k) comercialização locação, represimnação e dasiste..a tdenica de bens e equipamentos 
de qualquer natureza na área de informatica e elen'ocetrôcica: 

desenvolvimento. edição, cc ercializsção e licenc1amento de softwares e sistemas 

dicrsos; 

1 rn) comcrcialição e desenvolvimento de projetos educacionais e tecnológicos: 

(nj representação, comercialização. panejamenlo, impiantação. treinamento. Suporte 
tecnico, suporte pedagógico e assistencia técnica de equipamentos, laboratórios c 
mobiliários de informática, sistemas de aplicação pedagógica. sistemas de 
administração escolar e sistemas didáticos de ensino: 

(o) indústria. comércio, distribuição. edição e impressão de material gráfico e didático. 
livros. apostilas. mapas escolares e acessórios de uso escolar: 

(p) indústria, comércio, distribuição, edição e impressão de jornais, revistas e outros 
periodys: 

Para venf,car a auteruicidade acosse www.!ultaco~i.pr.gov.t)ç  
:ç 	O iirnero 162820496 na Consuta Ce Autent.c,dade 

C0'S4.1n 	Ive ao 3C c 
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NIRE O  41201785980 

50°Alternção eConsoIldçãe do Contrato Sõeiai 

q, comércio, importação e cxpoctação de papel pera intpressão gráfica, bem cuno 3, 

qualquer espécie de materiais e equipamento gráficos, 

r) impressão de material para uso publicitário, incluindo, mas não se limitando, produção 
de impressos publicitários ou p àmocio is(ca1eridários, pôsteres, cartazes, catálogos 
promocicnais, catálogos de artes, tabloides e encanes, luis promocionais, batmers. 
ourdoors,malas diretas); 

(s) participação social em émpiesas ue tenham ou não idêntico objeto social; e 

(t) refeitório exclusivo de funcionários da empresa. 

§ 1°. Na sede social serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens d". "e", 

§ 21. Na filial localizada ira Avenida Nossa Senhora Aparecida, a° 174, Seiniitárí, Cinitiba, 
Paraná, CEP 80440-000 serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens °'d", "e", "f•'. 

j". 't "1 "m" e "n'. 

§ 3°. Na filial localizada na Rua Onze de Fevereiro. t187;189, Térreo, Cidarl.eVargas, São 
Paulo. São Paulo, CEP 04319-020. sezão desenvolvidas somente as atividades de 
comercialização dos produtos descritas nas atividades indicadas no 2° acima. 

§ 4°. Na filial localizada na Rua Icajai, 570,rgalpães A e B; lmbisibeira. Recife. Pernambuco 
CEP 51200-020, serão desenvolvidas as atividades descritas nos iScas d" e 1". 

§ 5°. Na filial localizada na Avenida Cândido Hamnann, a° 1.400, Mercês, Curitiba. Paran 
CEP 80710-570, serão desenvolvidas a atividade descrita nos itens "e" e "t'. além das 

atividades de administração da sociedade. 

§ 61. Na filial localizada na Rua Senador Accioly Filho, 500. Cidade industrial, Curitiba, 
Paraná. CE? 81310-000. serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens "a' . "b" e 'c'. 

aa veif,car a autetcdade acesse w.w.junlacomerczal.p.gov.br  
e 	rne o número 162820496 -.a Ocrauta de Autentcdade 

c5t.a O O.'Ye po'tO a~ 
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NIRE n 41201785980 

50Alteraçãoe Con5oIid2cão do Cuatrtu Social 

§ ?. Na filial locazada na Ruâ Dagoberto Ncgueira, n°100. Sala 601 - C. Centro. 1ta.ai, 

Santa Catarina. CEP: 88301-060. sàáo desenvohidas as atividades descritas nos itens "5' 

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PRAZO 

A sociedade foi constituída em 0111 1 .1996, com contrato social arquivado na Junta Comercial 

do Paraná sob N'RE n°4 1017g599-0, em 	dê 05111119961  sendo seü prazo1e duração 

indeterminado. 

CLÁUSULÃQUARTA. DO CAPITAL E DAS QUOTAS 

O capital social no vaior de R$ 106.919.206.80 (cento o seis milhões, novecentos e dezenove 
mii, duzentos e seis reais), dividido azo 106.919.206 (cento e seis milhões, novecentos e 

dezenove mil, duzentas e seis) quotas, com valor nomir.aI de RS 1.00 (um real) cada, é assim 

distribuidos entre os sócios: 

S6cio .CapR$) Qáotas 

Positivo ParticipaçõesS.À. 106 9i9.20S00 íÕ6.919.205 

Positivo Educacionalttda. 1,00, 
1 Total 1061.206,00 106.919.206 

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sõcios á resulta ao valor de suas quotas, mas todos 

respondem 

 

solidariamente pela integra1izao do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA. DA CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade não poderão ser cedidas, transferidas ou oneradas, a qualquer titulo, 
inclusive penhoradas ou oferecidas a penhor, sem o expresso consentimento da sociedade, 
mediante, deliberação dos sócios representantes de % (trás quartos) do capital social. 

Para va'5car a autentcdade ' 	ww.untacomefoai.pC90V.br  
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St- AkteraçLu e Consolidação do Contrain Social 

§ 1. O sócio que desejar alienar soas quotas eou direitos de subscrição, a qualquer ti 	. 

deverá comunicar sua intenção ã sociedade e aos demais sócios, mediante notificação escri a, 
enviada por correm .com aviso de recebimento ou-por outra maneira que comprove o efetivo 
recebimento peiodestinatáro, inibrmando opreço  eM"is condiçães dá cessão e, se for o 
caso. o nome do terceiro pretendente á aquisição das quotas. 

§ 2'. Nos 30 (ma) dias sulnequentes ao recebimento Ja notificação, os demais somos 
poderão exerceró direito de prefência previsto no § i ° acime 

§ 3'. Esgotado o-prazo previsto no parágrafo anterior, se qualquer um dos sócios notificados 
não exercer o direito de preferência, os demais sócios -que o exercerem terão prazo adicional 
de 30 (trinta)dias para adquirir ou subscrever as quotas dou direitos de subscrição ofertados. 
prnporcior2ln3esne às suas participações no capital sociaL A oartir~o dá sócio alienante e 

a participação do sócio que não exerceu direito de preferência não serão computadas no 
cálculo das referidas participações proporcionais. 

§ 40  Decorridos os prazos previstos nos paxígrafos anteriores, sem que tenham sido 
adquiridas ou subscritas as quotas pelos demais sócios, O sócio oftrtante catara livre para 

realizar a cessão aadqtârues sócios ou não. 
CLÁUSULA SEXTk.DA ADMINiSTRAÇÃO 

A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 3(trãs) administradores. sócios 
ou não, eleitos e designados em ieãodesácios,send&iiuii) Diretor Presidente, 1 (um) 
Diretor Administrativo-Financeiro e 1 (um) Diretor Executivo. 

§ 1'. Compete ao Diretor Presidente: 

(a) administrar todos os negócios e atividades da sociedade, exercendo a direção da 
sociedade; 

(b) representar, de forma individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicial a sociedade. 

Para  vePfc3r a autanacajacie acesse 	jwV.acomaJ.pr.gov.br  
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até o limite de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) por negócio jurídico, no qual 
se inclui, entre outros, a contratação dc qualquer modalidade de financiamento. 
aquisição ou alienação de ativos, Tessalvada (1) a contratação de empréstimos. 
financiamentos e operações de derivaxios com prazo de até 1 (um) ano, estio valor 
nk sejásuzíerior aRS 1500.000.O0(quínzà milhões de reais) por negócio jurídico, e 
(ii) Ixanskréncia bancada. sem limite de valor, em favor da sócia Positivo 
Participações S.A. e das sociedades por ela controladas: 

(c) convocar e presidir as r--uniões da Diretoria. estabelecendo a ordem do dia e dirigindo 
os respectivos trabalhos: 

(d) zelarpela execução das deliberações da Diretoria: 

e) nomear procuradores, observando os limites previstos nesta cláusula. 

§ 20. Compete ao Diretor Admiativo-Fbaajiceiro: 

(a) auxiliar o Diretor Presidente nas questões burocráticas e administrativas da sociedade: 

(b) substituir o Diretor -Presidente em suas ausaci e inoedmientos 

(c) executar e supervisionar a escrituração cor.tãbi e sca1 da sociedade.: 

(d) administrar e gerir as flitarças da sociedade, fazendo es necessados orçamen:os e 
assegurando sua execução: 

(e) apresentar, anualmente, o balanço financeiro e oatrirnonial da sociedade: 

(1) representar, de forma individual, ativa e oassiva, judicial e extrajudicial a sociedade, 
até o limite de RS 100.000,00 (cem mil reais) por negócio jurídico que implique na 
assunção de obrigações ou desembolso pela sociedade. 

Para ver:fcar a aure.naodade acesse ww.juncmerea.pc.gov.bc 
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§ 3'. Compete ao Diretor Exeeutho: 

a) planejar, gerir e supervisionar as atividades da sociedade: 

(b) oriiar a sociedade na tomada de decisões que envolvam riscos em sua dma de 

atuação: 

(c) elaborar relatórios e pear ::forrnaçõcs relativas à sua ârca de oompetência 

,,d,i executar outras atividades atribuidas pelo Diretor Presidente: 

(e) representar, de forma individual, ativa e passiva. judicial e extrajudicial a sociedade. 
especificamente em relação às questões da arca editorial e negócios que tenham como 
objeto direitos de edição e cessão de direitos autorais para fins de publicação, 
comercialização e distribuição de obias, suzonzações e licenciamentos em geral, para 

fias de reprodução de textos, ilu~ fotografias, charges e ouuas obras, assim 
corno contratação de distribuidores, diagiamadores, consultores e outros fornecedores 

e contratos relacionados à produção editorial, até o limite de RS 100.000,00 (cem mil 
reais) por negócio juridico. 

§ 4°. Os administradores são investidos, indMdualmente, de todos os poderes de 
administração e representação da sociedade, cor juizo ou fora dele. obeàvados os limites 

desta cláusula. 

§ 5°. Nenhum administrador poderá. sob as penas da lei, praticar atos da liberalidade ou 
estranhos aos interesses da sociedade. 

§ 6°. Ressalvada a regra do carágrafo seguinte, e vedada aos administradores a prática de 
quaisquer dos seguintes aros sem a previa deliberação do Conselho de Administração da sécia 
Positivo Participações S.A.: 

(a) ,alienar. hipotecar vou onerar bens imóveis da sociedade: 

Para ver.car a aoent.caee acesse w.w.ucomemaLcgov.o 
o 'forne o 'umero 162820496 na Consoas os Autent,edaOe 
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alienar. hinotecar ciou onerar investimentos 3uperticiaaoões socierãrias da sociedade: 

0) contratar emprestimos e/ou '.anciatnenos, na condição de mutuante ou mutuaria. 
com garantias de bens do ativo permanente: 

di conceder avais, fianças ou cuquer outras garantias reais ou fidejussórias. 

§ 70• dispensada a próvia auto~ do Conselho de Administração da sócia Positivo 
Participações S.A. para a prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias, reais ou 
fidussórias. aue beneficiem as sociedades por ela controladas, sendo que, nesta hipótese. a 
sociedade será representada por, no mínimo, 2(dois Diretores ou por 1 (um) Diretor e 1 (um) 
procurador com poderes específicos para a pratica do ate. 

§ 80. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação ã sociedade. os atos 
de Quaisquer administradores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam 
respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais corno 
fianças. avais, endossos, bem como ~quer garantias em favor de terceiros, salvo quando 
expressamente aprovados pelo Conselho de Administração da sócia Positivo Participações 
S.A. 

§ 9. A eficácia dos atos e négÓciosjinidicos que superem os limites previstos nesta cláusula. 
dependerá de jrévia deliberação do Conselho de Administração da sócia Positivo 
Participações S.A. 

§ 10. As procurações outorgadas pela sociedade não poderão ter prazo de validade superior a 
1 (um) ano e deverão respeitar o limite de RS 100.000,00 (cem mil de reais), para cada 
negócio jurídico que implique em desembolso de recursos, sem prejuízo de prévia autorização 
do Conselho de Administração da sócia Positivo Participações S.A., nos casos em que a lei ou 
o presente Estatuto estabeleçam a necessidade. 

§ 11. A limitação temporal prevista no parágrafo acima não se aplica aos mandatos 

Para verfcar a au erecøaee acesso www.jiciatr.gcv.br  
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outorgados a advogados. cmtendo aclánsula adj'dkfr. para a rrpresenração da sc:iedade 
em processos judiciais ou adminsuatives 

§ 12. O Conscho de Adnsrração da sócia Positivo Participações S.A. poderá aprovar a 

outorga de mandatos sem a aplicação dês 1imit referidos nesta cláusula. 

14-1 	 CLÁUSULA SETLMA. DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS E DAS ALTERAÇÕES 
DOCONTRATOSOCIAL 

Os sócios silo sobcrar.os para introducir ou decidir sobre quaisquer modificações ou alterações 
do contraio social, podendo zê-las mediante a celebração de documento escrito de alteração 
de contrato social ou a Tealização de reunião de socios. registrada em ate que, conforme o 
caso. deverás= consubstanciada em alteração do contrato social. 

§ l. As deliberações e alterações do contrato social dependerão de právia azorraçâo do 
Conselho de Administração da sócia Positivo Participações S.A. 

§ r. As reuniões de sadios serão convocadas pelos administradores ou por qualquer um dos 
sócios, nos casos orevistes na'iegisiação ou neste contrato social, mediante comunicação 
escrita enviada aossódõs, com aviso de reo bimentoe a tecedancàaminimade 5 (cinco) 
dias, indicando o local da =união;,  a dias e o horário deiristalação em primeira e segunda 

convocação, bera corno a paurade ntsimzos. 

§ 3°. As deliberações da sociedade sobre quaisquer mataras, observadas as regras e exceções 
deste contrato social, bem como aquelas que dependam de quÕrum qualificado, cn 
decorráncia de lei, serão consideradas quando tomadas por votos representativos de mais 
metade das quotas do capital social, sendo que cada quota conferirá o direito a 1 (um) voto. 

§ 4. O sócio discordante da deliberação que tenha aprovado modificação do contrato social. 
cisão, fusão, incorporação de outra sociedade ou da sociedade por outra, poderá solicitar sua 
retirada, recebendo, em pagamento de sua participação, o valor patrimonial correspondente. 
confo e critérios de apuração estabelecidos nos parágrafos seguintes. 

Para NenScw a autentcCade acesse ww.jurtaocmecaLr.gcv.br  
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§ 5°. Os haveres do sócio retirante serão apurados com base na situação patrimonial da 
sociedade, à dam do evento. verificada em balançoespecialmente levantado, com base e.ii 

alores de mercado. 

§ V. O pagamento do reembolso de capital previsto no parágrafo anterior, a critério da 
sociedade. poderá ser feito em 60 (sessenta) parcelas mensais. iguais e sucessivas, sendo a 

2rimcira delas com vcnçimàniu nos 30 (trinta) dias seguintes à data do evento, 
simultaneamente à assinazüra dá respectiva alteração contratual. As demais parcelas serão 
corrigidas monetariamente, com base na variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo - 
TJLP. 

§ 7°. Mediante acordo entre os sócios, o reembolso do capital previsto nos parrafos 
anteriores poderá ser pago de forma diferente, iaciu.ti e com bens m&veis eiou imóveis, 
porém sempre dentro do prazo máximo de 61 (sessenta e usn) meses a partir da data do 
evento. 

CLÁUSULA OITÁVA. DO EXERCiCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE 
RESULTADOS 

O exercicio social se.cstenderá de 1° de janeiro ax&31 de dezcmo de cada ano e. a seu 

término. os administrdorespÊ'erAo contas justificadas de sua gesso. procedendo â 

ciaboração do inventário, do baló patrimenial e do balanço de resultado econômico da 
sociedade. 

§ 1°. Por deliberação dos sócios poderá ser estabelecida a não distribuição dos resultados ao 
final do exercício sociaL mantendo-se os montantes não distribuídos em conta de reserva de 
lucros, para futura distribuição ou capitalização. ou, se perda ou prejuizo. em conta a 
comnensar. 

§ 2°. A distribuição de resultados podara ser feita de forma proporcional ou não à participação 

do capital social. A distribuição desproporcional dependerá de aprovação prévia da totalidade 

/ 
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dos socios. 

* 3. A sociedade poderá preceder á elaboração de demonstrações contábeis financei.ts 
rmediárjas, inclusive mensais, e, a critério dos sócios distribuir resultados aparados nas 

referidas demonstrações ou ait~ resulttidõ a ser apurado ao final do exercicio 	 4L 

CLÁUSULA NONA. DA EXCLISÃO iw, sõcios 

O sócio pode ser excluído mediante a iniciativa da maioria dos sócios. representativa de mais 
da metade de capital social, quando estes entenderem que há justa causa (art. 1 .095 &' Código 

Civil:,. 

§ F'. Entende-se por Justa causa a colocação em risco da continuidade da sociedade, em 
virtude de aios de inegável gravidade, o cometimento de falia grave no cumprimento das 
obrigações de sócio, a incapacidade superrenicmee a auséncia da affectio vxieUZ7iS. 

§ 2°. O sócio excluido receberá seus haveres, em observância às condições estipuladas nos 

parágrafos quinto a sétimo da Cláusula Sétima deste contrato social. 

CLÁUSULA DÉCIMA. DA LIQUIDAÇÃO E DA DISSOLUÇÃO 

A retirada, exclusão, faléncia. recuperação judicial ou extrajndicial, insolvéncia civil, 
liquidação, impedimento ou Ibiecimeato de qualquer um dos sócios não dissolverá a 
sociedade, que remanescerá com os demais sócios. No caso de permanecer apenas um sócio, a 
sociedade terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o ingresso de um novo sócio. 

§ 1°. A sociedade sara dissolvida nos demais casos previstos em lei ou por deliberação de 
sécios que representem %(três quartos) do capital social, cabendo aos sécios, cm qualquer 
hinótese. estabelecer o medo de liquidação, eleger os liquidantes e tomar as demais medidas 
necessárias para promover e liquidação. Realizado o ativo e solvido o passivo. o saido 
veriiicado será repartido entre os sócios proporcionalmenze ao valor das respectivas quotas de 

capital. 
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§ 2'. \o caso da dissolução da sociedade, tica reservado. preferencialmente ao sócio cue 
manifestar interessa. o direito de adjudicação do negocio, assumindo este o ativo e o pass. 
desde que cfetuadoo pagamento dos haveres evanalmerte devidos aos demais sõcim nas 

condições ostipuledas nos parúgrafos qulntõ sétiiio da C1süta Sétima deste contrato 
social. 

CLÃUSVLALDÉC1MA PR1M.IRA. IX) DES! MPEDLME\TO 

Os sócios ou administracores declaram, sob as penas da lei, que não estão 'unpedidos de 

exercer o comércio ou 3 administração de sociedade mercantil, por lei especial. rm virtude de 
condenação criminal ou por se 0000nuarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
temoorariainenze. o acosso a cargos públicos: ou por crime *:'alimentar. de prevaricação, peito 
ou suborno, concussão. peculato, ou contra z economia popular. contra o sistema financeiro 
nacionaL contra.norrnas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública. 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCiMA SEGUNDA. DO FORO 

Os casos omissos no presente contraio social serão resolvidos nos termos da legislação cm 

vigor, ficando eleito, dc comum acordo entreos sócios, oForo Central daCcnarca da Região 
Metropolitana de Curitiba. P~ para resolução de evenuads dúvidas e controvérsias. 

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de 
iguais teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e 
legais efeitos. 

Curitiba. 31 de dezembro de 2015. 
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ATA DA 161  REUNIÃO DE SÓCIOS 

1. Data. Hora e Local: 17 de abril de 2013. às 1 ihø0min. na  sede social, localizada na Rua 

Senador Accioiy Filho, 431, Cidade industrial, Curitiba, Paraná. 

2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, em razão da presença da ttaJidade 

dos sócios representantes do capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 

Sácios. 

3. Mesa: Hélio Bruck Rotenberg, como Presidente; e Lucas Raduy Guimarães. corno Secretário. 

4. Ordem do Dia: a) Renúncia dos membros da Diretoria: (b) eleição dos novos membros da 

Diretoria; (e) outros assuntos sociais. 

5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (a) Aceita a renúncia dos membros da Diretoria, 

Srs. Hélio Bruck Rotenberg, Lucas Raduy Guimarães, Renato Ribas Vaz, Cixares Libero Vargas, 

Ruben Tadeu Coninck Forrnighieri e Samuel Ferarri Lago que, com exceção do Sr. Lucas Raduy 

3uirnarães.passaram a compor o Conselho de Administração da sócia Positivo Participa ções 

S.A. (b) Eleitos, com mandato por prazo indeterminado, para o cargo de Diretor Presidente, Sr. 

LUCAS RADUY GUIMARÃES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 

identidade RG n° 3.666.258-i!SSP-PR. inscrito no CPF/MF sob n° 875.483.489-91. com  

T -.  domicic na Avenida Cândido i-iartrnann, 1.400, Bigorrilho, Lurltlba, Paraná; para e cargo de 

Diretor Administrativo-Financeiro. Sr. LUZ CÉZAR TEIXEIRA, brasiieirc, casado, contador, 

portador da Carteira de identidade RO n° 4.316.083-4/SSP-PR, inscrito no CPF!MF 	sob n' 

601.604.629-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann, 1.400, Bigorrilho, Curitiba. 

Paraná; e para o cargo de Diretor Executivo, Sr. EMERSON WALTER DOS SANTOS, 

brasileiro. casado, administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° 

25637.734-0ISS1P-SP, inscrito no CPFÍMF sob n° 162.327.328-55, com domicilio na Rua Nossa 

Senhora Apadida 174, Seminário, Curitiba, Paraná. Os Diretores eleitos aceitaram a nomeação 

eaernos em seus cargos mediante assinatura dos respectivos termos de posse lavrado 

míopno 
' 

4J1 -e4kméie  Finalizados os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 
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EDITORA 

POSITIVO 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Estado de São Paulo 

Ref. Pregão Presencial n° 009/2017 
Edital n° 020/2017 
Processo n° 020/2017 

Prezados Senhores; 

A Editora Positivo Ltda., CNPJ n° 79 719 613 0001 33, sediada, na Rua Senador Accioly 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de Licitação 

ANEXO IX - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/17 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1—OBJETO 

1.1. Compreende o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico. composto de Livros Didáticos, Material Ampliado 
(para alunos com Deficiência Visual parcial). Assessoria Pedagógica a todos os professores e 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação. acesso a um ambiente virtual com conteúdos 
educacionais, oferta de um Sistema de Monitoramento Educacional que contribua para 
sistematizar. organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo Município no 
ano letivo de 2017, para o seguinte número de alunos e professores: 

Alunos: 
E Maternal TI (03 anos): 380 alunos: 

Jardim 1(04 anos): 539 alunos (material ampliado 01 aluno): 
1 Jardim 11 (05 anos): 583 alunos. 
TOTAL: 1.502 alunos 

Professores: 
Número estimado: 100. 

2— CONDIÇÕES 

2.1. As entregas do objeto desta licitação deverão ocorrer conforme requisição, de forma 
parcelada, no prazo máximo de 20 (vime) dias, a contar do recebimento de cada pedido. 

2.2. A Secretaria Municipal de Educação deverá informar os locais de entrega dos produtos, assim 
como a quantidade de materiais didáticos dos alunos e professores para atendimento de cada 
pedido. os quais serão entregues. pela licitante vencedora, em cada unidade escolar. 

2.3. O recebimento provisório do produto se efetivará com a entrega do produto a funcionário 
responsável pelo recebimento. O ftincionário eri!icará as condições da mercadoria e de seu 
armazenamento podendo recusá-la de imediato. caso não esteja adequada ao presente contrato. 

2.4. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 01 (um) dia após a entrega do produto, 
podendo neste período a Contratante solicitar a troca ou a reposição da mercadoria em desacordo 
com o contratado, devendo esta ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação. 

3— DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA O ALUNO DO MATERNAL 11 - 3 ANOS 

Para o aluno 
02 (dois) livros didáticos. sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração entre os eixos: 
Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte Natureza e 
Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
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horizontal: capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 
das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, 
acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual, contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em ZD 

formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado 
à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a 
do miolo; e. acabamento em espiral. 

• 01 (unia) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (uni) para cada semestre. contendo a integração entre os eixos: 

Identidade. Autonomia e intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e 
Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual. contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso 
em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 
etária das crianças; e, acabamento em espiral. 

• 01 (uni) volume anual do livro didático com orientações metodológicas de Educação Física. 
Material espiralado, com impressão colorida no trmato vertical. 

• 01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação 
de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• Material de apoio complementar, consumível, confeccionado em papel resistente, composto por 01 
(um) cartaz para o trabalho com poema e 01 (um) calendário anual. 

01 (uma) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA OS ALUNOS DO JARDIM 1 (4 ANOS) E JARDIM 
11 (ÁS ANOS) 

Para os alunos 

04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre. contendo a integração entre os 
eixos: Identidade, Autonomia e intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; 
Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 
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formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores. com  destaque para o projeto gráfico 
adequado à faixa etária das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura 
maior que a do miolo; e, acabamento em espiral. 

• 01 (uma) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 

04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os 
eixos: Identidade, Autonomia e Intimidade; Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; 
Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 
formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro; e, 
acabamento em espiral. 

o 01 (um) livro didático anual de Arte. em formato vertical, acabamento em espiral, capa 
confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 

° 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física, 
em formato vertical, acabamento cm espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 

• 01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, 
recitação de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• 01 (uma) maleta com alça. para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resisteme. 

4- DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS 

1 ATENDE NÃO ATENDE 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO 

SISTEMA DE ENSINO 	 
Os elementos que integram o sistema são compostos. 
por: 
• Livro Didático. como eixo articulador da proposta 

de organização curricula e mediação docente; 
• Ambiente Digital de Aprendizagem, composto por 

um conteúdo de tecnologias e recursos que 
permitem potencializar o aprendizado e 
engajamento individualizado do aluno de acordo  

28 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 i Taquaritinga / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gOv.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de LkitaiIo 

com as necessidades e o ritmo de cada um; 
Assessoria Pedagógica que contribua com o 
trabalho da equipe técnica, gestores e docentes do 
município que utilizem o material adotado. 
Programa de avaliação e gestão da Educação 
Municipal que possa emitir relatórios comparativos 
com os indicadores nacionais de educação.  

A proposta metodológica do material está em 
consonância com os comandos normativos que regem a 
educação básica brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN), Diretrizes Curriculares 

2. Nacionais (DCN's) e os Referenciais Curriculares 
Nacionais para Educação Infantil (RCNE1 
O sistema licitante oferece como benefícios: 

A observação das normas regedoras e informadoras 
da educação básica brasileira, na elaboração do 
material didático: 
As mais modernas metodologias de ensino 
adequadas aos níveis de ensino: 

• A diversidade e a ousadia dos projetos 
educacionais, permitindo 'a interdisciplinaridade; 

• Um projeto gráfico, cuja diagramação pode contar 
com os recursos tecnológicos de ponta, garantindo 
uma excelência na programação visual e uma alta 
qualidade de resolução; 

• Uma ferramenta à equipe docente, contendo as 
orientações metodológicas com o intuito de 
subsidiá-la em sua práxis pedagógica - o livro do 

3. • Uma equipe de profissionais habilitados que 
professor; 

ofereça apoio pedagógico na utilização do material; 
• Apresenta Livro para o Professor que evidencia o 

programa anual de conteúdos, reflexão teórico-
prática sobre as diversas formas de ensinar e 
aprender, 	tais 	como: 	contextualização, 
problematização. pesquisa. articulação de 
conteúdos com outras áreas de conhecimento, além 
de discussões a respeito do sistema avaliativo, 
flindamentações 	teóricas, 	sugestões 	de 
procedimentos, referências bibliográficas e outros 
elementos que contribuem para a atualização e 
aperfeiçoamento da equipe docente, e consta ainda. 
o livro do aluno com as atividades resolvidas e 
comentadas.  

o 

o 
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De acordo com as novas concepções legislativas para 
inclusão escolar, na qual não devem existir critérios ou 
exigências de natureza alguma, nem mecanismos de 
seleção ou discriminação para o acesso e a 
permanência de alunos na Educação, o Sistema 
licitante oferece: 

• Recursos que possam ampliar o debate e a reflexão 
sobre o acesso e permanência de pessoas com 
Necessidades Educativas Especiais no interior das 
escolas; 

• Materiais e recursos necessários para que a prática 
educativa aconteça; 

O projeto gráfico apresenta urna diagramação de 
qualidade, utilizando-se de urna tecnologia de ponta, 

1 coerente com a metodologia proposta, com excelência 
na programação visual sempre adequada às situações 
de ensino e aprendizagem e ao nível de escolaridade, 
além de conterem as seguintes características: 

Letras: a legibilidade das letras deve ocorrer em 
todos os anos e bimestres do material didático; 
Textos Não Verbais: devem ser condizentes à faixa 
etária e aproximar-se da realidade do aluno, com 
uma linguagem adequada em sua diversidade. 
Devem apresentar a referência bibliográfica, 
atendendo à Lei dos Direitos Autorais; 
Ilustrações: Devem apresentar-se na forma de 
imagens diversificadas, tais como fotos, desenhos, 
figuras, com alta qualidade de resolução, 
apresentando registro dos créditos fotográficos; 
Espaços: Devem ser suficientes para o registro da 
escrita, por meio de linhas, bem como vazios para o 
registro da linguagem plástica. 
Material de Apoio: deve ser mais um recurso 1 
utilizado para o enriquecimento dos conteúdos 
apresentados nos livros didáticos, oferecendo 
atividades que envolvem o uso das diferentes 
linguagens. 

• Material para portadores de necessidades especiais 
visuais em formato A3 para baixa visão.  

ATENDE NÃO ATENDE 
COMPOSIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 
MATERNAL II, JARDIM 1 E JARDIM II DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
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Os livros didáticos para os alunos apresentam: 
(. Maternal: 3 volumes, sendo 2 entregues 

semestralmente e 1 anualmente; 
• Jardim 1 e II: 4 volumes, sendo 1 por bimestre. 

1 De uma maneira geral, os livros da Educação Infantil 
possuem as seguintes características: 

2. 1 Suas unidades de trabalho privilegiam situações 
didáticas (de ensino e aprendizagem), nas quais os 

1 alunos interagem entre si, com o professor, com o 
conhecimento e com a comunidade;  
A organização didática favorece a interação, o respeito 
pela diversidade e a individualidade, valoriza os 

1 .conhecimentos prévios dos alunos e a aprendizagem 
1 significativa, propõe a resolução de problemas e 

3. possibilita a proximidade com práticas sociais reais, 
considerando a cultura, os valores e as crenças; 

A linguagem é compatível às necessidades dos alunos 
4. ida 	Educação 	Infantil, 	permitindo 	a 

interdisciplinaridade.  
O Material para a disciplina de Artes indica caminhos 
para que ele conduza os alunos à compreensão do saber 

1 estético e à construção de novos saberes artísticos por 
meio da alfabetização estética, educação dos sentidos, 
para que eles possam utilizar os códigos gramaticais 
específicos de cada linguagem, suas diversas maneiras 
de composição e contextualização, no tempo e no 

les aço. 
Material para as aulas de atividade Física, respeitando 
o eixo movimento do RCNei da Educação Infantil 
Utiliza a ludicidade para trabalhar os aspectos cognitivo 
e afetivo, conectados com o movimento por meio de 
jogos, brincadeiras e atividades rítmicas, revelando a 

	

6. 	cultura corporal de cada grupo social e constituindo-se 1 
i em atividades privilegiadas, nas quais o movimento é 
aprendido e ganha significados. 

A proposta pedagógica para Educação Infantil que o 
sistema licitante adota, desenvolve situações de ensino 
com os seguintes objetivos: 
Capacidade de ordem física: possibilidades de 

	

7. 	1  apropriação e conhecimento das potencialidades 
1 corporais. o autoconhecimento, o uso do corpo na 
expressão das emoções e o deslocamento com 
segurança 	  
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1 Capacidade de ordem afetiva: construção da auto-
estima, atitudes no convívio social. compreensão de si 

8. 	e dos outros; 

Capacidade de ordem cognitiva: desenvolvimento dos 
1 recursos para pensar, do uso e apropriação de formas 

9.1 de 	representação 	e 	comunicação 	envolvendo 	a 
resolução de problemas; 

Capacidade de ordem ética: construção de valores que 
10. norteiam as ações das crianças; 

/ 

Capacidade de inserção social: possibilidade de se 
perceber corno membro participante de um grupo, uma 

11. i comunidade e uma sociedade,- ociedade:

1Capacidade 'Capacidadede 	relação 	interpessoal: 	aprender 	a 
12. conviver 	socialmente 	com 	di!èrenças 	de 	ordem 

diversas. 

ESPECIFiCIDADES DO APOIO PEDAGÓGICO 
ATENDE 	1 NÃO ATENDE 

1.  

O licitante oferece apoio pedagógico à 
equipe técnica da Secretaria de Educação e das Escolas, 
durante o prazo de vigência do contrato. 

2.  

Oferece apoio pedagógico para os educadores da 
Educação Infantil, de acordo com os Referenciais 

1 Curriculares Nacionais, com base em âmbitos e eixos 
de trabalho na Educação. 

3.  

1 Disponibiliza 	o 	auxílio 	de 	um 	especialista 	em 
1 educação, 	responsável 	pela 	articulação 	entre 	as 
1 demandas do Município de Taquaritinga/SP e o sistema 
Ide ensino, na forma presencial e à distância. 

4.  
Oferece atendimentos via telefone, fax e e-mail, para os 
docentes da Educação Infantil. 
O sistema licitante deverá olèrccer curso presencial de 
formação continuada aos docentes, gestores e equipe 

!técnica da Secretaria da Educação. com  carga horária 
mínima de 48 horas. 
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Oferece treinamento específico do sistema para as 
equipes docentes e técnico-pedagógicas. no sentido de 
orientá-los quanto à organização do cronograma para a 
utilização do material didático bimestral, oferecendo 
embasamento teórico e metodológico. - 

6.  

Oferece 	atendimentos 	específicos 	sobre 	tecnologia 
tanto para equipe gestora como para a equipe de 
técnicos da Secretaria da Educação, colaborando para o 
uso efetivo do ambiente virtual na Internet. ministrado 
por especialista da Area de Informática. 

y 

7.  

Oferece curso de gestão, abordando a competência da 
gestão escolar em estabelecer o direcionamento e a 1 
mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura 
das escolas, de modo que sejam orientadas para 
resultados, 	isto 	é, 	um modo 	de 	ser e de 	fazer 
caracterizado 	por 	ações 	conjuntas, 	associadas 	e 
articuladas. 

/ 

S. 

O 	programa 	de 	assessoria 	pedagógica 	prevê 	a 
possibilidade de reformulações em sua programação, a 
partir 	de 	dificuldades 	identificadas 	nas 	práticas 
docentes 	dos 	professores 	da 	Rede 	Municipal 	de 
Educação de Taquaritinga/SP. 

' 

9.  
O assessoramento pedagógico é oferecido no decorrer 
do ano letivo, no Município. '\ 

10.  

O programa de assessoria pedagógica envolve a equipe 
diretiva  e todos os professores que utilizarão o material 

1 didático. 

ESPECIFICIDADES DO PROGRAMA DE 
AVALIAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

ATENDE NÃO ATENDE 

O 	Programa parte 	do 	pressuposto 	de 	que. 	para 
1 acompanhar o avanço educacional de uma realidade, 
não basta considerar apenas um aspecto dela, mas levar 
em consideração o conjunto de características que 
permitam compreendê-la no seu todo. 

2.  

Nos objetivos do Sistema de Avaliação, é contemplado 
o interesse em caracterizar o perfil da gestão e das 
ações 	educacionais 	realizadas 	no 	Município 
estabelecendo 	de 	modo 	claro 	e 	preciso 	as 	suas 

1 potencialidades e fragilidades. 

3.  

O Sistema de Avaliação possibilita elementos para que 
seja 	possível 	conhecer, 	gerenciar 	e 	interpretar 	as 
informações sobre os processos e resultados relativos à 

1 educação. 
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O programa de avaliação tem corno foco informações 1 
capazes de fomentar relações significativas entre as 

4. unidades escolares e a prefeitura / secretaria de 
educação. 

O Programa tem condições de fornecer à Prefeitura de 
Taquaritinga/SP parâmetros de comparabi 1 idade sobre 

S. a qualidade da educação Municipal e seus avanços 
sociais. 

O Programa fornece relatórios técnicos e planos de 
6. ação para subsidiar a atuação dos gestores educacionais 

no Município. 

O Programa é composto por módulos que interagem 
entre si a fim de produzir informações quantitativas e 

7. qualitativas aos responsáveis pelo Sistema de Ensino à 
1 Prefeitura local e às escolas do Município de 
	Taquaritinga/SP. 	-- 

Os módulos agrupam um conjunto de indicadores tais 
como IDEB, Prova Brasil, ANA (Avaliação Nacional 
de Avaliação), Taxas de Aprovação. Reprovação e 

8. !Abandono. que, em seu todo, irão fornecer parâmetros 
para traçar as potencialidades e as fragilidades da 
educação Municipal.  
O Programa, por meio de seu sistema de 
processamento de dados, gera relatórios, nas seguintes 
formas: 

9. 	• descritivos e analíticos: 
de barra; 

e de linha; 
cockpit  

O Programa aglutina urna gama variada de indicadores 
quantitativos e qualitativos organizados em grupos, que! 

Icontemplam: 
o 	As características do município: 
• Informações sobre gestão e planejamento; 

10. • Dados sobre o processo ensino - aprendizagem; 
e 	Informações sobre recursos/investimentos;  

Os indicadores utilizados irão propiciar urna visão das 
principais características quantitativas e qualitativas da 

1 ação educacional do Município contribuindo assim nos 
11. 1, processos de reflexão e de tomada de decisão. 

1 A forma de coleta das informações ocorrerá por meio 
de: 

ii 
2. 
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diretamente pelo Prefeito. Secretário e os(as) 
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Diretores (as) de escolas para responsabilizar 
administrativamente as partes. 

• Questionários respondidos pelos pais dos 
estudantes. 

O Programa apresenta indicadores subdivididos 
13. conforme as intenções e especificidades dos objetivos 

pretendidos. 
O Programa contempla a avaliação da educação e da 
gestão pública no Município, por meio de indicadores 
que atendem os aspectos da avaliação Institucional, 

14. 1 avaliação de desempenho dos alunos, satisfação da 
comunidade e aspectos socioeconômicos e 
organizacionais. 
O Programa, por meio de seu sistema de 
processamento de dados. irá gerar relatórios para o 
Prefeito. Secretária Municipal e Diretores de Escolas, 
que contemplem informações sobre: 

• Plano deAção; 
• Relatório geral contendo os resultados em cada 

módulo do Sistema; 
• Relatório específico contendo os resultados 

obtidos em cada indicador: 
• Relatório comparativo do Município em relação 

ao Estado e Brasil. 
O Programa possui um indicador que acompanhe o 

16. nível de organização e a forma de planejamento 
exercida pelos gestores da educação.  
O Programa disponibiliza ferramenta de pesquisa de 
satisfação sobre a participação da comunidade escolar 

17. i nos programas e projetos educacionais e sobre a sua 
percepção sobre os avanços obtidos pelo município de 
Taquaritinga !SP.  
O Programa possibilita o acesso a informações em 

18. tempo real aos dados do Município em qualquer lugar 
que exista acesso à internet. 

15. 

ESPECIFICIDADES DO AMBIENTE DIGITAL 

1 Com o intuito de ampliar e enriquecer as possibilidades 
do trabalho educativo em sala de aula, tanto para o 
planejamento dos professores, como para a organização 
dos estudos dos alunos e acompanhamento dos pais ou 

Iresponsáveis, o Sistema de Ensino oferece um 
Ambiente Digital que possibilite explorar os conteúdos 
curriculares por meio do computador, celular e da 
Internet. o qual poderá ser acessado por meio de senhas 
e loins específicos. 

ATENDE NÃO ATENDE 
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Ambiente digital de aprendizagem composto por um 
conjunto de tecnologias e recursos que permitem 

2. potencializar 	o 	aprendizado 	e 	o 	engajamento 
individualizado 	do 	aluno. 	de 	acordo 	com 	as 
necessidades e o ritmo de cada um 
Disponibiliza o 	acesso 	por diferentes 	plataformas, 

3. 1 conforme o perfil do usuário. 

4.  

O Ambiente Digital do Sistema licitante oportuniza um 
ambiente de comunicação entre equipe técnica/gestora, 
docentes e discentes. 

Ambiente 	digital 	de 	aprendizagem 	com 	objetos 
educacionais 	interativos 	para 	complementação 	dos 

S. 	conteúdos do material didático / 

Ambiente digital de aprendizagem que utiliza recursos 
e ferramentas apropriadas para as crianças da Educação 

6. Infantil atendendo as especificidades dessa faixa etária 
/ 

Ambiente digital de aprendizagem que proporciona a 
alfabetização digital para as crianças da Educação 

7. Infantil por meio de atividades lúdicas e interativas. / 

S. 

Ambiente digital de aprendizagem organizado em 
sequências 	didáticas 	nas 	quais 	o 	professor 	pode 
acompanhar o desempenho e o aprendizado de cada 
aluno, possibilitando melhores abordagens de ensino e 
a adaptação de suas aulas 

/ 

9.  

Ambiente digital de aprendizagem que possibilita aos 
professores, 	aos 	gestores 	e 	aos 	familiares, 	o 
acompanhamento c o gerenciamento do aprendizado do 
aluno, por meio de relatórios, em tempo real, com 
análises inteligentes sobre o seu desempenho ao longo 
da sua trajetória escola 

1 
/ 

10.  

Ambiente digital de aprendizagem que permite ao 

/ 
professor, em seu planejamento e cotidiano escolar,  
aplicar avaliações processuais de acordo com o 
desempenho e necessidade educacional do aluno 

11.  

Ambiente digital de aprendizagem que permite ao 
professor 	mensurar 	o 	registro 	de 	atividades 	e 	a 
realização de tarefas, por meio de relatórios 
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Ambiente digital de aprendizagem com  
possibilidade de acesso por meio de diferentes  

12. 1 dispositivos, como desktops, notebooks, tabletes e  
smartphones, apresentando um design responsivo 

	
\ 

ou sela, com lavout que se adapta às diversas 
plataformas, por meio das quais pode ser acessado  

Ambiente digital de aprendizagem que oferece 
conteúdos apropriados e ferramentas adequadas para 
cada eixo ou área do conhecimento, atendendo as 
proposições previstas em Lei, bem como as 
expectativas da Rede de Ensino quanto à inclusão 
digital 
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ANEXO IX - PREGÃO PRESENCIAL N° 009/1 7 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1—OBJETO 

1.1. Compreende o objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico, composto de Livros Didáticos, Material Ampliado 

ara alunos com Deficiência Visual parcial). Assessoria Pedagógica a todos os professores e 
equipe técnica da Secretaria Municipal de Educação, acesso a um ambiente virtual com conteúdos 
educacionais, oferta de um Sistema de Monitoramento Educacional que contribua para 
sistematizar. organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo Município no 
ano letivo de 2017. para o seguinte número de alunos e professores: 

Alunos: 
Maternal 11 (03 anos): 380 alunos; 
Jardim 1(04 anos): 539 alunos (material ampliado 01 aluno); 

C, Jardim 11 (05 anos): 583 alunos. 
TOTAL: 1.502 alunos 

Professores: 
Número estimado: 100. 

2— CONDIÇÕES 

2.1. As entregas do objeto desta licitação deverão ocorrer conforme requisição, de forma 
parcelada, no prazo máximo de 20 (vinte) dias. a contar do recebimento de cada pedido. 

2.2. A Secretaria Municipal de Educação deverá informar os locais de entrega dos produtos, assim 
como a quantidade de materiais didáticos dos alunos e professores para atendimento de cada 
pedido. os quais serão enti-egues, pela licitante vencedora, em cada unidade escolar. 

2.3. O recebimento provisório do produto se efetivará com a entrega do produto a funcionário 
responsável pelo recebimento. O funcionário verificará as condições da mercadoria e de seu 
armazenamento podendo recusá-la de imediato, caso não esteja adequada ao presente contrato. 

2.4. O recebimento definitivo dar-se-á no prazo de até 01 (um) dia após a entrega do produto, 
podendo neste período a Contratante solicitar a troca ou a reposição da mercadoria em desacordo 
com o contratado, devendo esta ocorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação. 

3— DA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA O ALUNO DO MATERNAL 11 - 3 ANOS 

Para o aluno 
• 02 (dois) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração entre os eixos: 

Identidade, Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e 
Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
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1izontal; capa confeccionada em papei resistente. com  impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa etária 
das crianças; material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a do miolo; e, 
acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual, contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em 
formato horizontal: capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores. com  destaque para o projeto gráfico adequado 
à faixa etária das crianças: material de apoio confeccionado em papel com gramatura maior que a 
do miolo: e, acabamento em espiral. 

o 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
• 02 (dois) livros didáticos. sendo 01 (um) para cada semestre, contendo a integração entre os eixos: 

Identidade, Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; Natureza e 
Cultura: Diversidade; Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em formato 
vertical: capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso em 
papel de qualidade e em quatro cores; material de apoio no próprio livro, acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual. contendo espaços para o registro de situações cotidianas. Material em 
formato vertical: capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo impresso 
em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico adequado à faixa 
etária das crianças: e, acabamento em espiral. 

• 01 (um) volume anual do livro didático com orientações metodológicas de Educação Física. 
Material espiralado, com impressão colorida no formato vertical. 

• 01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, recitação 
de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• Material de apoio complementar, consumível, confeccionado em papel resistente, composto por 01 
(um) cartaz para o trabalho com poema e 01 (um) calendário anual. 

• 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 
confeccionada em material resistente. 

DESCRIÇÃO DO MATERIAL PARA OS ALUNOS DO JARDIM 1 (4 ANOS) E JARDIM 
II (5 ANOS) 

Para os alunos 
• 04 (quatro) livros didáticos, sendo 01 (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os 

eixos: Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; 

Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 
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formato horizontal; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 
impresso em papel de qualidade e em quatro cores, com destaque para o projeto gráfico 

adequado à faixa etária das crianças: material de apoio confeccionado em papel com gramatura 

maior que a do miolo: e, acabamento em espiral. 

• 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente. 

Para o professor 
• 04 (quatro) livros didáticos. sendo O (um) para cada bimestre, contendo a integração entre os 

eixos: Identidade. Autonomia e Intimidade: Corpo e Movimento; Linguagens da Arte; 

Natureza e Cultura: Diversidade: Relações Matemáticas e Cultura Oral e Escrita. Material em 

formato vertical; capa confeccionada em papel resistente, com impressão colorida; miolo 

impresso em papel de qualidade e em quatro cores: material de apoio no próprio livro; e, 

acabamento em espiral. 

• 01 (um) livro didático anual de Arte, em formato vertical, acabamento em espiral, capa 
confeccionada em papel resistente e miolo impresso em quatro cores. 

• 01 (um) livro didático anual com orientações metodológicas para as aulas de Educação Física, 

em formato vertical, acabamento em espiral, capa confeccionada em papel resistente e miolo 
impresso em quatro cores. 

• 01 (um) CD com canções de diferentes gêneros musicais, narração de histórias infantis, 
recitação de poemas e sons relacionados aos conteúdos explorados no livro didático. 

• 01 (uma) maleta com alça, para o transporte e acondicionamento do material didático, 

confeccionada em material resistente. 

4- DOS CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DAS AMOSTRAS 

ATENDE NÃO ATENDE 
ESPECIFICAÇÕES GERAIS DO 
	 SISTEMA DE ENSINO 	 
Os elementos que integram o sistema são compostos 
por: 
. Livro Didático, como eixo articulador da proposta 

de organização curricular e mediação docente: 
• Ambiente Digital de Aprendizagem, composto por 

um conteúdo de tecnologias e recursos que 
permitem potencializar o aprendizado e 
	 engajamento individualizado do aluno de acordo 

28 
Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de Licitação 	 

com as necessidades e o ritmo de cada um; 
o Assessoria Pedagógica que contribua com o 

trabalho da equipe técnica, gestores e docentes do 
município que utilizem o material adotado. 
Programa de avaliação e gestão da Educação 
Municipal que possa emitir relatórios comparativos 
com os indicadores nacionais de educação.  

A proposta metodológica do material está em 
consonância com os comandos normativos que regem a 
educação básica brasileira: Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN). Diretrizes Curriculares 
Nacionais (DCN's) e os Relèrenciais Curriculares 
Nacionais 'ara Educação Infantil (RCNEI  
O sistema licitante oferece como benefícios: 
e A observação das normas regedoras e informadoras 

da educação básica brasileira, na elaboração do 
material didático: 

o As mais modernas metodologias de ensino 
adequadas aos níveis de ensino; 

• A diversidade e a ousadia dos projetos 
educacionais, permitindo a interdisciplinaridade; 

• Um projeto gráfico, cuja diagramação pode contar 
com os recursos tecnológicos de ponta, garantindo 
uma excelência na programação visual e uma alta 
qualidade de resolução- 

19 Uma ferramenta à equipe docente, contendo as 
orientações metodológicas com o intuito de 
subsidiá-la em sua práxis pedagógica - o livro do 
professor: 

• Uma equipe de profissionais habilitados que 
ofereça apoio pedagógico na utilização do material; 

1 • 	Apresenta Livro para o Professor que evidencia o 
programa anual de conteúdos, reflexão teórico-
prática sobre as diversas formas de ensinar e 
aprender. 	tais 	como: 	contextualização, 
problematização, pesquisa, articulação de 
conteúdos com outras áreas de conhecimento, além 
de discussões a respeito do sistema avaliativo, 
fundamentações 	teóricas, 	sugestões 	de 
procedimentos. referências bibliográficas e outros 
elementos que contribuem para a atualização e 
aperfeiçoamento da equipe docente, e consta ainda, 
o livro do aluno com as atividades resolvidas e 
comentadas. 
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Letras: a legibilidade das letras deve ocorrer em 
todos os anos e bimestres do material didático; 
Textos Não Verbais: devem ser condizentes à faixa 
etária e aproximar-se da realidade do aluno, com 
uma linguagem adequada cm sua diversidade. 
Devem apresentar a referência bibliográfica, 
atendendo à Lei dos Direitos Autorais: 

e Ilustrações: Devem apresentar-se na forma de 
imagens diversificadas, tais como fotos, desenhos, 
figuras, com alta qualidade de resolução, 
apresentando registro dos créditos fotográficos; 
Espaços: Devem ser suficientes para o registro da 
escrita, por meio de linhas, bem como vazios para o 
registro da linguagem plástica: 
Material de Apoio: deve ser mais um recurso 
utilizado para o enriquecimento dos conteúdos 
apresentados nos livros didáticos, oferecendo 
atividades que envolvem o uso das diferentes 
linguagens. 
Material para portadores de necessidades especiais 
visuais em formato A3 para baixa visão.  

e 

e 

S. 
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De acordo com as novas concepções legislativas para 
inclusão escolar, na qual não devem existir critérios ou 

1 exigências de natureza alguma. nem mecanismos de 
seleção ou discriminação para o acesso e a 
permanência de alunos na Educação, o Sistema 
licitante oferece: 

e Recursos que possam ampliar o debate e a reflexão 
sobre o acesso e permanência de pessoas com 

4 	Necessidades Educativas Especiais no interior das 
escolas; 

Materiais e recursos necessários para que a prática 
educativa aconteça; 

1 

O projeto gráfico apresenta uma diagramação de 
qualidade, utilizando-se de urna tecnologia de ponta, 
coerente com a metodologia proposta, com excelência 
na programação visual sempre adequada às situações 
de ensino e aprendizagem e ao nível de escolaridade, 

i além de conterem as seguintes características: 

ATENDE NÃO ATENDE 
COMPOSIÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES DO 
MATERNAL II, JARDIM 1 E JARDIM II DA 

EDUCAÇÃO INFANTIL  
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1. 

Os livros didáticos para os alunos apresentam: 
• Maternal: 	3 	volumes, 	sendo 	2 	entregues 

semestralmente e 1 anualmente; 
• Jardim 1 e 11: 4 volumes, sendo 1 sor bimestre. 

2.  

De uma maneira geral, os livros da Educação Infantil 
possuem as seguintes características: 
Suas 	unidades 	de 	trabalho 	privilegiam 	situações 
didáticas (de ensino e aprendizagem), nas quais os 
alunos interagem entre si, com o professor, com o 
conhecimento e com a comunidade; 

3.  

A organização didática favorece a interação, o respeito 
pela 	diversidade 	e 	a 	individualidade, 	valoriza 	os 
conhecimentos prévios dos alunos e a aprendizagem 
significativa, 	propõe 	a 	resolução 	de 	problemas 	e 
possibilita a proximidade com práticas sociais reais, 
considerando a cultura, os valores e as crenças: 

4.  
A linguagem é compatível às necessidades dos alunos 
da 	Educação 	Infantil, 	permitindo 	a 
interdisci .linaridade. 

S. 

O Material para a disciplina de Artes indica caminhos 
para que ele conduza os alunos à compreensão do saber 
estético e à construção de novos saberes artísticos por 
meio da alfabetização estética, educação dos sentidos, 
para que eles possam utilizar os códigos gramaticais 
específicos de cada linguagem, suas diversas maneiras 
de composição e contextualização, no tempo e no 
espaço. 

6. 

Material para as aulas de atividade Física, respeitando 
o eixo movimento do RCNei da Educação Infantil 
utiliza a ludicidade para trabalhar os aspectos cognitivo 
e afetivo. conectados com o movimento por meio de 
jogos, brincadeiras e atividades rítmicas, revelando a 
cultura corporal de cada grupo social e constituindo-se 
em atividades privilegiadas, nas quais o movimento é 
aprendido e ganha significados. 

7. 

A proposta pedagógica para Educação Infantil que o 
sistema licitante adota. desenvolve situações de ensino 
com os seguintes objetivos: 
Capacidade 	de 	ordem 	tisica: 	possibilidades 	de 
apropriação 	e 	conhecimento 	das 	potencialidades 
corporais, o autoconhecimento, o uso do corpo na 
expressão 	das 	emoções 	e 	o 	deslocamento 	com 
segurança 

3' 
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S. 

Capacidade de ordem afetiva: construção da auto-
estima, atitudes no convívio social, compreensão de si 
e dos outros; 

9.  

Capacidade de ordem cognitiva: desenvolvimento dos 
recursos para pensar, do uso e apropriação de formas 
de 	representação 	e 	comunicação 	envolvendo 	a 
resolução de problemas; 

10.  
Capacidade de ordem ética: construção de valores que 
norteiam as ações das crianças; 

11.  

Capacidade de inserção social: possibilidade de se 
perceber como membro participante de um grupo, uma 
comunidade e urna sociedade: A 

12.  
Capacidade 	de 	relação 	interpessoal: 	aprender 	a 
conviver 	socialmente 	com 	diferenças 	de 	ordem 
diversas. 

ESPECIFICIDADES DO APOIO PEDAGÓGICO 
ATENDE NÃO ATENDE 

1.  

O licitante oferece apoio pedagógico à 
equipe técnica da Secretaria de Educação e das Escolas, 
durante o prazo de vigência do contrato. 

2.  

Oferece apoio pedagógico para os educadores da 
Educação 	infantil, de acordo com os Referenciais 
Curriculares Nacionais, com base em âmbitos e eixos 
de trabalho na Educação. 

3.  

Disponibiliza 	o 	auxílio 	de 	um 	especialista 	em 
educação, 	responsável 	pela 	articulação 	entre 	as 

1 demandas do Município de Taquaritinga/SP e o sistema 
de ensino, na forma presencial e à distância. 

4.  
Oferece atendimentos via telefone, fax e e-mail, para os 

1 docentes da Educação infantil. 
O sistema licitante deverá oferecer curso presencial de 
formação continuada aos docentes, gestores e equipe 
técnica da Secretaria da Educação, com carga horária 
mínima de 48 horas. 
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Oferece treinamento específico do sistema para as 
equipes docentes e técnico-pedagógicas. no sentido de 
orientá-los quanto à organização do cronograma para a 
utilização do material didático bimestral. oferecendo 
embasamento teórico e metodológico. 

6.  

Oferece 	atendimentos 	específicos 	sobre 	tecnologia 
tanto para equipe gestora como para a equipe de 
técnicos da Secretaria da Educação, colaborando para o 
uso efetivo do ambiente virtual na Internet, ministrado 
sor es .eci alista da Área de Informática. 

7.  

Oferece curso de gestão, abordando a competência da 
gestão escolar em estabelecer o direcionamento e a 
mobilização capazes de sustentar e dinamizar a cultura 
das escolas. de modo que sejam orientadas para 
resultados, 	isto 	é, um 	modo 	de 	ser 	e 	de 	fazer 
caracterizado 	por 	ações 	conjuntas. 	associadas 	e 
articuladas. 

8.  

O 	programa 	de 	assessoria 	pedagógica 	prevê 	a 
possibilidade de reformulações em sua programação, a 
partir 	de 	dificuldades 	identificadas 	nas 	práticas 
docentes 	dos 	professores 	da 	Rede 	Municipal 	de 
Educação de TaquaritingaíSP. 

9.  
O assessoramento pedagógico é oferecido no decorrer 

1 do ano letivo, no Município. 

10.  

O programa de assessoria pedagógica envolve a equipe 
diretiva e todos os professores que utilizarão o material 
didático. 

ESPECIFICIDADES DO PROGRAMA DE 
AVALIAÇÃO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

MUNICIPAL 

ATENDE NÃO ATENDE 

1.  

10 Programa 	parte 	do 	pressuposto 	de 	que, 	para 
acompanhar o avanço educacional de uma realidade, 
não basta considerar apenas um aspecto dela, mas levar 
em consideração o conjunto de características que 
permitam compreendê-la no seu todo. 

2.  

Nos objetivos do Sistema de Avaliação, é contemplado 
o interesse em caracterizar o perfil da gestão e das 
ações 	educacionais 	realizadas 	no 	Município 
estabelecendo 	de 	modo 	claro 	e 	preciso 	as 	suas 
potencialidades e fragilidades. 

3.  

O Sistema de Avaliação possibilita elementos para que 
seja 	possível 	conhecer, 	gerenciar 	e 	interpretar 	as 
informações sobre os processos e resultados relativos à 
educação. 
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	 Setor de Lkitacão 	 

O programa de avaliação tem como foco informações 
capazes de fomentar relações significativas entre as 
unidades escolares e a prefeitura / secretaria de 
educação. 

O Programa tem condições de fornecer à Prefeitura de 
1 Taquaritinga/SP parâmetros de comparabi lidade sobre 
a qualidade da educação Municipal e seus avanços 
sociais. 

10 Programa fornece relatórios técnicos e planos de 
6. ação para subsidiar a atuação dos gestores educacionais 

no Município. 

O Programa é composto por módulos que interagem 
1 entre si a fim de produzir informações quantitativas e 

7. 1 qualitativas aos responsáveis pelo Sistema de Ensino à 
Prefeitura local e às escolas do Município de 
Taquaritinga/S P. 	  
Os módulos agrupam um conjunto de indicadores tais 

1 como IDEB, Prova Brasil. ANA (Avaliação Nacional 
de Avaliação), Taxas de Aprovação, Reprovação e 

S. 1 Abandono, que. em seu todo, irão fornecer parâmetros 
para traçar as potencialidades e as fragilidades da 

1 educação Municipal. 
O Programa, por meio de seu sistema de 
processamento de dados, gera relatórios, nas seguintes 
formas: 

9. e descritivos e analíticos: 
e de barra; 
e de linha; 
e cockpit  

O Programa aglutina uma gama variada de indicadores 
quantitativos e qualitativos organizados em grupos, que 
contemplam: 

As características do município: 
e 	Informações sobre gestão e planejamento; 

10. • Dados sobre o processo ensino - aprendizagem; 
e 	Informações sobre recursos/investimentos;  

Os indicadores utilizados irão propiciar uma visão das 
1 principais características quantitativas e qualitativas da 
ação educacional do Município contribuindo assim nos 

11. 1 processos de reflexão e de tomada de decisão. 

A forma de coleta das informações ocorrerá por meio 
de: 

e Formulários eletrônicos disponíveis em sites 
oficiais; 

e Formulários entregues e respondidos/assinados 
12. 1 	diretamente pelo Prefeito, Secretário e os(as)  

Praça Dr, Horário Ramalho no 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
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ATENDE NÃO ATENDE 
ESPECIFiCIDADES DO AMBIENTE DIGITAL 

1 Com o intuito de ampliar e enriquecer as possibilidades 
do trabalho educativo em sala de aula, tanto para o 
planejamento dos professores, como para a organização 
dos estudos dos alunos e acompanhamento dos pais ou 

(responsáveis, o Sistema de Ensino oferece um 
Ambiente Digital que possibilite explorar os conteúdos' 
curricuiares por meio do computador. celular e da 
Internet. o qual poderá ser acessado por meio de senhas 
e logins específicos.  

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Setor de Licitação 	 - 

Diretores (as) de escolas para responsabilizar 
administrativamente as partes. 

• Questionários 	respondidos 	pelos 	pais 	dos 
estudantes. 

13.  
O 	Programa 	apresenta 	indicadores 	subdivididos 
conforme as intenções e especificidades dos objetivos 
pretendidos. - 

14.  

O Programa contempla a avaliação da educação e da 
gestão pública no Município, por meio de indicadores 
que atendem os aspectos da avaliação Institucional, 
avaliação de desempenho dos alunos, satisfação da 
comunidade 	e 	aspectos 	socioeconômicos 	e 
organizacionais. 

15.  

O 	Programa 	por 	meio 	de 	seu 	sistema 	de 
processamento de dados, irá gerar relatórios para o 
Prefeito. Secretária Municipal e Diretores de Escolas, 
que contemplem informações sobre: 

• Plano de Ação; 
• Relatório geral contendo os resultados em cada 

módulo do Sistema; 
• Relatório 	específico 	contendo 	os 	resultados 

obtidos em cada indicador: 
• Relatório comparativo do Município em relação 

ao Estado e Brasil. 

16.  
O Programa possui um indicador que acompanhe o 
nível de organização e a 	forma de planejamento 
exercida pelos gestores da educação. 

17.  

O Programa disponibiliza ferramenta de pesquisa de 
satisfação sobre a participação da comunidade escolar 
nos programas e projetos educacionais e sobre a sua 
percepção sobre os avanços obtidos pelo município de 
Taquaritinga /SP. 
O Programa possibilita o acesso a informações em 

18. tempo real aos dados do Município em qualquer lugar' 
1 que exista acesso à internet. 	 -- 
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Setor de Lidtaiio 

   

Ambiente digital de aprendizagem composto por um 
conjunto de tecnologias e recursos que permitem 
potencializar o aprendizado e o engajamento 
individualizado do aluno, de acordo com as 
necessidades e o ritmo de cada um 
Disponibiliza o acesso por diferentes plataformas, 
conforme o perfil do usuário. 

O Ambiente Digital do Sistema licitante oportuniza um 
ambiente de comunicação entre equipe técnica/gestora, 
docentes e discentes. 

Ambiente digital de aprendizagem com objetos 
educacionais interativos para complementação dos 
conteúdos do material didático 

Ambiente digital de aprendizagem que utiliza recursos, 
e ferramentas apropriadas para as crianças da Educação 

6. Infantil atendendo as especificidades dessa faixa etária 

Ambiente digital de aprendizagem que proporciona a 
alfabetização digital para as crianças da Educação 

7. Infantil por meio de atividades lúdicas e interativas. 

Ambiente digital de aprendizagem organizado em 
sequências didáticas nas quais o professor pode 

8. acompanhar o desempenho e o aprendizado de cada 
aluno, possibilitando melhores abordagens de ensino e 
a adaptação de suas aulas  
Ambiente digital de aprendizagem que possibilita aos 
professores, aos gestores e aos familiares, o 

9. acompanhamento e o gerenciamento do aprendizado do 
aluno. por meio de relatórios, em tempo real, com 
análises inteligentes sobre o seu desempenho ao longo 
da sua trajetória escola  
Ambiente digital de aprendizagem que permite ao  
professor, em seu planejamento e cotidiano escolar, 

10. aplicar avaliações processuais de acordo com o 
desempenho e necessidade educacional do aluno  

Ambiente digital de aprendizagem que permite ao 
professor mensurar o registro de atividades e a 

11. realização de tarefs, por meio de relatórios 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro CEP 15900-000 1 Taquaritinga! SP 
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Setor de Licicõo 

12.  

Ambiente 	digital 	de 	aprendizagem 	com 
possibilidade 	de 	acesso 	por 	meio 	de 	diferentes 
dispositivos, como desktops, notebooks. tabletes e 
smartphones, apresentando um design responsivo 
ou 	seja, com 	lavout que se adapta 	às 	diversas 
plataformas, por meio das quais pode ser acessado 

13.  

Anibieme 	digital 	de 	aprendizagem 	que 	oferece 
conteúdos apropriados e ferramentas adequadas para 
cada eixo ou área do conhecimento. atendendo as 
proposições 	previstas 	em 	Lei. 	bem 	corno 	as 
expectativas da Rede de Ensino quanto à inclusão 
digital 
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EDITORA 

POSITIVO 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Pregão Presencial n° 009/17 

Curitiba, 07 de abril de 2017. 

Razão Social: 
CNPJ: 
Inscrição Estadual: 
Inscrição Municipal: 
Endereço: 

CEP: 
Número do telefone: 
Fac-Símile: 
E-mail para contato: 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
79 719 613 0001 33 
10 114 735 51 
17 021 78 123 6 
Rua Senador Accioly Filho, 431, Cidade Industrial - 
Cu ritiba/PR 
81.310-000 
(41) 3218-1144 
(41) 3218-1086 
licitacao.l000sitivo.com.br  

A 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

Prezados Senhores; 

A empresa EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Senador Accioly Filho, 431, 
Bairro Cidade Industrial de Curitiba, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79 719 613 0001 33 e 
Inscrição Estadual n0  10 114 735 51, neste ato representada por seu procurador o Sr. 
Humberto Bueno de Godoy Junior, Gerente Executivo, portador do RG 5 328 555 4 
SSP/PR, e do CPF 019 021 109 19, propõe à Prefeitura Municipal de Tacuaritinga, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático 
pedagógico, composto de Livros Didáticos, Material Ampliado (para alunos com 
Deficiência Visual parcial), Assessoria Pedagógica a todos os professores e equipe técnica 
da Secretaria Municipal de Educação, acesso a um ambiente virtual com conteúdos 
educacionais, oferta de um Sistema de Monitoramento Educacional que contribua para 
sistematizar, organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo 
Município no ano letivo de 2017, DECLARANDO estar de acordo com as disposições do 
Edital e Minuta de Contrato referente à licitação epigrafada, nas seguintes condições: 

DO PREÇO 
No valor global da proposta, encontra-se incluídas, além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos (taxas, impostos, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos Comerciais, frete, 
transporte e todas outras despesas de qualquer natureza e todos os ônus diretos e 
indiretos e demais encargos, assim como todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120- Curitiba/PR 

Tel.: (41) 3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 

w.edftoraoositivo.corn.br  
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01 
EDITORA 

POSITIVO 

NÍVEL QTD. APROX. 
DE ALUNOS 

MARCA / 
PROCEDÊNCIA 

- PREÇO UNITÁRIO TOTAL ANUAL 

Maternal II 
(03 anos) 

380 
Positivo 
Coleção 

Aprende Brasil 

R$ 338,00 
(trezentos e trinta e oito 

reais) 

R$ 128.440,00 
(cento e vinte e oito 
mil  quatrocentos  

quarenta reais) 

Jardim 1 
(04 anos) 

539 
Positivo 
Coleção 

Aprende Brasil 

R$ 338,00 
(trezentos e trinta e oito 

reais) 

R$ 182.182,00 
(cento e oitenta e 
dois mil, cento e 

oitenta e dois reais) 

Jardim II 
(05 anos) 

583 
Positivo 
Coleção 

Aprende Brasil 

R$ 338,00 
(trezentos e trinta e oito 

reais) 

R$ 197.054,00 
(cento e noventa e 

sete mil e cinquenta 
e quatro reais)  

TOTAL 
GLOBAL 	1.502 
ANUAL 

R$507676,00 
(quinhentos e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação - item 5.2.8. 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco: 	 001 - Banco do Brasil 
Agência: 	 3306-5 
Conta Corrente: 	 88526-6 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no Edital, indicando para este fim o Sr. Emerson Walter 
dos Santos, representante legal, inscrito no CPF sob n° 162 327 328 55, RG n° 25 637 
734 O - SSP/SP., nacionalidade Brasileira, estado civil Casado, profissão Administrador, 
cargo Diretor Executivo, com endereço comercial a Rua Major Heitor Guimarães, no 174 
- Bairro Seminário, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, email: 
licita cao.lp Dositivo.com.br,  como responsável legal desta empresa. 

Finalizando, DECLARAMOS, que estamos de acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital, e seus anexos e que inexistem fatos impeditivos à participação 
no presente processo. 

Curitiba, 07 de abril de 2.017. 

kumbertpBue'no,4é Gó?tóy 3 
/Geren.W Eecutivo 

/RG 5 32 56, 4 SSP/P 
/ 	PF 019421 109 19 

.11  • -  

t 

4S319.61310001-33  
EDITORA POSITIVO LTDA. 

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 431 
dc - CEP 81310-000 

CURITIBA - PR 
j 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120 - Curitiba/PR 

Tel.: (41) 3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 

wwedtoraoositivo.com.br  

  



_q~ 

11%N 



r 	r 	! O \ ' T O 

LEAO 
/." t"C 

Livro'  

.9'3uo .- 

República Federativa do Brasil 
1 	-'riiço de Registro Civil de Pc.%soai Vatvrais e 13 'Serviço Nuiarja! dc 

Foro Extrajudicial Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba 

Bacharel Ricardo Augusto de Leão 
.%atarjo e Registrador 

C.VPJ (s 4.Otj.of, 

Folha 072/073 
	

0007855 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
iançada nesta data, bastante virem que aos 27/12/2016 (vinte e sete dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezesseis). neste Município e Comarca de Curitiba. Estado do Paraná. 
neste Serviço Notarial. compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33, com sede 
na Rua Senador Accioly Filho, n° 431, bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR, neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUIMARÁES, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1/SSP/PR e inscrito 
no CPFiMF sob n° 875.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann. 
1400. Bairro Bigorrilho, Curitiba-PR. conforme 50 Alteração do Contrato Social Consolidada, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20161903878 em 11'05/2016. 
Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta em data de 17/05í2016. cujas fotocópias 
ficam arquivadas nestas Notas sob n° 19. no Livro 33. no arquivo de Contratos Sociais; 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 
22;092016. cuja Certidão fica arquivada nestas Notas sob n° 10. Livro 35 no arquivo de 
Contrato Social. Conforme 510  Alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob n° 20165116862, em data de 28/0912016, Certidão Simplificada 
expedida pela mesma Junta em data de 20/12/2016, cujas fotocopias ficam arquivadas nestas 
Notas sob n° 27. Livro 36. no arquivo de Contrato Sociais; reconhecido como o próprio por 
mim Simone Cristina Wiltzki. Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados. do que dou fé. E aí. pela Outorgante, na forma em que me foi dito que nomeia e 
constitue seu bastante procurador: EMERSON WALTER DOS SANTOS, brasileiro, casado. 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° 25637.734-0-SP e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 162.327.328-55, com endereço profissional na Rua Major 1-leitor 
Guimarães. 174. Seminário. Curitiba. Paraná: a quem confere poderes amplos e gerais para: (1) 
prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante, técnica, jurídica e 
administrativamente, nas negociações comerciais dos produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos, ficando, para tanto, plenamente habilitado a apresentar, rubricar 
e assinar documentos. propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessários; (ii) nomear representantes e/ou procuradores f 

hábeis a representar a Outorgante em processos de licitações, sob qualquer modalidade, a fim 
de que estes participem de todas as fases do processo, retirem editais, forneçam cotações, 
assinem atas e declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos,,í 
formulem ofertas e lances de preços, enfim, ficando plenamente autorizados a prática de 	

0CL 

os atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. A p 
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ent fotocópia 
.'frmteenc 

procuração é válida até 27 de dezembro de 2017. (feita sob minuta). Podendo 
Substabelecer. Pela Outorgante, na forma em que se acha representado. me foi dito. 
finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
redigida. O nome, a qualificação e identificação do procurador e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante. que por eles se 
responsabiliza civil e criminalmente pelos elementos declaratórios e da autenticidade dos 
documentos fornecidos por ela, constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são 
inalteráveis, isentando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse. 
do que dou fé. A pedido. lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo 
conforme. outorga. aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias, 
conforme faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que foi apresentada guia de recolhimento de Funrejus sob n° 14000000002190192-4, no 
valor de RS 17.50 (dezessete reais e cinquenta centavos). O presente ato encontra-se lançado 
no "Livro Protocolo Geral" sob 0 0008781, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezesseis (27/12/2016). Eu, (a.), Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a 
digitei. conferi, subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: R$70,00, (VRC 384.62). Selo 
Funarpen: R50.75. Funrejus: R$17,50, ISS: R52,80. Selo Digital N° MFA8Y.xAtZ\V.64Tkj. 
Controle: P98J4.jvV6p. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA., LUCAS RADUY GUIMARÃES, 
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki. escrevente.. Nada mais. Trasladada em 
seguida, confere em tudo com o original, ao qial me reporto e dou fé. Eu, (a.). Simone Cristina 
\Viltzki, escrevente, conferi, subscrevo, dou f4le assino em público e raso. 

Em Test°7\i 	da Verdade 

Curitiba-PR. 27 de dezembro d 2016 
\ 	/ 	 SELO DIGITAL N 

FUNARPEN 

MFA8Y.xAtZW.64Tkj 
.11 	

Controle: 
Ç4 

\P98)4.jvV6p Simone $ ÁE11~, 	
- sulte esse selo e 

esfrevente 	 p://Funarpen.coc.br  

Página Selo MFARY.xAtZW.64Tkj-P9834.jvV6p Consulte em http://Funarpen.com.br 	 Ultima Página  2 



A 



EDITORA 
POSITIVO 

Pregão Presencial n° 009/17 

Curitiba, 07 de abril de 2017. 

Razão Social: 
CNP3: 
Inscrição Estadual: 
Inscrição Municipal: 
Endereço: 

CEP: 
Número do telefone: 
Fac-Símile: 
E-mail para contato: 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
79 719 613 0001 33 
lO 114 735 51 
17 021 78 123 6 
Rua Senador Accioly Filho, 431, Cidade Industrial - 
Curitiba/PR 
81.310-000 
(41) 3218-1144 
(41) 3218-1086 
rc:zacao..Q©.QQstivo.com.br 

A 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga - SP 

Prezados Senhores; 

A empresa EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na 
Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, com endereço na Rua Senador Accioly Filho, 431, 
Bairro Cidade Industrial de Curitiba, inscrita no CNPJ/MF sob no 79 719 613 0001 33 e 
Inscrição Estadual no io 114 735 51, neste ato representada por seu procurador o Sr. 
Marcelo da Silva Pereira Petrarchí, Executivo Comercial, portador do RG 14.948.398-
3 SSP/SP, e do CPF 075.977.288-67, propõe à Prefeitura Municipal de Taquaritinga, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático 
pedagógico, composto de Livros Didáticos, Material Ampliado (para alunos com 
Deficiência Visual parcial), Assessoria Pedagógica a todos os professores e equipe técnica 
da Secretaria Municipal de Educação, acesso a um ambiente virtual com conteúdos 
educacionais, oferta de um Sistema de Monitoramento Educacional que contribua para 
sistematizar, organizar e acompanhar os resultados educacionais alcançados pelo 
Município no ano letivo de 2017, DECLARANDO estar de acordo com as disposições do 
Edital e Minuta de Contrato referente à licitação epigrafada, nas seguintes condições: 

DO PREÇO 
No valor global da proposta, encontra-se incluídas, além do lucro, todas as despesas 
resultantes de impostos, taxas, tributos (taxas, impostos, emolumentos, contribuições 
fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, encargos Comerciais, frete, 
transporte e todas outras aespesas de qualquer natureza e todos os ônus diretos e 
indiretos e demais encargos, assim corno todas as despesas diretas ou indiretas 
relacionadas com a integral execução do objeto da presente licitação. 

Rija Mjo: rlcICr iu 	174 

CEP: 80440-120 -- 

Tei 4L 3218-1000 	íax:(41:328-U6 

aooso.Qrn.s 
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EDITORA 
POSITIVO 

NÍVEL 
1 

 QTD. APROX. f MARCA / 
DE ALUNOS PROCEDÊNCIA PREÇO UNITÁRIO TOTAL ANUAL 

380 
Positivo R$ 117.800,00 

(cento e dezessete 
mil e oitocentos 

reais)  

Maternal Ii 
(03 anos) 

R$ 310,00 
(trezentos e dez reais) 

Coleção 
Aprende Brasil 

539 R$ 310,00 
(trezentos e dez reais) 

Positivo 
Coleção 

Aprende Brasil 

Jardim 1 
(04 anos) 

R$ 167.090,00 
(cento e sessenta e 
sete mil e noventa 

reais)  

R$ 180.730,00 
(cento e oitenta mil e 

setecentos e crinta 
reais) 

R 310,00 583 
Positivo 
Coleçã 

Brasil  
o 

Aprende 
(trezentos e dez reais) 

Jardim II 
(05 anos) 

TOTAL 
	

R$ 465.620,00 
GLOBAL 
	

1.502 	(quatrocentos e sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte 
ANUAL 
	

reais) 	 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 
60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação - item 5.2.8. 

DADOS BANCÁRIOS 
Banco: 
Agência: 
Conta Corrente: 

001 - Barco do Brasil 
3306-5 
88526-6 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o 
contrato no prazo determinado no Edital, indicando para este fim o Sr. Emerson Walter 

dos Santos, representante legal, inscrito no CPF sob n° 162 327 328 55, RG no 25 637 

734 O - SSP/SP., nacionalidade Brasileira, estado civil Casado, profissão Administrador, 

cargo Diretor Executivo, com endereco comercial a Rua Major Heitor Guimarães, no 174 
- Bairro Seminário, na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, emai!: 
JicitacaJoostjv.com.br. como responsável legal desta empresa. 

Finalizando, DECLARAMOS, que estamos de acordo com todas as condições 
estabelecidas no Edital, e seus anexos e que inexistem fatos impeditivos à participação 
no presente processo. 

Curitiba, 07 de abril de 2.017. 

Marcelo da silva Pereira Petrarchi 
Executivo Comercial 

RG 14!948.398-3 SSP/SP 
CPF 075.977.288-67 

Rua Maior heftcr CUimarS, 174 

CEP: 80440-120 - Curittba!PR 

TeL (41) 3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 

1 
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EDITORA 

POSITIVO 

E 

L 

Editora Editora Positivo Ltda. 
Rua Senador Accioly Filho, 431 - Cidade Industrial de Curitiba 
CEP 81 310 000 Curitiba - Paraná 
CNPJ 79 719 613 0001 33 
Telefone 41 3218 1057 
Fax 41 3218 1086 
Email  :c.pvc.com.br  

NVELCP r' 02 HABIL!TAÇÃC 

rtÃa no Ofl4/2017 
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..,A 	
EDITORA C,~Ê POSITIVO 

DOCUMENTAÇÃO DE 
HABILITAÇÃO 

1 

L 	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - 

Sp. 

PREGÃO PRESENCIAL n° 009/2017 
PROCESSO n° 020/2017 

EDITAL n° 02012017 

11 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 

CNPJIMF n'79.719.61310001-33 
NIRE n41201785980 

52* Alteração do Contrato Social 

POSITIVO PARTICIPAÇÓES S.A.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJIMF sob n° 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE ri-

41300083657, 

°

41300083657, em sessão de 1°/12/201l, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmanri, 
1.400, Bigorrilbo. CEP 80710-570. Curitiba, Paraná.. neste ato representada por seu Diretor 
Presidente, Lucas Raday Guiniarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 
entenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR. inscrito no 
CPF/MF sob n° 875.483.489-91. com  domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400. 

Bigorrilho. CEP 80710-570, Curitiba. Paraná: 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJIMF sob ri'  02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE a° 
41203846234, em sessão de 22/01/1998, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann. 
1.300, Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba. Paraná, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente. Lucas Raduv Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens. 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR, inscrito no 
CPF/MF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann, 1.400, 
Bigorrilho. CEP 80710-570. Curitiba, Paraná; 

únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob 

ri° 79.719.613/0001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 41201785980, 

em sessão de 05/11/1986. com  sede e foro na Rua Senador Accioly Filho. 431, Cidade 
industrial. CEP 81310-000. em Curitiba, Paraná, pelo presente instrumento particular. 
RESOLVEM alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o endereço da filial localizada na Rua Onze de 
Fevereiro. 187/189. térreo. Cidade Vargas, São Paulo, São Paulo, CEP 04319-020, para Rua 
Sansão Alves dos Santos, 102. conjuntos comerciais 81 e 82, Cidade Monções. Edificio e 
Condomínio Alana 1, São Paulo, São Paulo. CEP 04571-921. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
contratuais que não colidirem com o presente instrumento. 

im, justas e contratadas, as sócias firmam o presente instrumento em uma via, 

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PA3AW, . SEDE 

CERTIFICO O REGISTRO - 27/10/2016 09:39 SOB N' 20166559794. 
PROTOCOLO: 166559784 DE 26/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO -
11602291835. NIRE: 41201785980. 
EDXTOR?. POSITIVO LIDA 

7- 
NMA COME RC.&t 
DO PAR.NA 

A validade deste doato, 

Libertad Boçz 
SEcRzTAAIA-Az 

CURITIBA. 27/30/2016 
.presafacl .pr.gev.b 

se iresso, fica meie à erovaçio de sua autenticidade roa respectivo* portai.. 



im. justas e contratadas, as sócias firmam o presente instrumento em uma via, 

3uN'rA 0RCIAL DO ESTADO DO PARL'Á - SE 

DO PARWNA 

A validade deste 

TIPICO O 22016120 I 27/10/20.6 09:39 SOB N 20166559784. 
- 

	

	PROTOCOLO: 166559784 DE 26/10/2016. CÓDIGO DE VRI?CAÇXO: 
2.1602291835. NIRE: 43.201785980. 

..,JUNIA cRcw. 
 

EDITORA POSITIVO LIDA 

Lb.rtad Bogu.3 
SEcRETLRIA- AL 

CcR73A. 27 /10/2016 
.resafaci .pr.gov.br 

doceDto, ae 	reso, ficasuje--to 6crovaçAo de sua auteDticidde nos respectivos  potai$. 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJ/MF ri0  79.119.613/0001-33 

NIRE ri° 41201785980 

52' Alteração do Contrato Social 

POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob a° 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n° 
41300083657, em sessão de 10/12/2011,  com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 
1.400. Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, neste aio representada por seu Diretor 
Presidente, Lucas Raduv Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens. 
enzenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1 /SSP-PR. inscrito no 
CPF/NIF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400. 
Bigorrilho, CEP 80710-570. Curitiba. Paraná; 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJÍMF sob n° 02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n° 
41203846234, em sessão de 22/01/1998, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 
1.400. Biaorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente, Lucas Raduy Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG no 3.666.258-1/SSP-PR. inscrito no 
CPF!MF sob n° 875.483.489-91. com  domicilio na Avenida Cândido Hartrnann. 1.400, 
Bigorrilho. CEP 80710-570, Curitiba, Paraná: 

únicas sócias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob 
n°79.719.613/0001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n°41201785980, 
em sessão de 05/11/1986, com sede e foro na Rua Senador Accioly Filho, 431. Cidade 
Industrial. CEP 81310-000, em Curitiba, Paraná, pelo presente instrumento particular. 
RESOLVEM alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Altera-se o endereço da filial localizada na Rua Onze de 
Fevereiro. 187/189. térreo. Cidade Vargas, São Paulo. São Paulo. CEP 04319-020, para Rua 
Sansão Alves dos Santos, 102, conjuntos comerciais 81 e 82, Cidade Monções, Edificio e 
Condomínio Mana 1, São Paulo, São Paulo, CEP 04571-921. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 
contratuais que não colidirem com o presente instrumento. 



Ecíjevo 
nIcaç8o de Cóp.i 

FKUO5745 

: 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n° 79.719.613/0001-33 

NIRE n° 41201785980 

521 Alteração do Contrato Social 

na presença de testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Curitiba, lide outubro de 2016. 

POSITIVO PARTIhPAÇÓES S.A. 
Lucas Raduy Guimarães 

POSITIVO EDUCAÇIONAL LTDA. 
Lucas Raduy Gaimarães 

Testemunhas: 

Um 	 éi-JM áo No ~~ a~ç-~iÂnÂM~taffé51~fi~ No '.Radatz 
-RQ: 1-0.075.342-1!SSP-PR 	 RG: 3.696.744-7/SSP-PR 

Visto da Advogada: 

Selma Cristina Saito Azevedo 
OAB/PR 28.453 

     

JrA CO CZ.i. DO ESTADO DO PA2Á - 

 

     

CERTIFICO O REGIS?B0 E)( 27/10/2016 09;39 SOB & 20166559194. 
PROTOCODO: 166559784 DE 26/10/2016. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
11602291935. NIES: 41201735980. 
EDITORA POSITIVO LTDA 

Lib.rtad Bog3B 
SEcRZTÁZIJ. 

CURXTXBA, 27/10/2016 
www. pr.safeci1 .pr.gov.br  

 

     

 

JUNTA COMERCIAL 
DO PARANÁ  

     

. validade deste docieo. se  iresso ice sujeito à crovaçSo de sua autenticidade nos respectivos portais. 
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EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n° 79.719.613/0001-33 

bTJ 
	n'41201785980 

51' Alteração do Contrato Social 

POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n-
41300083657. em sessão de l°/12/2011, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 
1.400. Bigorrilho, CE? 80710-570, Curitiba. Paraná, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente. Lucas Raduv Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens. 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RO n° 3.666.258-1/SSP-PP, inscrito no 
CPF/MF sob n° 875.483.489-91, com domicílio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400, 

Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Pararia, 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ!MF sob dl 02.343.359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n° 
41203846234, em sessão de 22101/1998, com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 
1.400, Bigorrilho. CEP 80710-570, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor 
Presidente. Lucas Raduy Guimarães, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 
engenheiro civil, portador da Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR. inscrito no 

CPFiMF sob n° 875.483.489-91, com domicilio na Avenida Cândido Hartrnann, 1.400, 

Bigorrilho, CEP 80710-570, Curitiba, Paraná; 

únicas sécias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA... pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 

0  79.719.61310001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE ri°  41201785980, 

em sessão de 05/11/1986, com sede e foro na Rua Senador Accioly Filho, 431. Cidade 
Industrial. CEP 81310-000, em Curitiba. Paraná, pelo presente instrumento particular, 

RESOLVEM alterar seu contrato social, de acordo com as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. Cria-se uma filial localizada na Avenida Doutor Antônio João 
Abdalia, 260, Bloco 400, Área D. Sala E-2, Sítio dos Paes, Empresarial Colina, Cajainar, S 
Paulo, CEP 07750-020, na qual serão desenvolvidas as atividades de comercialização de 
produtos da sociedade. 

CLÁUSU - SEGUNDA. Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

conhrat . " .' que não colidirem com o presente instrumento. 

JTA cOXERCIAL DO ESTADO DO PWNÁ . SE 

4CMmIFICO O REGISTRO EK 28/09/2016 08:11 SOB W 20165116862. 
I 	/ - 	 PROTOCOLO: 165116862 DE 13/09/2016. CóDIGC DE VIFIcÇo: 

11601954920. OITRE: 41201785980. 

co.ac.a 	ITORA POSITIVO L= 
cc  

Lib.rtad Sogue 
• 592TIÂ-STRÀL 

1 	 XSTEA. 28/09/2016 
1 	 ww.resafsci1.pr.gov.br  

A v1jdad deste docu.eto, se ipreaso, fica susito à crovaçio de sue auteticdade 
Info—"' seus respectivos códigos de verftcaçAo 

respectivos portais. 
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FKUO57S 
COCIÀL DO ESTADO DO PABA5 	SE 

cERTIPIcO O REGISTRO 	28/09/2016 06:11 SOB N' 2016513.6862. 
	 PROTOCOLO; 165116862 DE 13/09/2016. CODIGO DE V!RIFxCAÇO: 

RI 11601954920. NIRE: 41201785980. 

UNTA COMERCIM Í EDITORA POSITIVO L?D 

DO PARANÁ 
I.ib.rtad Bogs 
SEcRETÁRIA-GERAL 

CDRITIBA. 28/09/2016 
wv..resafaci1 .pr.gov.b A MN 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF n° 79.719.613/0001-33 

NIRE U  41201785980 

51' Alteração do Contrato Social 

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em via única, na 
presença de 2 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Curitiba. 12 de agosto de 2016. 

,rç 
POSITIVO PARTICIP 	ES S.A. 

Lucas Raduy Guimarães 

POSITIVO 	 LTDA. 
Lucas Raduy 	ãos 

Testemunhas: 

2. 
Nome:ãyne Ãnessa' 	ki Stadlér'beiro 	Nome: e 14t ia Radatz 
RG: ffl.075.342- 1 /SSP-PR 	 RG: 3 .696.744-7/SSP-PR 

Visto da Advosada: 

Selma Cristina Saito Azevedo 

OAB/PR 28.453 

çPágin,  'C 5 lá 	13  Alteração do Conirato Social da Editora Positivo Lula., datada de 112 de agosto de 

2O!6)!! 	- 

- 	í 

-I  
)_. 	 .-/ 	-6'J • '4. 'JL 

vs.idade es--e oc.snto. se  ipr.sso, fica sujeito R crovaçie da sua autenticidade =oz respetVO8 Portais. 

I,foado seus respectivos cõdigos de verificaçie 
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Docun,eto AssnaCo Ogitarnente 16:05/2016 
Junta Comercal do Paraná 
CNPJ:77.968.170/0001-99 

Vccè deve nstatar o cenfcado da ,UCEPAR 
eitacoe'ca.pgcvcertdtcado 

Para ~Ficar a autenvccace acesso www.untaconiernal.pr.gov.br  
rne e noi o nu—em162823496 ia Coisu.ta de Aetetoca0e 

0o(ul.ss ceeoc.ao po,  30 Cas 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJÍMF n 79.719.613/0001-33 

NIRE n°41201785980 

5& Alteração e Consolidado do Contrato Social 

POSITIVO PARTICIPAÇÔESSA. pssoa jurídica, é direito privado. inscrita no 
CNPJ!MF sob n° !4.764.573)TJ0O1-04 e na /unta Comercial do Paraná sob NIRE r 
41300083657. em sessão de M112.#201 1. com  sede e foro na Avenida Cândido Harunatr.. 
1.400. Mercâs. CEP 80710470, Curitiba, Páraná, neste ato represer.tada por seu Diretor 
±residente, Lucas Raday Guiina~ braslléiro, casado, engenheiro civil, portador da 
Carteira de Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 875.483.489-
91. com  domicílio na Avenida Cândido Ifartmann, 1.400, Mercâs. CEP 80710.570 Curitiba. 
Paraná; 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJIMF sob .e,- 02.343359/0001-97 e na Junta Comercial do Paraná sob NIRE n 
41203846234, eli sessãõ de 22/0111998, com bade e foro na Avenida Cândido }-lartrnann. 
1.400. Mercês. CEP 80710-570, Curitiba. Paraná, nc5le ato representada por seu Diretor 
Presidente, L.car Raduy Guimaries, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da 
Carreira de Identidade RG n 3.666.2.58-I;SSP-PR. inscrito no CPF/MF sob n° 875.483.489-
91. com  domicilio na Avenida Cândido Hartmann, 1400. Mercâs, CEP 80710-570 Curitiba. 

únicas sócias da «4itt  ernpresãria limitada que gira sob a denoirinação social de 
EDITORA Pó S fJ1O.LTDA.  pessoa jurídica de direito pnvado com sede e foro em 
Curitiba. Paraná. naltU Sàador Acciõly€ilbo, 43k, Cidade ândustrial, CEP 81310-000, com 
Contrato Social devidamemearqt' 	na Junta Comucíal do Estadodo Paraná sob NIRE 
n°. 41201785980. em sessão de 05t1111986, e inscrita no CNPJIMF sob n°. 79.719.613/0001-

33. RESOLVEM por este instrtr ento.particular de contrato ALTERAR seu Contrato 

Social. mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Inclui-se no objeto social da filial localizada na Avenida Cândido 

Hartrnaxrn. n° 1.400. Mercâs, Curitiba, Paraná. CEP 80710-570 a atividade de edição de livros 

e a atividade de refeitório exclusivo de funcionários da empresa. 

CLÁUSULA SEGUNDA: Em consequância da alteração anterior, a Cláusula Segunda do 

6 
.Ctrato Social, vigorará com a seguinte redação: 
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SÜAtteTaçbo eCon olidaçio do Coetratu Social 

"CLÁUSULA SEG(1VDA DO OBJETO SOCIAL 
.4 sociedade tem por objeto social. 

(a) comercio varejista de livros: 

Ib) comercio atacadista de u'rt». iaena,.ç e outras pub!icacíe.s: 

'c; edição de livros;" 

14 dtsenvol, imento. edição e comerc Jisação de material didatico livros apostilas e 
irapas úco!ares. empealquer tipo de niídi& inclviive a digital; 

!c) comercialização de direitos patrm.oPuaIs de autoees; 

) produção, gravação e comercialização aef midis eletrõnica, inclusive CDs 

Compizcr Discs e DVDs - Digital Versatile L)iscs: 

(gj prestação de serviços de criação e editoração gri/:ca; 

1h, realização de cwsos. ~Ma ireinamengas. seminários e formação continuada 
para o desenvolviineteopeisoal e profissiona4 na modalidade presencial e à distância: 

(i) assessoriafmanceiraek-mar*a'ingede gestão de lormaçãv educacional: 

(i) assessoria, consultaria e avaliação instituc~ pedagógica e educacional: 

(k) coinerçialz,ação, !ocaçâo. representação e assisténcia técnica de bens e 
equipamentos de qualquer natureza flO árra de informática e eleiroeleirõnica; 

4' desenvolvimento. edição. comercialização e licenciamento de sofrwares e sistemas 
diversos; 

para .efcar a u$efUcØade acesse 
o numeeo 162820496 na Co~ de Aisenticjdaoe 

Ccesj *~iei w 30 O 
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0' .&Iter.zç.o e ContoIidco do Contrato Social 

Imj comercialização e desenvolvimenlo de proleios educacionais e iecnológicos: 
(ti, representação. comercialização, p1onejamenio implantação. treinamento. supt 
técnico. $aqOrte pedagógico e assistência ficnico de equipczmenzoe. /aborjóric,, e 
mobiliários de i,õrrnátka. sistemas de aplicação pedagogzc.u. sistemas de 
administração escolar e sistemas didáticos de ensino: 

(, fr 	frw comércio, 	r:hzflo edicão e impre.ãv de materc 	4J7co e 

didálico, Ih'ros, ~filas. mapas escolares e acessórios de uso escolar. 

(ti) iniístrus. comércio. disrribuição, edição e impressão de jornais re,stos e outrar 
e-i&licos: 

'q; comércio, importação e exportaçã4' de pape'1 para impressão gráfica nem como de 
qualquer espécie de materiais e equipatnenrux gráficos. 

ri imp-es.s& de material para uso publicitário. indwndo, mis não se limitando, 
produção de impressos pubhcitdrios mi promoclo?wi' (:oien4ários. p6stem cartazes. 
catálogos promocionuas. catálogos de artes. tabloides e encanes. kizs f,vrnocionais. 
hanners, ougdoor.s j  Duilas diretasj: 

(sj  participação social em emoresiss que tenham ou não iskniico objein social: e 

(1) refeitório exclusivo defiuE4onórfos da empresa 

V' .Vo sede social serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens 'd'. e 

§ 2 	Na filial localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida n 174. Seminário. 

Curitiba Paraná. CEP 80440-000 serão desenvolvidas as arividndes descritas nos iien 

para ver.fcar a autenticdade acesse *w.juttacomeroal.pt.gov.D 
9 :ofcrme o rumero 162820496 a Cc,5u83 de Aute'tc4a0e 

Ccn&a ccoe.Dw 30 ezas 
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ttr A:tcr.çio e Consolidação do (.ontrto SoaL 

§3' NaflhialocaIizadancJiiaOnedc hcreiro. 1!'o. Térreo. Cidade Vargas. 	
o 

São Paulo. São Paulo, CEP 11-319-020 serão desenvo5idas somente as atividades d. 

omercia1izaç0o dos produtos descritos nas atividades ir4kadar no § 2° acima 

§ 4t Na jihal Ioadizadanà Rua 1taja4 570. gaes A e 8, Imbiribeirc, Recife. 
Per,wnbttco, CEP 51200-020, sel* desenvolvidos os atividades descritas nas itens 

e f 

5' Nafihial localizada na Avenida (:&~ Hww~  n° 1.400, Mercês, Curitiba. 

Parai" CEP 80710-570. serão desenvolvidas a atividade descrita nos itens 'e - e 
além das atividades de ad,ninisiraçdo da sociedade. 

§ C. Na filial localizada no Riso Se,w,Ior .4cczs:v Filho. 500. Cidade industria?. 

Curitibg Paraná. CEP 81310-000, sero óese-AMdas as atividades descritas nos 
iiatn 	b' e 

§ 7 XafihioJ locoJi,adr ia Rua Dagoberfo \oglseira. n° 100, Sala 601 - C, Centro, 
fiajaL Santa Caiarina CEP: 88301-060, serão de,envolvidas as atividades descritas 

nos itens"b 

CLÁUSULA TERCEIRA: PeTrnane 	inalteradas as demais cláusulas e disposições 

vigentes da 49'. Alteração d6Contrato Social que não col~ com o disposto no presente 

insmimento. 

Por este instrumento de Alteração Contratual. a sociedade resolve CONSOLIDAR o seu 
Contrato Social e posteriores alterações, revogando expsessamente todas as disposições 
contratuais anteriores que colidirem com o presente documento. 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIM.F a 79.719.6I30OI-33 

MIRE n°4120178598-O 

P^ ~cara auIentcCa0e acesse 
c're o nurrero 162820498 ia CO3-Suta de ALieniccade 

C01-5 	soo.e = 30 ~ 
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500 AItaraçM eConsoaço do Contrato SoeIaI 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A., pessoa urtdica de direito privado, inscrita no 
CNPJ'MF sob o° 14.764.573/0001.04 e na Junta Comercial do Parana sob NIRJi n 
41300083657. em sessão  de .'I22011, com sede e foro na Avenida Cândido Harlinann. 
L400. Mercêa Curitiba, Paraná, neste ato representada nor San Diretor Presidente, Locas 
Raduy Gmaries, brasileiro, ado. ennheiro civil, portador da Caricira de identidade 
RG n° 3.666258-I/SSP-PR, icrito nS CPFFMF sob n` 875.483.489.91, com domicilio na 
Aenida Cândido Hartmann, 1.400, Mercês Curitiba, Paraná; 

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA., poa jidica de direito privado, inscrita no 
CNPJ'MF sob n°' 02.343.35910001.97 e na Jwuii Comercial do Paraná sob NIRE n" 
41203846234, em sessão de 22/01/1998, com soda e 'oro na Avenida Cândido Harimann. 
1.400. Mercês, Curitiba, Paraná, neste ato representada por seu Diretor Presidente, Lucas 
Raduy Guimarães, brasileiro, casado, engenheiro civil. portador da Carteira de identidade 
RO ii' 3.666.258-1/SSP-P4 inscrito no CPFIMF sob n' 875.483.489-91, com domicilio na 
Avenida Cândido Harimans, 1.400-Mercês, Curitiba, Paraná, 

ÚfliCS sócias da sx 	empiada limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVOJJDA.., pessoa jurídica de direito privad, com sede e foro'.ern 

Curitrba. Parana, naRna Sdor AccrolyFilho,.431, Cndede 1ndninal Cii? 813 10 000 com 

Contrato Social devidamenii'vado na Junta Comercial do Estado dc, Paraná sob NIRE i, 

41201785980, em sessão de O5/1111986,einscrita noCNPJiMF sob n°79.719.613/0001-33. 

RESOLVEM por este instrumento particular de uontrato consolidar seu Contrato Social,/  

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação social de EDITORA POSITIVO 

LTD 	e regida pelo Código Civil Brasileiro referente ás sociedades limitadas (artigos 1.052 
ç supletiwarnente. pelas normas legais aplicáveis as sociedades anônimas.  

-....' ...... 

Para ver, ar a auertècaoe acosse awur'.a.neecaLpr.gov.bc 
e 	o . .u',CfO 162520496 'a COnsuia :0 erteøaCe 

c'a.a escoe-Ne coe 30 c.aa 
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5O .4teeaçãa e Consolidação do Contrato Social 

Parágrafo Único. A sociedade temsua sede e foro na Rua Senador Accioly Filho. 431. 
Cidade industrial. Curitiba. P~ CEP 81310.000. iboden&' abrir e fechar filiais, escritórios 
etc.. cm qualquer parte do território nacional ou no exteror. a critério dos seus sócis. 
.-tuabtocte, a sociedade possui as seguintes filiais: 

(a) Rua~ de Fevereiro, Ti* 1871189, terreo, Cidade Vargas. São Paulo. São Paulo, CE? 
043l-O20; 

(b) Avenida Nossa Seihore Apzcidá. o' 174, Seminário, Curitiba, Paraná.CEP 80440-
000; 

(o) Rua1iaf57O. gaipões Au 13. imbiribeira. Recife. Purcarabuco. CEP 52Of-C2O: 

(d) Avenida Cãndido Hartmann. n' 1.400. Mercês. Curitiba, Paraná, CEP 80710-570; 

(e) Rua Senador Accioly Filho, 500, Cidade Industrial. Curitiba, Paraná. CEP 81310-000: 

(f) Rua Dagobeno Nogueira, n 100, Sala 601 C, Centro, Itajai, Santa Catarina. CEI': 

88301-060. 

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO SOCIAL 

A sociedade teto por objeto social: 

(a) comercio varejista de livros; 

(b) comércio atacadista de livros, jornais e oazras publcaçcs: 

(o) edição de livros: 

desenvolvimento, edição e comercialização de material didático, livros, apostilas e 
pas escolares, em qualquer tipo de midiaa, inclusive a digital; 

e-a verf.at a autentodade acesso www.juntaccrnercaLpr.gcv.0 
o '.úmerc 16282c496 'a Consutra de Auter: soe 

Consuss ca. -o Po r.13  
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(p) ijdústria, cornércio, distribuição, edição e impressão de jornais. revistas e outros 

periódicos: 

- 

EDITORA POSITIVO LTDA. 

CNPJ/MF n'79.719.613,10001-33 
NIRE ri' 41101" ;85990 

ST Alt~o e ConsoUdação do Contrato Social 

i comercialização de direitos oatrímoniais de autores; 

produção, gravação e comerciaiização de midi.as eletrõnica. inclusive CDs -- Corn- ct 

Discs e. DVDs -• Digital Veratile Discs 

(g) prestação de serviços de criação e editoração gráfica; 

(h) realização de cursos, palestras. trejnementos, seminarios e formação continuada para o 

desenvolvimento nssóI e profissional, na modalidade presencial e á distãnciaz 

(1) assessoria financeira. de marketing e de gestão da informação educacional; 

(b assessoria. consultoria e avaliação instiujciona. pedagógica e educacional; 

(k) comercialização, locação, presentação e assistência técnica de bens e equipamentos 

de qualquer natureza na área de informática e elezroeiecrõnicaz 

(1) desenvolvimento,  edição, comercialização e iicene:amento de softwares e sistemas 

diversos 

(nt) comercialimção e desenvolvimento de projetos educacionais e tecnokgicos: 

r' representação. comercia~ planejamento, impiantaçAo treinamento. suporte 
técnico, suporte pedagógico e assistencia técnica de equipamentos, laboratórios e 

mobiliários de informática, sistemas de aplicação pMõgica, sistemas de 

administração escolar e sistemas didáticos de ensino 

(o indústria. comércio, distribuição, edição e impressão de material gráfico e didático. ¼ 

livros, apostilas. mapas escolares e acessórios de uo escolar; 

Ps-s v -  fzar a autentdaCe a'sP y.wuace(caL(.gov.b 
ou.iero '62820496 na Ccsulta de Autentroeade 

eii 	cç 30 e 
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(q) comércio. importação c cxnortação e pa'c par intpresso gráfica, bem cumo c, 
qualquer espécie de rnat-enaisr . equipaincnto gráficcs 

(r; improso de- material para uso publicitário, incluindo, mas não se limitando, produção 
de impressos publicitários ou promocionais (dalendários, pôsteres, cartazes. catálogos 
romocionais. catálogos de artes, sebloides e enca'tcs. kits promocionais, banners. 

outdoors. maias diretas); 

ipçãc social cm empresas que tenham ou não idêntico objeto social: e 

refeitório exclusivo de funcionários da emprese. 

sede  
"k". 1". 'm", "a", "o", "p", "q"e s". 

§ 2'. Na filial localizada na Avenida Nossa Senhora Aoaroida., a' 174. Seminário, Curitiba, 
Parani CEP go.t.io-000 serão desenvolvidas as atividades 	 "d. "a", -r. 

m" e "o'. 

§ 3'. Na filial localizada ma Rua Onze de Fcvcrcirc. & 18;89, Térreo, Cidade Vargas, São 
Paulo, São Paulo, CEP 04319-020, sezão desenvolvidas somente as atividades de 
comercialização dos produtos descritos nas atividades indicadas ,x,* 2' acima. 

Ii 
§ 4'. Na filial localizada na Rua laá. 570, galpões A e 13, hnbiribeira, Recife, Pernambuco. 	

' 

CEP 51200-020. serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens 'd" e 

§ S. Na filial localizada na A.enjda Cândido Hartmann, n° 1.400, Mercês, Curitiba. P 
CEP 80710-570, serão desenvolvidas a atividade descrita nos itens "e" a «r. além das 

atividades de administração da sociedade. 

§ 6'. Na filial localizada na Rua Senador Accioly Filho. 500. Cidade Industrial. Curitiba. 
i. CE? 81310-000. serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens "a". "b" e "e". 

vicar a aulerIL—~ acesse www.juntacomwaJ.gov.b 
e "crie o nmeo 152820496 na ConsIta es Autenbodade 

o.'5sa c.soo 	30 



EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJÍMF n 79.719.613/0001-33 

NIRE n'41201785980 

50ttiteraç e Consolidaão do Curti rau Social 

§ 7°. Na ililai localizada na Rua Dagobexto Nogueira. n5  100. Sala 601 - C, Centro, 1ia, 
Santa Catarina, CEP: 88301-060, seráo desenvolvidas as atividades descritas nos itens 'b 

CLÁUSULATERCEIRÀ. DO PRAZO 

A sociedade foi constituída em 03. 	986, com czntrato social arquivado i Junta Comercial 
do Paraná sob NIRE o° 418-0; em sessão de 05111/1986, sendo seu prazade tncoço  
indeterminado. 

CLÁUSULA QUARTA. DO CAPITAL E DAS QUOTAS 

O capital social no valor de R$ 106.919.206.00 cento e seis milhões, novecentos e dezenove 
mil. duzentos e, seisreais), dividido em 106.919.206 (cento e seis milhões, novecentos e 
dezenovemil, duzentas e seis) quoas com valor nominal do R$ 1,00 (um real) cada. 6 assim 
distribuídos entre-ossócios:,  

Sócio 

Positivo ParticipaçõesS.A. 

Positivo Educionál Ltda. 

Total 

Cal (RS) 	Qotas  

	

106919.2G5,00 	.106.919.205 

	

1,00 	 1  

	

106.919.206,00 	106.919.206 

 

  

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sécios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos 
respondem solidariamente pela integra1izaâo do capital social 

CLÁUSULA QUINTA. DA CESSÃO DE QUOTAS 

As quotas da sociedade não poderão ser cedidas, transferidas ou oneradas, a qualquer título, 
ind ,sive penhoradaç ou oferecidas a penhor, sem o expresso consentimento da saciedade, 

ante deliberação dos sócios representantes de % (três quartos) do capital social. 

6 

Para .car a a ertt daria acosse ww*..inacemarca;.pr.gcvbi 
e 	me o numero 162820496 na Consuta de Autentodade 

Co.s..ta e ociye ic 30 e 
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5Ü° Alteração e Consolidação do Contrato Social 

§ 1°. O sócio que desejar alienar suas quotas eou direitos de subscrição, a qualquer ti ". 
deverá comunicar sua intenção á woiedwir c aos eenais sócios. mediante notificação cacri t, 
ecvada por correio com aiso de recebimento ou por outra maneira que comprove o efetivo 
recebimento peio destinatário. informando o preço e demais condições da cessão e, se for o 
caso, o nome do terceiro pretendente á aquisição das quotas. 

§ 2'. Nos 30 (trinta) dias subsequentes ao recebimento da notificação, os demais sócios 
poderão exercer o direito de preferência previsto no § 1° acima. 

§ 3'. Esgotado o prazo previsto ao parágrafo anterior, se qualquer um dos sócios notificados 
não exercer o direito de preferência, os demais sócios que o exercerem terão pr= adicional 
de 30 (trinta) dias para adquirir ou subscrever as quotas dou direitos de subscrição ofertados-

proporcionalmente às suas participaçõcs no capital sociaL A participação do sócio alienante o 
a participação do--sócio que não exerceu direito de preferência não serão computadas no 
cálculo das referidas participaçãcs proporcionais. 

§ 4°. Decorridos os prazos previstos nos parágrafos anteriores, sem cp* tenham sido 
adquiridas ou subscritas as quotas pelos demais sõcios, o socio oknamc estará livre para 
rcalimr a cessão a aku~ sócios ou não. 
CLÁUSULA SEXTAJ3AADMLPUSTRAÇÃO 

A sociedade seta administrada por uma Diremria composta de 3(tres) administradores, sócios 
ou não, eleitos e designados em retmião de sócios, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) / 
Diretor Administrativo-Financeiro e 1 (um) Diretor Executivo. 

§ 1'. Compete ao Diretor Presidente: 

(a) administrar todos os negócios e atividades da socieadc, exercendo a direção da 

sociedade; 

mar, de forma individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicial a sociedade. 

a'a vecar a au e'nbc.Oaøe acesas ww.era;..gov.b 
o uec 52823496 "a Co',t2 de Aue'n,cade 

Ccc'saa coon,oe. ao O - 
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SP Alteração e Consolidação do Contrato Social 

até o limite de RS 5.000.000,00 (cinco milhões de tis) por negócio jurídico, no qual 
- se inclui. entre outros, a contratação de qualquer modalidade de financiam-mo. 
aquisição oi alienação de civos. ressa'vada () a contratação de emprdsiirn.s. 
financiamentos e operações de derivativos com prazo de até 1 (um) ano, cujo vaior 
não seja superior AS 15.000.000.00 (quinze milhões de reais) por negócio jundico. e 
(ii' tinsfrncia bancária, sem limim de valor, cio favor de sécia Positivo 
Participacõcs S.A. e das sociedades por ela controladas: 

convocar e presidiras reuniões da Diretoria. estabelecendo a ordem do dia e dirigindo 
os reapectivos zrabaibos 

çd; ~pela execução das deliberações da Diretoria: 

(cj nomear procuradores, observando os limites rev:sos nesta clausu!a. 

§ '° Cora -t.  ao Diretor AdmintratIvo-Fmanceiru: 

(a 	auxiliar o Diretor Presidente nas questões burocraticas e administrativas da sociedade: 

(b) substituir o Diretor P eier!e cm suas ausências e impedimentos, 

(c) executar e supervisionar a escrituração contábil e fiscal da sociedade: 

d) administrar e gerir as finanças da sociedade, fazendo os necessários orçarnentos e 
assegurando sua execução: 

(e) apresentar. anualmente, o balanço financeiro e patrimonial da sociedade: 

(1) representar. de forma individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicial a sociedade. 
ate o limite de RS 100.000,00 (cem mil reais) por negócio juridico que implique na 
assunção de obrigações ou desembolso pela sociedade. 

3raver.f4ar a auterccade acesse w.untacomeaI.pr.gov.b 
- 	..p - 	 5282^494  -a Ce-s!ta es A1eade 

.I.aC'e. C, 
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§ 3°. Compete ao Diretor Execetivo: 

(a) planejar, gerir e supervisionaras atividades da sociedade 

orientar a sociedade na tornada de decisões que envolvam riscos em su área de 
atuação: 

(e) elaborar relatórios e presar inírnnações relativas à sua arca de comperncia; 

(d) executar outras atividades atribuídas pelo Diretor Presidette: 

(e) representar, de forma individual, ativa e passia. udiciai e extrajudicial a sociedade, 
especificamente em relação ás questões da arca editorial e ncgôcios que tenham coato 
objeto direitos de edição e cessão de direitos -autorais para fins de publicação, 

coxnerciação e distribuição de obm auzo&ações e licenciamentos em geral, para 

fins de reprodução de textos, ilustrações, fotogiatias, charges e outras obras, assim 
corno contratação de distribuidores, diagramacores, consultoras e outros fornecedores 
e contratos relacionados á produção editorial, até o limite de R$ 100.000.00 (cem mil 
reais) por negócio juridido. 

§ 4°. Os adminiores são inestidos, indiueisnente. de todos os poderes de 
utrninistraçáo e representação da sociedade. cm juízo ou fora dele, obaesvaeos os limites 

desta cláusula. 

§ 5°. Nenhum administrador poderá, sob as penas da lei, praticar atos de liberalidade ot 
estranhos aos interesses da sociedade. 

§ 6°. Ressalvada a regra do narágrafo seguinte, é vedada aos administradores a prática de 
quaisquer dos seguintes atos sem a prévia deliberação do Conselho de Administração da sócia 
Positivo Participações S.A.: 

já) 

(a) alienar, hipotecar dou onerar bens imóveis da sociedade: 

Para verfcar a aijtenLc0ade acosse wvw.jurttacornercial.pr.gov.br  
a nfarme a tu`meo- 152520496 na Consura Co 

Co..r',a c0weI 	30 Cs5 
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h) aliunar. hipotecar cou onerar iave.'timenzos ou participações societárias da sociedade: 

(c) conazar empréstimos e/ou ficiamentos, na condição cc mutuante ou muzuaria. 
e= garantias de beás dáïth'o permaiiànte: 

onueder avais, fianças ou cuaquerouu-as garantias reais ou fidejussórias. 

7°. Ë dispensada u previa autorização do Conselho de Mminisüação da sôcia Positivo 
Participaçõs S.A. para a prestação de avais, lianças ou quaisquer outras garantias, reais ou 
xidiejussózias. que beneficiem as sociedades por eia controladas, sendo que, nesta hip~ a 
sociedade será representada por, no mínimo, 2 (doim Diretores ou por 1 (um) Diretor e! (um) 
Procurador com podaras específicos para a prática ia atz. 

§ 8°. São expreseamentc vedados, sendo nulos e inoperantes em relação á sociedade. os atos 
de quaisqacr adminigradores, procuradores, prepostos e empregados que envolvam ou digam 
respeito a operações ou negÕcios estanhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como 
fianças, avais, eitdos, bem como quaisquer garantias em favor de terceiros, salvo quando 
expressamente aprovadas pelo Conselho de Adminisnaçio da soma Positivo Participações 
S.A. 

§ 91. A eficácia dos atos e negócios jurídicos que superam os limites previstos nesta cláusula. 
dependerá de prévia deliberação do Conselho de Administração da sócia Positivo 
Participações S.A. 

§ 10. As procurações outorgadas pela sociedade não poderão ter prazo de validade superior a 
1 (um) ano e deverão respeitar o limite de RS 100.000,00 (cem mil de reais), para Cada 
negócio jurídico que implique em desembolso de recursos, sem prejuízo de prévia autorização 
do Conselho de Administração da sócia Positivo Participaçóes S.A.. nos casos cm que a lei ou 
o presente Estatuto estabeleçam a necessidade. 

§ 11. A limitação temporal prevista no parágrafo acima não se aplica aos mandatos 

za ver 'ca a au,*r%Lcdaee aresse w.uttacorreroa.gcv.br  
3 'tU13Gl'O 162820498 --a Ccrau.ta de AuteraoOade 

Co.eia'.a ~recirw 30 d.1 
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outorgados a advogados. co endo--n-cláusüla adjzidfcia.parn a representação da sociedade 
em processos judiciais ou administrativos. 

§ 12. O Conselho de Administração da sócia, Positivo Participações S.A. poderá aprovar a 
outorga de mandatos sem a a1icaçãõ dos limites refetidad nesta clátisula. 

CLÁUSULA SÉTiMA.. DAS DELIBERAÇÕES DOS SÓCIOS E DAS ALTERAÇÕES 
DO CONTRATOSOClÀL 

Os sócios são soberanos pua introdLrzir ou decidir~ quaisquer modificações ou alterações 
do contraio social podendo fazê-las mediante a ce!ebraçào de documento escrito de alteração 
de contrato social ou e realização de reunião de sócios. registrada em ata que, conforme o 
caso. deverá ser consubstanciada em alteração do contrato social. 

§ 1°. As deliberações e alterações do contrato social dependerão de prévia autorização do 
Conselho de Administração da sécia Positivo Participaçõcs S.A. 

§ 2°. As reuniões4e sécios serão convocadas pelos administradores ou por qualquer um dos 
SéciOS, nos casos previstos na legislação ou neste contrato social, mediante comunicação 
escrita enviada aos sécios, com aviso de recebimento  antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias, indicando o local da 	 horí'ode instalação em primeira e segunda 
convocação. bem corno a pdesmuos. 

§ 3°. As deliberações da sociedádembre qosísquer matérias, observadas as regras e exceções 
deste contrato social, bem como aquelas que dependam de quórum qualificado. 
decorrência de lei, serão consideradis quando tomai 	 por votos representativos de mais 

metade das quotas do capital social. sendo que cada quota conferirá o direito a 1 (um) voto. 

§ 4°. O sócio discordante da deliberação que tenha aprovado modificação do contrato social, 
cisão, fusão, incorporação de outra sociedade ou da sociedade por outra, poderá solicitar sua 
retira3a. recebendo, em pagamento de sua participação, o valor patrimonlai correspondente, 
confirme critérios de apuração estabelecidos nos parágrafos seguintes. 

2e vecar a aumerit.c0ade acesse ww.cmercaI.pr.go.br  
e 	ortr,o o numaro 162820496 na Consulta de Aute'tt,cdaoe 
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§ 
50 Os haveres do sócio retira,-te serão apurados com base na situação parrimoniel da 

sociedade, à data do evento. verificada em biIançi especialmente levantado, com bast e.a 
'.a!ores de mercado. 

§ 60. O pa,amenro do reembolso de capital previsto no parágrafo anterior, a critério da 
sociedade, poderá ser feito em 6(. 'ssenta) parcelas mensais, iguais e sucessivas, sendo 
nrimeira dcas com vencimém, ns O (trinta) dias sctuintas á data do evento. 
simultaneamente à assinaturada respectiva alteração contratual. As demais parcelas serão 
corngidas mooetariamente. com  base na variação mensal da Taxa de Juros de Longo Prazo - 
TJLP. 

§ 7°. Mediante acordo entre os sócios, o reemboso 	capital previsto nos pe.râgrefos 
nteriores podara ser pago de forma diferente, iacius'. e com bens móveis e/ou imóveis, 

norém. sempre dentro do prazo máximo de 61 (sessenta e um) meses a partir da data do 
evento. 

CLÁUSULA OITAVA. ix) EXERCÍCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE 
RESULTADOS 

O exercício social se estenderá de 1' de jeiio até 31 de dezembro de cada ano e. a seu 
témino, os administradores prestarão contas justificadas de sua gestão, procedendo a 
elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado económico da 
sociedade. 

§ 1°. Por deliberação dos sócios poderá ser estabelecida a não distribuição dos resultados ao 
final do exereicio social, mantendo-se os montantes não distribuídos era conta de reserva de 
lucros, para futura distribuição ou capitalização. ou, se perda ou prejuizo, em conta a 
compensar. 

§ 2'. A distribuição de resultados poderá ser feita de forma proporcional ou não a participação 
do cantai social. A distribuição desproporcional dependerá de aprovação prévia da totalidade 

 

Para '.e"fcar a auteraceaoe acesse w4ureacorneroaLpr.gov.br  
e .-crme o r.-aero 162820496 na Co~ de AuencdaOe 
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dos sécios. 

§ 3°. A sociedade poderá proceder á e1aboraçãc de demonstrações contábeis tinanceiats 
intermediárias, inclusive mensais, e, a critério tios sócios. distribuir resultados apurados nas 
referidas demonstrações ou antecipar resultado a ser apurado ao final do exercício social. 

CLAUSULA NONA. DA EXCLUSÃO oE. sõcios 

O sócio pode ser excluído mediante a iniciativa da maioria dos sécios representativa de mais 
da mciade do capitai social, quando estea entenderem que há justa causa (art. 1.085 do Código 
Civil). 

§ 1° Entende-se por justa causa a colocação em lsco da continuidade da sociedade, em 
virtude de ~-de inegável gravidade, o cometimento de, falta grave no cumprimento das 
obrigações de sócio..a incapacidade superveitiente e aausáncia da affeciio sociezalàt 

§ 2'. O sócio excluído receberá seus haveres, em observância às condições estipuladas nos 
parágrafos quinto asátirno da- Cláusula Sétima deste contrato social. 

CLAUSULA DÉCIMA. 'DA LIQUIDAÇÃO E DA DISSOLUÇÃO 

A retirada, exclusão, t'a1ticia, recuperação judicial ou extrajudicial, insolváncia civil. 
iiauidação. impedimento ou falecimento de qualquer um dos sécios não dissolverá a 
sociedade, que remanescerá com os demais sócios. No caso de permanecer apenas um sócio, a 
sociedade terá o prato de 180 (cento e oitenta) dias para o ingresso de um novo sócio. 

§ 1°. A sociedade será dissolvida nos demais casos previstos em lei ou por deliberação de 
socios que representem (trás quartos) do capital social, cabendo aos sécios, cm qualquer 
hipótese, estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e tomar as demais medidas 
necessárias para promover a liquidação. Realizado o ativo e solvido o passivo. o saldo 
verificado será repartido entre os sécios proporcionalmente ao valor das respectivas quotas de 
capital. 

Para ver:f.car a autentcdada acesso s'junlacome'oaL.gcv.br 
e ;rtfccme o numero t62820496 rta Consulta de Autentcd30e 
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§ 2°. No caso da dissolução da sociedade. ficU reservado. crccencialrnente ao sócio aue 
manifestar interesse, o direito de adjudicação do negócio, assumindo este o ativo e o pass. 
desde que efetuado o pagamento dos haveres eventualmente devidos aos demais sócios, nas 
condições estipuladas nos parágrafos quinto a sétimo da Cláusula Sétima deste contrato 
social. 

CLÁUSULA DÉCIM.4 PR1Q1RA. ix) DESIMPED11MENTO 

Os sócios dou MTninktradores declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de 
exercer o comércio ou a administração de sociedada mercantil, por lei especial. em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 
emporariRneDtP, 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 ooncosyâicia, contra as relações de consumo, fé pública, 

ou a propriedade.  

CLÁUSULA 
	

SEG1JNDA. DO FORO 

Os casos omissos no prereate contrato social serão resolvidos nos tes da legislação cm 
vigor. ficando eleito, à comum acordo entre os~ o Foro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba. Paraná, para resolução de eventuais dúvidas e controvérsias. 

Por estarem assim, justos e contratedos, assi-nar o presente  instrumento em 3 (três) vias, de 

iguais teor e forma. na  presença de 2 (duas) testemunhas, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos. 

Curitiba, 31 de dezembro de 2015. 

Para verw a auern c.ace acesso www.j..tacornercal.pr.9cv.c 
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Data. Hora e Local: 17 de abril de 2013. ás 1 ihøümin. na  sede social. iocalizadn na qua 
Senador Aocioly Filho, 431, Cidade Industrial,  Owitiba, Paraná. 

2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, em razão da presença da tc.taidade 

dos sócios representantes do capital social, conforme assinaturas apostas rio Livro de Presença de 

iC)CIOS. 

3. Mesa: Hélic Bruck Rctenberg, como Presidente; e Lucas Raduy Guimarães, como Secretário. 

4. Ordem do Dia: (a) Renúncia dos membros da Diretoria; (b) eleição dos novos membros da 

Diretoria; (e) outros assuntos sociais. 

5. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (a) Aceita a renúncia dos membros da Diretoria, 

Si-s. Hdijc Bruck Rotenberg, Lucas Raduy Guimarães, Renato Ribas Vai. Cixares Libero Vargas, 

Ruben Tadeu Coninck Formighieri e Samuel Ferarri Lago que, com exceção do Sr. Lucas Raduy 

Guimarães, passaram a compor o Conselho de Administração da sócia Positivo Participações 

S.A. (b) Eleitos. com  mandato por prazo indeterminado, para o cargo de Diretor Presidente, Sr. 

LUCAS RADUY GUIMARÃES. brasileiro, casado, engenheiro civil, portador da Carteira de 

Identidade RG n° 3.666.258-1/SSP-PR. inscrito no CPFIMF sob n° 875.483.489-91. corri 

domicilio na Avenida Cándido Hartrnann, 1.400, Bigorrilho, Curitiba, Paraná; para o cargo de 

Diretor Adminisativo-Firanceiro, Sr. LUIZ CÉZAR TEIXEIRA, brasileiro, casadc, contador, 

portador da Carteira de identidade RG no 4.316.083-4ISSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 

601.604.629-9. com  domicilio na Avenida Cândidc Harmtann, 1.400, Bigorrilho, Curitiba. 

Paraná: e para o cargo de Diretor Executivo, Sr. EMERSON WALTER DOS SANTOS, 

brasileiro, casado. administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG 

25637.734-0!'SSP-SP. inscrito no CPF/MF sob ri°  162.327.328-55, com domicilio na Rua Nossa 

Senhora .parecida. 174. Seminário, Curitiba, Paraná. Os Diretores eleitos aceitaram a nomeação 

e foram rnnossados em seus cargos mediante assinatura dos resptivos termos de posse lavrado 

_próprio. 

nto: Finalizados os irabalhos, c Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela 





7. Certidão: A presente é cópia fiel da ata lavrada e. 	4 0! róprio. 

4) 
r 

LUCAS RADUY G 
Secretário 

2 

EDITORA POSITIVO LTDA. 
CNPJIMF no 79.719.61310001-33 

NIRE n° 41201785980 

ATA DA 16a REUNIÃO DE SÓCIOS 

quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou., a sessão foi suspensa pelo tempo nec:ssarc ã 

lavratura da presente ata, na forma prevista no § 1° do artigo 1.075 da Lei n° 10.406/2002. Após 

lida e aprovada, a ata foi assinada por todos os sócios presentes. 

Visto da Advogada: 

 

JUNTA COMERCIAL 00 PARANA 
CERTIFICO O REGiSTRO EM: 06/05/2013 
SOS NÚMERO :20:32189422 
Pocolo: 13/218842.2. DE 03/05/2013 

Selma Cristina Saito Azevedo 
OABIPR 28.453 
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mos avançar Juntos! 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

O Município de Feliz NataIiMT, localizado à Avenida Maravilha — Praça da Bíblia, SIN, 
Centro, CEP: 78.885-000, Feliz Natal — Estado do Mato Grosso, com CNPJ sob n° 
01.614.088/0001-02, atesta para os devidos fins que a Empresa EDITORA POSITIVO 
LTDA., com Inscrição Estadual sob n° 10114735-51 e CNPJ sob no 79.719.61310001-33, 
com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Bairro CIC, Curitiba/PR, CEP: 81.310-000, 
fomecelfomeceu os itens relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos 
firmados na contratação, não havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 

Relação de Materiais: 

- Livros Didáticos integrados, para alunos e professores, nas seguintes quantidades: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

NIVEL DE ENSINO ALUNOS 
Grupo  27 
Grupo 2 30 
Grupo  110 
Grupo  163 
Grupo  173 

ENSINO FUNDAMENTAL 

10  ano 172 
2° ano 220 
3° ano 220 
4°ano 174 
5°ano 191 
60  ano 150 
71  ano 176 
8° ano 147 
9°ano 109 

TOTAL 2.062 

- Portal Aprende Brasil, para alunos e professores: 
— Assessoria para as Equipes Técnico-Pedagógica e Docente, por meio de cursos e 

atendimentos personalizados, contribuindo para a formação continuada da equipe 
pedagógica do Município: 

— Sistema de Gestão das informações Educacionais, por meio do fornecimento de 
ferramenta que proporciona o monitoramento dos resultados educacionais do Município: 

- Avaliação da Aprendizagem, nas áreas de Língua Portuguesa. Matemática e 
Ciências, para alunos do 4° e 80  anos do En 1.. • r mental contemplados com o 
Sistema de Ensino Aprende Brasil: 

- Material Ampliado e Braille para alun.- com Necessi. des Educativas Especiais 
(deficiência visual parcial e total); 

— Agenda com Capa Personalizada, pa alunos e professores 
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MARCELO SOA 
Prefeitura Municipal d 
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pjFa.Jo Alto/SP 

Prefeitura 
de Capela do Alto 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA DO ALTO - SP, com sede à Praça São Francisco, 
n.° 26, CEP n.°  18.195-000, localizada nesta cidade, no estado de São Paulo CNPJ sob n0  
46.634.077/0001-14, neste ato Representada pelo Prefeito, MARCELO SOARES DE SILVA, 
atesta para os devidos fins que a Empresa EDITORA POSITIVO LTDA., com Inscrição 
Estadual sob no 10114735-51 e CNPJ sob n° 79.719.613/0001-33, com sede na Rua Senador 
Accioly Filho, 431, Bairro CIC, Curitiba/PR, CEP: 81.310-000, fornece/forneceu os itens 
relacionados abaixo, sendo cumpridora dos prazos e termos firmados na contratação, não 
havendo contra a mesma nenhum registro que a desabone. 

Relação de Materiais: 

- Livros Didáticos Integrados, para alunos e professores, nas seguintes quantidades: 

EDUCAÇÃO INFANTIL 
NIVEL DE ENSINO ALUNOS 

Grupo 4 240 
Grupo 5 254 

ENSINO FUNDAMENTAL 

1° ano 290 
2° ano 270 
30  ano 350 
40  ano 292 
50  ano 339 
60  ano 319 
7° ano 258 
8° ano 335 
90  ano 390 

TOTAL 3.437 

- Portal Aprende Brasil, para alunos e professores; 
- Assessoria para as Equipes Técnico-Pedagógica e Docente, por meio de cursos e 

atendimentos personalizados, contribuindo para a formação continuada da equipe pedagógica 
do Município; 

- Sistema de Gestão das Informações Educacionais, por meio do fornecimento de 
ferramenta que proporciona o monitoramento dos resultados educacionais do Município; 

- Avaliação da Aprendizagem, nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática e Ciências, 
para alunos do 40  e 811  anos do Ensino Fundamental contemplados com o Sistema de Ensino 
Aprende Brasil; 

- Material Ampliado e Brallle para alunos com Necessidades Educativas Especiais 
(deficiência visual parcial e total); 

- Agenda com Capa Personalizada, para alunos e professores. 

Capela do Alto/SP, 12 de janeiro de 2015. 

- 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJÍMF: 03.501.574/0001-31 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municip& de Sidror.d, CNPJ/MF n0  03.501.574/0001-31, 

siu'ada na Rua São Pauto, no 964, Centro; Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, 

ATESTA, para os devidos fins, que a Empresa EDITORA POSITIVO LTDA, 

inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001 33, com sede na Rua Senador 
Accioly Filho, no 431, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná, é nossa 
fornecedora de produtos e serviços nas áreas educacionais de ensino 

"Si,-tema de Ensino Aprende Brasil), desde 24/10/2014, a qual implantou 
sistema pedagógico de ensino para o ano letivo 2015, composto por: 

• Materiais Didáticos Integrados e iinkados, inclusive, para alunos com 

deficiência visual (Livro ampliado e em braile); 

• Portal Aprende Brasil, voltado ao aprofundamento e desenvolvimento 
do processo de aprendizagem por meio de imagens, áudios, jogos, 
histórias, textos, reportagens, ambientes interativos, obras literárias 

e de arte, mapas, espaço para troca de experiências acadêmicas, 

dentre outros recursos; 
• Acompanhamento, assessora mento pedagógico, capacitação e 

formação continuada ao corpo docente desta municipalidade, na 
forma presencial e à distância, na quantidade de 196 horas, bem 
corno suporte pedagógico por meio eletrônico e telefônico; 

• Sistema de Gestão das Informações Educacionais, por meio dc 
fornecimento de ferramenta que proporciona o monitoramento dos 
resultados educacionais - SIMEB; 

• Avaliação externa do processo de Aprendizagem mediante a 
formulação de testes, correção e tabulação dos dados, utilizando a 
TRI - Teoria de Resposta ao Item - hábile. 

Os livros didáticos foram entregues pela empresa com capa personalizada, 
contendo imagens, brasão oficial, hino e identificação nominal do Município. 

alientamos que os serviços foram prestados respeitando os projetos 
cionais originalmente concebidos pelo nosso Município, atendendo, 

= 

30 JANj2e ' ! 

3:-rA 
V4139.27 

R IO LrAO Ct'i'c/q, 
• ',,cÓ ' o 

1 	•. ". 	- 



ION 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA 
ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL 

CNPJ'MF: 03.501.574/0001-31 

ntegr&mente, as características pedagógicas, históricas, geográficas e 

sociais, para as seguintes séries e nas quantidades abaixo: 

Segmento Níveis Qtd. de Alunos 
Qtd. de 

Professores 
Educação infantil 1 ano 249 13 

Educação Infantil 	1  2 anos 250 13 

Educação infantil 3 anos 398 32 

Educação Infantil 4 anos 398 24 

Educação Infantil 5 anos 399 24 

Ensino Fundamental 1 10  Ano 698 31 

Ensino Fundamental 1 20  Ano 698 31 

Ensino Fundamental 1 30 Ano 698 31 

Ensino Fundamental 1 40  Ano 698 31 

Ensino Fundamental 1 50 Ano 698 31 

Ensino Fundamental II 60  Ano 613 26 

Ensino Fundamenta! II 70  Ano 613 26 

Ensino Fundamental II 80  Ano 613 26 

Ensino Fundamental II 90  Ano 613 26 

Atestamos, ainda, que até o momento, nada consta em nossos registros 
que desabone a referida Empresa, sendo que a mesma vem prestando 

serviços com qualidade, de acordo com todas as condições contratuais, 
respeitando os prazos de entrega, a qualidade do material e dos cursos. 

Sem mais para o momento, firmamos o presente. 

Sidrolândia/MS, 04 de Abril de 2016. 
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Preteilura de Itapema SECRETARIA 
MUNICiPAL Cr.- EDUCAÇÃO 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Prefeitura Municipai de itapema/SC, CNPJ/MF no 82.572.207/0001-

03, situada na Av. Av. Nereu Ramos, 134, Centro, cidade de 

Itapema, Estado de Santa Catarina, ATESTA, para os devidos fins, 

que a Empresa EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o 

n° 79.719.613/0001 33, com sede na Rua Senador Accioly Filho, n° 

431, Cidade Industrial, Curitiba, Paraná, é nossa fornecedora de 
produtos e serviços nas áreas educacionais de ensino (Sistema de 

Ensino Aprende Brasil), desde -17/01/201-3, a qual implantou sistema 

pedagógico de ensino composto por: 

• Materiais Didáticos Integrados e /inkados, inclusive, para alunos 

com deficiência visuai (Livro ampliado e em braile); 
• Porta! Aprende Brasil, voltado ao aprofundamento e 

desenvolvimento do processo de aprendizagem por meio de 

imagens, áudios, jogos, histórias, textos, reportagens, 

ambientes interativos, obras literárias e de arte, mapas, espaço 

para troca de experiências acadêmicas, dentre outros recursos; 

• Acompanhamento, assessoramento pedagógico, capacitação e 

formação continuada ao corpo docente e gestores desta 

municipalidade realizado por profissionais com formação 

específica na área de atuação, na quantidade de 348 horas, 

bem como suporte pedagógico por meio eletrônico e telefônico; 
• Sistema de Gestão das Informações Educacionais, por meio do 

fornecimento de ferramenta que proporciona o monitoramento 

, dos resultados educacionais - SIMEB; 

Avaiiacão externa do processo de Aprendizagem nas áreas de 
íngua Portuguesa, Matemática e Ciências, para os alunos do 40 

e8° anos do ensino fundamental — hábile. 

vros ddattcos são entregues Dela empresa com capa 
es±iaïzaaa contendo imagens, brasão oficial, hino e identificação 

n-ai ao '1unic'po 
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SILVANA TEREZINHA DA SILVA OLBRISH 
Secretária Municipal da Educação 

itapema/SC, 29 de Outubro de 2015 
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Itapema SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇAC 

punem de 

Salientamos 
 que os serviços são prestados respeitando os projetos 

educacionais originalmente concebidos pelo nosso Município, 
atendendo, integralmente, as características pedagógicas, históricas, 

geográficas e sociais, para as seguintes séries e nas qua
n tidades 

abaixo: 
Séries 
	 Qtd. de Alunos 

Grupo 1 
	

150 

Grupo 2 
	

420 

Grupo 3 

20 ano 
• 30 ano 

40 ano 
• 50 ano 

60 ano 
• 70 ano 

8° ano 
90 ano 

TOTAL 

Atestamos, ainda, que até o momento, nada consta em 
nOSSOS 

registros que desabone a referida Empresa, sendo que a mesma vem 
prestando serviços com qualidade, de acordo com todas as condições 
contratuais, respeitando os prazos de entrega, a qualidade do 

material e dos cursos. 

Sem mais para o momento, firmamos o presente. 

Qtd.. de Professores  

20 
27  

Grupo 4 

Grupo 5 
10 ano 

615 	 33  

790 
	 31 

790 
	

31 

28 650

740 

670 
830 

850  

-7i--  
630 
9.290 

26

23 

26 
27 

28 
28 

28 

28 
384 





rnprovante de inscrição e de Situação Cadastral 

Contribuinte, 

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

d. 	 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA 

NUMERO DE iNSCRIÇÃO 

79.719.81310001-33 
SITUAÇÃO 

1 	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE 	1 	IEIABERTURA 

MATRIZ  CADASTRAL 	 1 
NOME EMPRES&RLAL 

1 EDiTORA POSITIVO LTDA 

TiTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 1 11 ÁS AS Á 

CODIGO E DESCRIÇÃO DAATMDACE ECONÔMICA PRINCIPAL 
58.11-5-00 - Edição de iivros 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATMDADES ECONÓMICAS SECUNDÁRIAS 
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
46.14-1-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves 
47.62-6-00 - Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros 
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
46.47-8-02 - Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 
46.16-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados 
anteriormente 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 
59.20-1-00 - Atividades de gravação de som e de edição de música 
62.03-1.00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não.customizáveis 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings 
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica 
73.19-0-04. Consultoria em publicidade 
74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
77.33-1-00 -Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares 
85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATJRA JURIDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

LOGRASOURO 	 NÚMERO 	COMPLEMENTO 
R SENADOR ACCIOLY FILHO 	 431 

CEP 	 BAiRRO/DISTRITO 	 MUNIC1PIO 	 UF 
81.310-000 	1 	1 CIC 	 CURITIBA 	 PR 

1 ENDEREÇO ELETRÔNICO 	 TELEFONE 
IAMEDEIROS@POSITIVO.COM.BR 	 (41) 3250-3789 1(41) 3250.3775 

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR 

SITUAÇÃO CADASTRAL 	 DATA DASÍTUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 	 03/11/2005 

MOTIVO DE SITUAÇÃO CAOASTRftL 

SITUAÇÃO ESPECIAL 	 DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 

Aprovado pela instrução Normativa RFB no 1.634, de 06 de maio de 2016. 

Emitido no dia 22/03/2017 às 10:24:49 (data e hora de Brasília). Página: 1/1 

   



28(03/2017 	 Emissão do CICAD 

REcrrA ESTADUAL 

Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD 

Inscrição no CAD/ICMS 
	

Inscrição CNPJ 	 Início das Atividades 

10114735-51 
	

79.719.613/0001-33 	 01/1987 

Empresa / Estabelecimento 

Nome Empresarial EDITORA POSITIVO LTDA 

Titulo do Estabelecimento EDITORA POSITIVO 

Endereço do Estabelecimento RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 431 - CIDADE INDUSTRIAL - CEP 81 31 0-000 
FONE: (41) 3336-3838 - FAX: (41) 3336-5135 

Município de Instalação CURITIBA PR, DESDE 01,11987 

(Estabelecimento Matriz) 

Qualificação 

Situação Atual ATIVO- REGIME NORMAL / NORMAL -DIA 12 DO MES+1, DESDE 08(2015 

Natureza .iuridica 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA 

Atividade Econômica Principal do 5811-5100 - EDICAO DE LIVROS 
Estabelecimento 

Atvidade(s) Econômica(s) 
Secundária(s) do Estabelecimento 

Quadro Societário 

Tipo Inscrição Nome Completo! Nome Empresarial Qualificação 

CPF 875.483.489-91 LUCAS RADUY GUIMARAES ADMINISTRADOR 

C N PJ 14.764.573/0001-04 POSITIVO PARTICIPACOES SA sócio 
CPF 601.604.629-91 LUIZ CEZAR TEIXEIRA ADMINISTRADOR 

CPF 162.327.328-55 EMERSON WALTER DOS SANTOS ADMINISTRADOR 

CN PJ 02.343.359/0001-97 POSITIVO EDUCACIONAL LTDA SÓCIO 

Este CICAD tem validade até 27/04/2017. PARANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazendo 

Cocrdenao da Receita do Estado 

CAD/ICMS N° 10114735-51 

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

Eroddo EletDnlcomente via Internet 
28/03/2017 14:20:20 

Dados transmitidos de forma segura 
Tecnologia CELEPAR 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

ALVARÁ N°: 1.289.920 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presente Alvará de Licença para 

Locatizacáo. conforme processo N 20-087704/2016. a: 

EDITORA POSITIVO LTDA 

R. SENADOR ACCIOL? FILHO - N°: 000431 

NSO. CB. 75.4.0032.0574.00-2 0000 	iNSCRIÇÃO MUNICIPAL: 1702 178.123-6 	CNPJ: 79.719.61310001-33 

Taxação: COM IND SERV 

Tipo de !nstatação INDÚSTRIA 

- 	Edição de livros 
- Áiguei de rnaauwas e equipamentos para escritórios 
- Ativ:dades de apoio -à educação 
- Ativdaes de consultora em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifca 
- Azvicades de gravação de som e de edição de música 
' Comércio atacadista de artigos de escritório e de papeiana 

Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
4 Comércio atacadista de maquinas e equipamentos para uso industrial: partes e peças 
4 Comércio varejista cie artigos de papelaria 
9 Comércio varejista de discos. CDs. DVDs e fitas 
4 Comércio varejista de livros 
4 Consultoria em publicidade 
4 Consultoria em tecnologia da informação 
9 	escvov;mento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
9 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
4 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 
- 04t'as sociedades de participação, exceto holdirtgs 
4 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente 
9 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e aeronaves 
4 Treinamento em desenvoMmento profissional e gerencial 

VAUAD E: ENQUANTO SATISFIZER AS EXIGÉNCIÃS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR. 
CURTl9A, 26 DE ouTuBRO DE 2016 

IMPORTANTE: 
• A assinatura no aivara de Íicença expedido por meio eletrônico fiCa 

dispensada nos termos do Decreto n 622.2010. A verificação de sua 
utenticicade devera ser confirmada no endereço www.curitiba.pr.gcvb. 

Ser.'çcs pata Empresa. Avará Comercial dados. 

• E obrigatória a comunicação imediata em caso de encerramento. 
paraza;ãc. ateraçãc e endereço, de raric ou qua!Que' outra 
a'eraçào. evitando as penaades orevistas ria egisiação. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILIARIAS 

CONSULTA DADOS CADASTRAIS DE 
NOME EMPRESARIAL/NOME DA PESSOA 

EDITORA POSITIVO LTDA 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 	 CNPJ/CPF 
17 02 0178123-6 	 1 	 79.719.613/0001-33 

ENDEREÇO 	 NÚMERO 
R. SENADOR ACCIOLY FILHO 	 431 

UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO BAIRRO 
CIDADE INDUSTRIAL 

CEP 
81310.000 

INICIO DA ATIVIDADE 
03/11/1986 

SITUAÇÃO DO CADASTRO 
ATIVA 

NÚMERODOALVARÁ 
001.289.920 

DATA EMISSÃO 
26/1012016 

DATA EXPIRAÇÃO 

TIPO INSTALAÇÃO 
INDÚSTRIA 

ATIVIDADE PRINCIPAL 
J.58.1.1-5/00.00 Edição de livros 

ATIVIDADES SECUNDÁRIAS 
N.77.3.3-1I00.00 Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 
P.85.5.0-3/02.00 Atividades de apoio à educação 
M.70.2.0-4/00.00 Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
J.59.2.0-1/00.00 Atividades de gravação de som e de edição de música 
0.46.4.7-8/01.00 Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 

G.46.4.7-8IO2.00 Comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações 
G.46.6.3-0/00.00 Comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 
0.47.6.1-0/03.00 Comércio varejista de artigos de papelaria 
G.47.6.2-8/00.00 Comércio varejista de discos, CDs, DVDs e fitas 

G.47.6.1-0/01.00 Comércio varejista de livros 
M.73,1-9-0/04.00 Consultoria em publicidade 
J.62.0.4-0I00.00 Consultoria em tecnologia da informação 

J.62.0.2-3100.00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

J.62.0.3-1/00.00 Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
M.74.9.0-1/99.00 Outras atividades profissionais, cientificas e técnicas não especificadas anteriormente 

K.64.6.3-8/00.00 Outras sociedades de participação, exceto holdings 
G.46.1.8-4/99.00 Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não 
especificados anteriormente 
0.46.1.4-1/00.00 Representantes comerciais e agentes do comércio de máquinas, equipamentos, embarcações e 
aeronaves 
P.85.9.9-6/04.00 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 
Emitido Eletronicamente via Internet 

15/03/2017 - 14:22:23 
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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 DEVIDA ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EDITORA POSITIVO LTDA 
CNPJ: 79.719.613/0001-33 

Ressaivado c direito de a Fazenda Nacionai cobrar e :nscrever Quaisquer cívidas de 
escor.saccade 00 sujeito passivo acima Identificado que vierem a ser apuradas. é certificado que. 

constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), com a 
exigibilidade suspensa. rios termos do art. 151 da Lei n9  5.172. de 25 de outubro de 1966 - 
Côdigo Tributário Nacionai (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua 
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, e 

2 ccr.starr nos sistemas da Procuradoria-Gera da Fazenoa Nacional (PGFN) débitos inscritos 
em Divida Ativa da União com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN. ou 
garantidos mediante bens ou direitos ou com embargos da Fazenda Pública em processos de 
execução fiscal. ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de 
certificação da regularidade fiscai 

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

Esta certidão é válida para o estabeiecimento matriz e suas filiais e. no caso de ente federativo, para 
todos os órçãos 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 ad' ao parágrafo único do art. 11 da Lei nJÇ 	ce 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade na Internet rios 
endereços <http:Jiwww. receita. fazenda. gov. br> ou <http:/Iwww.pgfn.fazenda.gov.br> 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n 1 751. de 02/10/2014 
Emitida ás 11:15:36 do dia 17/10/2016 <hora e data de Brasilia> 
Válida até 1510412017 
Código de controle da certidão. 3B9A.D173.A22C.844B 
Qualquer rasura cu emenda invalidará este documento. 
Observações PGFN: 

Débitos 9C.2..00062-8C, C.2.l5.00534-iC cciii garantia 	ravés de 
carza de 	 bancária. 

:.E.:5.C1 4394-4 com 	resenza;ào de seguro garar':oe. 

rereit f7enri oov hr,íAr,lic2coes!ATSPO/CertidaojCNDCofliUfltaSe2Via... 04/01/2017 



PARANA 

Estado do Paraná 
Secretaria de Estado da Fazenda 

Coordenação da Receita do Estado 

    

Certidão Negativa 
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual 

N°  015741800-79 

Certidão fornecida para o CNPJIMF: 79.719.61310001-33 
Nome: EDITORA POSITIVO LTDA 

Ressalvado o direito da Fazenda Púbica 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 26/0412017 - Fornecimento Gratuito 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet 
ze:cp.ov.  

Pa;r'a 1 

Erngido wa 	Pábi.ca (27:22O15 11:26:14) 
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ída pea internet ca:. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO 

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE 
TRIBUTOS E OUTROS DÉBITOS MUNICIPAIS 

CONTRIBUINTE: EDITORA POSITIVO LTDA 

CNPJ: 79.719.6130O01-33 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 178123-6 

ENDEREÇO: R. SENADOR ACCIOLY FILHO, 431 CIDADE INDUSTRIAL, CURITIBA, PR 

FINALIDADE: CONCORRÊNCIA/LICITAÇÃO 

É expedida esta CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA referente a Tributos e outros 
débitos Municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data, nos termos do artigo 
151 da Lei n° 5.172/1966 (CTN) e Lei Complementar n° 1042001 e demais legislações aplicáveis à 

espécie. Constam em nome do sujeito passivo os débitos abaixo relacionados com sua 
exigibilidade suspensa em razão de tutela de urgencia deferida conforme parecer da PGF no 
processo ri°.:01-206452017. 

Tributos 
	

Exercício(s) 

Tributos Exercício(s) 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS -AUTO (DIFERENÇA) 
2013 	(Proc: 	01-0583712016), 	2014 	(Proc: 	01 
058371/2016) e 2015 (Proc: 01-058371,2016) 

2011 	(Proc: 	01-082226'2016), 	2011 	(Proc: 	01- 
094910'2016), 2011 (Proc: 01-0975342016), 2011, 2012 
(Proc: 01-08222&'2016), 2012 (Proc: 	01-0949102016), 

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS RETIDO NA FONTE 2012 	(Proc: 	01-097534'2016), 	2012, 	2013 	(Proc: 	01- 
(DIFERENÇA) 09491&2016), 2013 (Proc: 01-0975342016), 2013, 2014 

(Proc: 01-0949102016), 2014 (Proc: 01-0975342016), 
2014, 	2015 (Proc: 01-09491Q'2016), 	2015 (Proc: 01- 
0975342016), 2015 e 2016 (Proc: 01-0975342016) 

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

Certidão expedida com base no Decreto n° 67a2012, de 3&042012. 

Esta certidão compreende os Tributos Mobiliários (Imposto sobre Serviços - ISS), Imobiliários 
(Imposto Predial Territorial Urbano - IPTU, Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis Inter-
vivcs - ITBI e Contribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo Poder de Polícia e outros 
débitos municipais. 

CERTIDÃO N°: 60173/2017 

EMITIDA EM: 	02/03/2017 

VÁLIDA ATE: 	30/05/2017 

CÔDIGO DE AUTENTICIDADE DA CERTiDÃO: 889C.0329.OAA4.4BD1 -0.A96A.F95B.441 E.CBDC-, 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Prefeitura Municipai de Curitiba, na Internet, no 
endereço http:ftwww.curitibapr.govbr - Iink: Secretarias! Finanças. 

Reserva-se a Fazenda Municipal, o direito de cobrar dividas posteriormente constatadas, mesmo as referentes a 
períodos compreendidos nesta. 
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF 

Inscrição: 	79719613/0001-33 

Razão Social: EDITORA POSITIVO LTDA 

Endereço: 	R SENADOR ACCIOLY FILHO 431 / CIDADE INDUSTRIAL! CURITIBA / PR 
/81310-000 

A Caixa Econômica Federal, flO USO da atribuição que lhe Confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. 

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

Validade: 18/03/2017 a 16/04/2017 

Certificação Número: 2017031801564937430010 

Informação obtida em 20/03/2017, às 11:27:07. 

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



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDITORA POSITIVO LTDA 
(MATRIZ E FILIAIS)CNPJ: 79.719.613/0001-33 

Certidão fl°: 121614284/2016 
Expedição: 12/12/2016, às 14:39:30 
Validade: 09/06/2017 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 
de sua expedição. 

Certifica - se 	que 	EDITORA 	POSITIVO 	L T D A 
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito (a) no CNPJ sob o n 

79.719.613/0001-33, 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. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COMARCA DE CURITIBA 

0:0 C DISTRIBUIDOR. PART. E CONTACOR JUDICIAL DO FORO 
CCMARCA DA REGIÃO UETRCPCL!TANA DE cuRmaA 

- - 	ANCHIETA.1287 . FONE FAX3027-5253 
AS 

www.1 ditrIbuIdorcurItIba.corn.br  

PEDIDO DE CERTIDÕES 	 - 
CENTRAL DE CERTIDÕES FONE (4i3223-8915 JOSEBORGES DA CRUZ FILHO 

E IEi/SRCE22AN C.J202.E?.3020-923 
EDIFICIO 00 FORtiM cv. 	 TITULAR 
DE ABREU. 535 'ERP.EO • CE 51.530-90e 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL * FALÉNCIA CONCORDATA * CRIME CÍVEL 
VARAS CRIMINAIS • VARAS DA FAZENDA • VARAS DA FAUIUA • VARAS DE 

EXECUÇOES FISCAIS DO ESTADO E CO MUNIC?iO REGISTROS PÚBLICOS TRIBUNAL DO JUR 
TABEUONATOS • JUIZADO ESPECIAL CIVEL. CRIMINAL E DA FAZENDA 

w E: F -r x  

CERTIFICO., a pedido de parte irte- 
que 	revendo 	os 	livros 	de 	di.stribu:icoe 

FALENCIAS., CONCORDATAS, RECUFERACAO TUDICiAI., E EXTRATUDICIAL. 	  
j.tentes neste. Cii--torio do mesmos- ro consta qualquer cCAO conti 

k 	 __ » 	 - 	 . 	- 

CNF79.719.613/O0O1-33.. -. 

..:jc-Lodc: d- 1.8 de marco de 196.3 (data cia instalac:ao cIr.cte 
de 29/12/62), ate a presente data. 

O REFERIDO E VERDADE E DOU FE' - E - 

Curitiba, Curitiba 13 de rnrcc: de 2017. 

Cartoro) 

ESTADO DO PARANÁ 
EMPREGADOS JURAMENTADOS 

MAL'R,  TCZO 
SANDRA Luc:A ;EKI 

LUiZ CARLOS KOFANOVSKI 
ISAEE. ANGEL.A VVPYCN 

MARIANY SEATFZ DA SILVA SCAPINEL 
CNN! STIANNE SOARES 
KARINA BÃVARC AVES 

[SAIAS AGOSTINHO DOS SANTOS SCHNE!DE 

CUST& 	R$ 28.20 
E!ITtI FIP: FSVØ 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
COJ'IARCA DE CUIUTIBA • ESTADO DO PAIWIÁ 

30  OFÍCIO DISTPJ&IIDOR 

TÍTULOS DE CREDITO E DOCUMENTOS DE DfVIDA !4JTA PROTESTO 
VARAS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE E ADOÇÃO 

VARA DE ADOLESCENTES INFRATORES 
VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS 

VARA DE EXECUÇÕES PENAIS 

Rua Visconde do Rio Branco, n° 1341 - 100  Andar • Centro 
LUIZ ALBERTO NAME 	 VANESSA GLATZEL NAME 

TITULAR 	 SUBSTITUTA 

CERTIDÃO NEGATIVA 

CERTIFICO. mediante requerimento de parte interessada. 

que revendo nesta Serventia da Justiça os arquivos relativos à prévia distribuição aos 

Tabeilonatos de Protestos de Títulos desta Capital - l a 60 - (art. 27 § 10 da Lei 9492 de 

10/09/97). dêles. ** NADA CONSTA ** nos últimos ** 5 (CINCO) ANOS **, até o dia 

21103/2017. qualquer título de crédito ou documento de dívida contra: 

EDITORA POSITIVO L TDA 

(79.719.613/0001-33) 

O REFERIDO É VERDADE E DOU FÉ. 

Dada e passada nesta cidade de Curitiba, capital do Estado 

do Paraná ao(s) vinte e três (23) dia(s) de março (3) do ano de 2017. 

Funarpen - Lei 13.228 de 18/072001 
Selo: tucw.  . ev58H . Ontsb Controle: UvupH . wTFrp 

Confira a validade em: www.funarpen.com.br  

11.960 de I&12197 
TabcIa XVI do Distribuidores n* Vi letra a (RS 28.20 1— R$ 220 Selo FUARPEN 
Emiuda por: Silvio Furquim às 15:39:23 

t'. 
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná 

Poder Judiciário 

A Diretora do Departamento da Corregedoria-Geral da Justiça, nos termos do art. 1' do Decreto 
Judiciário n° 930/2012, de 29/06/2012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico n° 899. de 
05/07/2012, 

CERTIFICA, para finS de licitações, contratos da administração pública e outras destinações A. 
comerciais que, no Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 
existem INSTALADOS três (03) Ofícios de Distribuidor com as seguintes'atribuiçôes: 10 

Oficio - distribuição de matéria da competência: a) das Varas Criminais (1" a 141); b) das 
Varas Privativas do Tribunal do Júri (1" e 21); c) das Varas da Fazenda Pública, Falências e 
Concordatas (1a  a 4"): d) das Varas de Falências e Recuperação Judicial (1" e 2"); e) das Varas 
de Execuções Fiscais Municipais (1" e 2a);  1) das Varas de Execuções Fiscais Estaduais (1" e 
2"): g) das Varas de Família e Sucessões (1" a 8"); h) das Varas de Delitos de Trânsito (1" e 
2"): i) das Varas de Execuções Penais (1" e 2"): j) da Vara de Execução de Pçnas de Rés ou 
Vítimas Femininas e de Medidas de Segurança; k) dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais 
e Fazenda Pública e Varas Descentralizadas de Santa Felicidade e da Cidade Industrial; 1) da 
Vara de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância e luventude, e 
distribuição das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas de 8° a W.  e do registro dos 
atos lavrados nos Serviços Distritais do Bacacheri, Barreirinha, Boqueirão, Campo Comprido, 
Portão. Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Uberaba; 2° Oficio -'distribuição de 
matéria da competência: a) das Varas Cíveis (1" a 26a);  b) da Vara da Auditoria da Justiça 
Militar; c) da Vara de Registros Públicos e Corregedoria do Foro Extrajudicial; d) da Vara 
de Acidentes do Trabalho e Precatórias Cíveis; e !istribuição das notas que se destinem aos 
Tabelionatos de Notas (10  a 70,  15° e 16°); dos títulos que de destinem aos Oficios de Registro 
de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas (1° a 4°) e do registro dos atos lavrados 
nos Serviços Distritais do Cajuru, Mercês, Novo Mundo, Pinheirinho, São Casemiro do Iaboão 
e Umbará: 3° Oficio - distribuição de matéria da competência: a) das Varas da Infância e da 
Juventude e Adoção (1" e 2"); b) da Vara de Adolescentes em Conflito com a Lei; e) da 1" Vara 
de Execução de Penas e Medidas Alternativas e da 23  Vara de Execução de Penas.e Medidas 
Alternativas e Cartas Precatórias Criminais, e distribuição nos créditos que se destinem aos 
Tabelionatos de Protesto de Títulos do 1° ao 6° (art. 233 e Anexo IV do Código de Organização 
e Divisão Judiciárias do Estado do Paraná - Lei Estadual n° 14.277, de 30 de 8ezembro de 2003, 
com suas alterações posteriores decorrentes de normas legais e resolutivas). 

Curitiba, 1 de Março de 2017 

ROSANA LOCATELLI 

Diretora do Departamento da 

Este documento pode ser validado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br/documen(os-asSifladoS  através do número 577.075.171 
Página 1 de 2 



EDITORA 
POSITIVO 

DECLARAÇÃO PARA FINS DO DISPOSTO NO 
INCISO V DO ART. 27 DA LEI N° 8.666/93 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

Estado de São Paulo 

Ref.: Pregão Presencial n° 009/2017 

Edital n° 020/2017 

Processo n° 020/2017 

Prezados Senhores: 

A Editora Positivo Ltda., CNPJ nc  79 719 613 0001 33, sediada, na Rua Senador Accioly 

Filho, n° 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba - CEP. 81 310 000, Cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, por intermédio de seu procurador legal para fins de atendimento ao 

disposto no Edital relativo à licitação em referência, DECLARA, para fins do disposto no 

inciso V do art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,   acrescido pela Lei n° 9.854, de 

27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x). 

Sendo expressão da verdade subscrevo-me. 

Curitiba, 07 dê abril de 2.017. 

HUMBERTO BUEJO/E GODQY JUNIOR 

GereVtefExecutivo 
RG 5'378 555 4 SSP/PR 	-. 

oi 1319 9.719.6l3!ØOO133 
EDITORA pos mVO LTDA. 

RUA SENADOR ACCGY FLHO 431 
C(C - CEP 81310-000 

L CURITIBA - PR 

Rua Major Reitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120- Curitiba/PR 

Tel.: (41) 3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 
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J?iP 
EDITORA 

POSITIVO 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 
SUPERVENIENTE IMPEDITIVO À 

HABILITAÇÃO 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Estado de São Paulo 

Ref. : Pregão Presencial n°009/2017 
Edital n° 020/2017 

Processo n° 020/2017 

Prezados Senhores; 

A Editora Positivo Ltda., CNPJ n° 79 719 613 0001 33, sediada, na Rua Senador Accioly 

Filho, n° 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba - CEP. 81 310 000, Cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, DECLARA, sob 

as penas da lei, que até a presente data, inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação 
no presente PREGÃO (presencial) n° 009/2017, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores. 

Curitiba, 07 de abril de 2.017. 

HUMBERTO BUENODqEÇODOYJ, INIOR 

rente Eêcutivo 

RCJ5 328,505 4 SSP/ 
tPFO19O21 10919 	

9719.61310001  35 
EDITORA POSITIVO LTDA. 

RUA SENADOR ACCIOLY FILHOS  431 
CIC - CEP 81310-000 

CURITIBA - PR J { 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120- Curitiba/PR 

TeI.:(41)3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 



EDITORA 
POSITIVO 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NO EDITAL 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 
Estado de São Paulo 

Ref. Pregão Presencial n°009/2017 
Edital n° 020/2017 
Processo no 020/2017 

Prezados Senhores; 

A Editora Positivo Ltda., CNPJ n° 79 719 613 0001 33, sediada, na Rua Senador Accioly 
Filho, n° 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba - CEP. 81 310 000, Cidade de Curitiba, 

Estado do Paraná, por intermédio de seu procurador legal, infra-assinado, DECLARA, que 
tem pleno conhecimento das condições estabelecidas no edital do pregão presencial em 
epígrafe, principalmente acerca da obrigação do cumprimento do prazo e condições para 
o fornecimento do objeto contratado. 

Curitiba, 07 de abril de 2.017. 

HUMBERTGBUENO PE GODOYJÇINIOR 

erente EÁecutivo 
ARP 5328545 4SP 
/CPF 019021 10919 

Í971 9f61310001-33.'.  
EDITORA POSITIVO LTDA. 
RUA SENADOR ACCtOLY FILMO, 431 

CC - CEP 81310-000 

CURITIBA - PR 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120- Curitiba/PR 

Tel.:(41)3218-1000 	Fax: (41) 3218-1086 

ww.editoraoositivo.com.br  
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EDITORA 

POSITIVO 

SUBSTABELEMENTO DE PROCURAÇÃO 

Substabeleço, com reserva, na pessoa de IVALDO BELIZARIO, brasileiro, Diretor 

Executivo, inscrito no CPF/MF sob o n° 253.898.319-34, portador do RG no 2.380138 

SSPJPR, e/ou, HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro, Gerente Executivo, 

:nscrito no CPF/MF sob o no 019.021.109-19, portador do RG no 5.328.555-4 SSP/PR, e/ou, 

ELEN GOULART, brasileira, Gerente Pedagógico, inscrita no CPF/MF sob o no 811.153.009-

97, portadora do RG no 44455285, todos com endereço profissional na Rua Major Heitor 

Guimares, 174, Seminário, em Curitiba, Paraná, os poderes que me foram outorgados pela 

EDiTORA POSITIVO LTDA. no instrumento público de procuração lavrado em 27  de 

dezembro de 2016. 

O presente substabelecimento terá validade até 27 de dezembro de 2017. 

Curitiba, 28 de dezembro de 2016. 

EMERSON WALTER DOS SANTOS 

\Diretor Executivo 
Editora Pos jtivo Ltda. 

RG: 25.637.734-0 SSP/SP 
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
lançada nesta data. bastante virem que aos 27/1212016 (vinte e sete dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezesseis). neste Município e Comarca de Curitiba. Estado do Paraná. 
neste Serviço Notarial, compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob n° 79.719.613/0001-33. com  sede 
na Rua Senador Accioly Filho, n°  431, bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR. neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUI?vÍARÃES, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1/SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob n° 875.483.489-91. com  endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann. 
1400. Bairro Bigorrilho. Curitiba-PR. conforme 50'Alteração do Contrato Social Consolidada, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20161903878 em 11/05/2016. 
Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta em data de 17/05/2016, cujas fotocópias 
ficam arquivadas nestas Notas sob n° 19. no Livro 33. no arquivo de Contratos Sociais; 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 
220912016. cuja Certidão fica arquivada nestas Notas sob n° 10. Livro 35 no arquivo de 
Contrato Social. Conforme 510  Alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob n° 20165116862, em data de 28/09/2016, Certidão Simplificada 
expedida pela mesma Junta em data de 20/12/2016. cujas fotocopias ficam arquivadas nestas 
Notas sob n 27. Livro 36, no arquivo de Contrato Sociais; reconhecido como o próprio por 
mim Simone Cristina Wiltzki. Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E aí. pela Outorgante, na forma em que me foi dito que nomeia e 
constitue seu bastante procurador: EMERSON WALTER DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG no 25637.734-0-SP e 
inscrito no CPF/MF sob o n° 162.327.328-55, com endereço profissional na Rua Major Heitor 
Guimarães. 174. Seminário. Curitiba. Paraná; a quem confere poderes amplos e gerais para: (i) 
prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante, técnica, jurídica e 
administrativamente, nas negociações comerciais dos produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos. ficando, para tanto, plenamente habilitado a apresentar, rubricar 
e assinar documentos, propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessários; (ii) nomear representantes e/ou procuradores 
hábeis a representar a Outorgante em processos de licitações, sob qualquer modalidade, a fim 
de que estes participem de todas as fases do processo, retirem editais, forneçam cotações, 
assinem atas e declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos, 
formulem ofertas e lances de preços, enfim, ficando plenamente autorizados a práti -,'11 i as 

os atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 
Página 	Selo MFA8V.xAtZ.W.64Tkj.P9834.jvV6p Consulte em http://funarpen.com.br  Contín 
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procuração é válida até 27 de dezembro de 2017. (feita sob minuta). Podendo 
Substabelecer. Pela Outorgante, na forma em que se acha representado, me foi dito. 
finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
redigida. O nome, a qualificação e identificação do procurador e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se 
responsabiliza civil e criminalmente pelos elementos declaratórios e da autenticidade dos 
documentos fornecidos por ela, constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são 
inalteráveis, isentando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse. 
do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo 
conforme. outorga. aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias. 
conforme faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que foi apresentada guia de recolhimento de Funrejus  sob n° 14000000002190192-4. no 
valor de RS 17,50 (dezessete reais e cinquenta centavos). O presente ato encontra-se lançado 
no "Livro Protocolo Geral" sob 0  0008781, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezesseis (27/12/2016). Eu, (a.), Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a 
diitei. conferi, subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: R$70,00. (VRC 384.62). Selo 
Funarpen: R50.75. Funrejus: R$17.50. ISS: R$2.80. Selo Digital N° MFA8Y.xAtZW.64Tkj, 
Controle: P98J4.jvV6p. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA.. LUCAS RADIJY GUIMARÃES, 
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki, escrevente.. Nada mais. Trasladada em 
seguida. confere em tudo com o original, ao qal me reporto e dou fé. Eu, (a.). Simone Cristina 
Wiltzki. escrevente, conferi, subscrevo, dou fJe assino em público e raso. 

Em TestJ 	da Verdade 

Curitiba-PR, 27 de dezembro do 2016 

Sir3ÇoneSsti.Wikzk( 
escrevente 

q 

FUNARPEN 
SELO DIGITAL N2  
MFA8V.xAtZW.64Tkj 

oE!\ 
 Controle: 

'\P98J4.jvV6p 
)sulte esse selo em 

x*tp://funarpen. com.br  

Pna2 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETAR!A DE ESTADO DA INDÚSTRIA. DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SISTEMA INTEGRADO DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Pâqina: 001 003 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
na data da sua expedicãc. 	 - 

 

Nome Empresarial 
EDITORA POSITIVO LTDA 

Natureza Juridica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

   

 

Número de Identificação do Registro de 
	

CNPJ 	 Data de Arquivamento do 	Data de Inicio 
Empresas - NIRE (Sede) 

	
Ato Constitutivo 	de Atividade 

41 2 0178528-0 
	

79.719.6130001-33 	 0511 1986 	 0511 1986 

 

 

Edereco Completo (Logradouro. N2  e Complemento. Bairro, Cidade. UF. CEP) 
RJ SENADOR ACCIOLY ALHO. 431. CIDADE INDUSTRIAL CURmBA. PR. 81.310-000 

  

Objeto Social 
IA) DESENVOLVIMENTO. EDIÇÃO E COMERÇIAUZACÃO DE MATERIAL DIDÁTICO. LIVROS. APOSTILAS E MAPAS 

ESCOLARES. EM QUALQUER TIPO DE MID[& INCLUSIVI A DIGITAL: 
3) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIACÃO E EDITORACAÔ GRÁFICA: 
O) INDÚSTRIA, COMÉRCIO. DISTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DIDÁTICO. LIVROS 
APOST1LAS. MAPAS ESCOLARES E ACESSORIOS DE USO ESCOLAR: 
D NDÚSTRI& COMÉRCIO. DISTRIBUIÇÃO. EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS, REVISTAS E OUTROS PERIÓDICOS: 
E) COMÉRCIO. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PAPEL PARA IMPRESSÃOGRÀFICA. BEM COMO DE QUALQUER 
ESPECIE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS: 

IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO P'JBLICITARIO. INCLUINDO. MAS NÃO SE LIMITANDO. PRODUÇÃO DE 
IMPRESSOS PUBLICITÁRIOS OU PROMOCIONAiS ( CALEND RIOS. PÕSTERES. CARTAZES, CATÁLOGOS 
PROMOC1ONAIS, CATÁLOGOS DE ARTES. TASLOIDES E ENCARTES. K!TS PROMOCIONAIS. BANNERS. OUT000RS. 
MALAS DIRETAS): 
G) EDICÃO INTERGRADA A IMPRESSÃO DE LIVROS LITERÁRIOS. DID11COS. INFANTIS. D1CIONARIOS. ATLAS, 
ENCICLOPÉDIAS ETC.: 
H) EDIÇÃO INTERGRADA ,A IMPRESSÃO DE JORNAIS. INCLUSIVE DE JORNAIS PUBLICITÁRIOS: 
1) EDIÇÃO INTERGRADA Á IMPRESSÃO DE REVISTAS E OUTRAS PUBUCACÕES PERIODICAS DE CONTEÜDO GERAL. OU 
TÉC!CO. COMO REVISTAS INDUSTRIAIS. REVISTAS COMO PROGRAMAÇÕES PERIÕDIÇAS ETC.: 

1 J) SERVIÇOS DE PRÉ-IMPRESSÃO. INCLUINDO. MAS NÃO SE LIMITANDO, DIGITALIZACAO. DESENVOLVIMENTO DE 
CONTEÚDO REDAÇÃO. EDITORAÇÃO. DIAGRAMAÇÃO, TRATAMENTO DE IMAGEM. CLICI-IERIA. LINOTIPO. 
FOTOCOMPOSICÃO (COMPOSIÇÃO TRATAMENTO DE TEXTO E IMAGEM EM GERAL). CONFECÇÃO  DE PROVAS DE 
IMPRESSÃO E OUTROS SERVIÇOS GRÁFICOS DE PRÉ-IMPRESSÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE: E 
K) PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM EMPRESAS QUE TENHAM OU NÃO IDÉNTICO OBJETO SOCIAL. 

 

 

 

Capitai: RS 	106.919.206.00 

(CENTO E SEIS !LHOES NOVECENTOS E DEZENOVE MIL 
DUZENTOS E SEIS REAIS) 

Microempresa ou 
Empresa de Pequeno Porte 

(Lei n 123 2006) 

Prazo de Duração 

 

   

   

Indeterminado 

 

 

Capital Integralizado: RS 	106.919.206,00 
	

Não 
CENTO E SEIS MILHOES NOVECENTOS E DEZENOVE MIL 

DUZENTOS E SEIS REAIS) 

  

 

Sócios Participação no Capital. Espécie de Sócio Administrador Término do Mandato 	 Têrnno do 
Nome CPF ou CNP.J 	 Participacáo no capital (R$)  Especie de Socic administrador 	Mandato  

POSITIVO EDUCACIONAL LTDA 	 1.00 SOCIO 
	 xxxxXxxXXx 

02.343.359 0001-97 
POSITIVO PARTICIPAÇÕES S.A. 	 106.919.20500 SOCIO 	 XXXXXXXXXX 

14.764.573 0001-04 

 

     

CURITiBA. PR. 16 de marco de 2017 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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GOVERNO DO PARANÁ 
SECRETARIA. DE ESTADO DA INDÚSTRIA. DO COMERCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
SiSTEMA NTEGRPDC DE AUTOMAÇÃO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Páqina: 002 003 
Certificamos oue as nfcrmacôes abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes 
ra data da sua expedicãc. 

Nome Empresarial 
EDITORA POSITIVO LTD. 

Natureza Juridica'. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIPVTADA 
Numero ce Identificação do Registro de 	 CNPJ 
Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0178598-0 
	

79.719.6130001-33 

Sócios Participação no CapitaIEspécie de Sócio Administrador Término do Mandato 
N--'e CPF ou CNPJ 	 Particioacão no capita' (RS)  

LUCAS RADUY GUIMARAES 	 0.00 REPRESENTANTE nnistrador 	XXXXXXXXXX 

875.483.489-91 
Administrador Nomeado Termino do Mandato 
Nome CPF 	 Término do Mandato 

LU CEZAR TEIXEIRA 	 XXXXXXXXXX 
501.604.629-91 

LUCAS RADUY GUIMARAES 	 XXXXXXXXXX 
375.483.489-91 

EMERSON WALTER DOS SANTOS 	 XXXXXXXXXX 
52.327.328-55 

Ultimo Arquivamento 

Data: 2809 2016 	 Número: 20165116862 

Ato: ALTERAÇÃO 

Evento (s): ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF 

Situação 
REGISTRO ATIVO 

Status 
XXxxxxxxxxxxxxxxxx 

Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

	

- NIRE: 41 9 0063201-5 	 CNPJ: 79.719.613 000486 

Endereço Completo (Logradouro. NR e Complemento. Bairro. Cidade. UF. CEP. Pais) 

AVENIDA CÂNDIDO HARTMANN, 1400, MERCÉS. CURITIBA. PR. 80.710-570. BRASIL 

	

2 - NIRE: 41 90074771-8 	 CNPJ: 79.719.613 000729 

Endereço Completo (Logradouro. N5  e Complemento. Bairro. Cidade. UF. CEP. Pais) 

AV NOSSA SENHORA APARECIDA, 174. SEMINARIO. CURITIBA. PR:  BRASIL 

	

3 - NIRE: 41 9 0141783-5 	 CNPJ: 79.719.6130010-24 

Endereço Completo (Logradouro. N e Complemento. Bairro, Cidade. UF. CEP. Pais) 

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO. 500, CIDADE INDUSTRIAL, CURITiBA PR. 81.310-000, BRASIL 

	

4 - NiRE: XXXXXXXXXXX 
	

CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereco Completo (Logradouro, N2  e Complemento. Bairro, Cidade. UF, CEP. Pais) 
AVENIDA Doutor Antonio ,João Abdalla. 260 - BLOCO 400, Área D:SALA E-2, Sitio dos Paes;, Empresarial Colina, 
CAJAMAR. SP, 07.750-020, BRASIL  

CURITiBA- PR. 16 de marco de 2017 

/1 

LIBERTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 
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. --- 	GOVERNO DO PARANÁ 

frJ JUNTA COMERCIAL DO PARANÁ 
Nr. V11 

	
SECRETARIA DE ESTADO DA INDÚSTRIA, DO COMÉRCIO E ASSUNTOS DO MERCOSUL 

SiSTEMA iNTEGRADO DE AUTOMAÇAO DO REGISTRO MERCANTIL - SIARCO 

Continuação 	 CERTIDÃO SIMPLIFICADA 	 Página: 003! 003 
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial è são Vigentes 
na data da sua expedicãc. 

Nome Empresarial 
EDITORA POSITIVO LTDA 

Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA 

Número de Identificação do Registro de 	i 
1 	 CNPJ 

Empresas - NIRE (Sede) 

41 2 0178598-0 	 79.719.61310001-33 

Filiai(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 

5 - NIRE: XXXXXXXXXXX 	 CNPJ: 79.719.61310009-90 

Endereço Completo (Logradouro. N2  e Complemento. Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA ITAJAI. 570- GALPÃO A E B. IMBIRIBEIRA, RECIFE, PE, 51.200-020, BRASIL 

6 - NIRE: XXXXXXXXXXX 	 CNPJ: 79.719.61310011-05 

Endereço Completo (Logradouro, N2  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA DAGOBERTO NOGUEIRA, 100- SALA 601-C, CENTRO, ITAJAÍ, SC, 88.301-060, BRASIL 

7 - NIRE: 3590320469-9 	 CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX 

Endereco Completo (Logradouro, N2  e Complemento, Bairro, Cidade, UF, CEP, Pais) 

RUA ONZE DE FEVEREIRO, 1871189, CIDADE VARGAS, SÃO PAULO, SP, BRASIL 

CURITIBA. PP. 16 de marco de 2017 

'1 	  

LIBEPTAD BOGUS 
SECRETARIA GERAL 

Par? verifcar a autenticidade acesse www.untacomercia.pr.gov.br  

e nlorrne o nZmero 1713157 na Consta de Autentc:dade 

Consulta dsoonive or 30 dás 
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO 

Entidade: 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 
	

CNPJ: 79.719.613/0001-33 

Número de Ordem do Livro: 198 

TERMO DE ABERTURA 

EDITORA POSITIVO LTDA 

41201785980 

79.719.613/0001-33 

198 

LIVRO DIARIO GERAL 

CURITIBA 

05/11/1986 

Nome Empresarial 

NIRE 

CNPJ 

. 	úmero de Ordem 

Natureza do Livro 

Município 

Data do arquivamento dos atos 
constitutivos 

Data de arquivamento do ato de 
conversão de sociedade simples em 
sociedade empresária 

Data de encerramento do exercício social 31/12/2015 

Quantidade total de linhas do arquivo 	1850258 
digital 

TERMO DE ENCERRAMENTO 

orne Empresarial 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

Natureza do Livro 	 LIVRO DIARIO GERAL 

Número de ordem 198 

Quantidade total de linhas do arquivo 
digital 

1850256 

Data de inicio 01/01/2015 

Data de término 31/12/2015 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 33.5 do Visualizador 
	 Página 1 de 1 



BALANÇO PATRIMONIAL 

Entidade: 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

Período da Escrituração: 01/0112015 a 31/1212015 	 CNPJ: 79.719.613/0001-33 

Número de Ordem do Livro: 198 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Descrição Saldo Inicial Saldo Final 

Ativo R$ 261.025.771,92 R$ 229.064.759,95 

Ativo circulante R$ 216.025.312,30 R$ 175.009.906,38 

Caixa e equivalentes de caixa R$ 12.791.055,32 R$ 28.205.367,67 

Estoques R$ 78.893.221,06 R$ 21.764.280,88 

Contas a receber de clientes R$ 117.966.568,18 R$ 117.124.417,64 

Contas a receber de clientes partes relacionadas RS 240.878.35 R$ 68.268,02 

Impostos a recuperar R$ 2.551.033,97 R$ 4.080.448.49 

Instrumentos financeiros derivativos, líquidos R$ 0.00 R$ 433.497,87 

IRPJ e CSLL a recuperar R$ 184.240.41 R$ 1.524.405,76 

Créditos diversos RS 3.398.315,01 R$ 1.809.220,05 

Ativo não circulante R$ 45.000.459,62 R$ 54.054.853.57 

Depósitos judiciais R$ 3.519.298,13 R$4.067.635,35 

Imobilizado R$ 5.416.297,32 R$ 5.625.895,15 

Intangível R$ 36.064.864,17 R$ 44.361.323,07 

Passivo R$ 261.025.771,92 R$ 229.064.759,95 

Passivo circulante R$ 90.397.019,29 R$ 83.012.907,39 

Fornecedores R$ 3.960.980,62 R$ 4.807.897,56 

Fornecedores partes relacionadas RS 30.220.825,30 R$ 15.669.059,16 

Empréstimos e financiamentos RS 24.678.044,80 R$ 35.880.018,03 

Impostos a recolher R$ 2.806.673,83 RS 2.525.029,78 

Salários, provisões e contribuições sociais RS 22.692.680,26 R$ 18.999.238,13 

Outras obrigações RS 5.771.056,78 RS S. 131.664,73 

IRPJ e CSLL a recolher R$ 266.757,70 R$ 0,00 

Passivo não circulante R$ 31 .411.471 .74 R$ 9.824.945,80 

Imposto de renda e contribuição social diferidos RS 640.907,54 RS 800.356,38 

Empréstimos e financiamentos R$ 27.707.486,08 R$ 7.283.180,25 

Provisão para riscos fiscais, cíveis; e trabalhistas R$ 2.558.707,60 R$ 1.141.174.36 

Outras obrigações R$ 504.370,52 R$ 600.234,81 

Patrimônio liquido R$ 139.217.280,89 R$ 136.226.906,76 

Capital social R$ 106.919.205,58 R$ 106.919.205,58 

Reserva lucros R$ 32.298.075,31 R$ 29.307.701,18 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador 	 Página 1 de 1 



DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO 

Entidade: 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/12/2015 

Número de Ordem do Livro: 198 

CNPJ: 79.719.613/0001-33 

  

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Demonstração da filial: 

Descrição Valor da última DRE Valor 

Lucro liquido R$ 18.646.975,75 R$ 3.155.218,33 

Lucro líquido do exercício R$ 18.646.975,75 R$ 3.155.218,33 

Receita operacional líquida R$ 418.601.931,65 R$ 418.120.729,15 

(-) Custos operacionais R$ (165.725.282,95) R$ (176.252.973,70) 

(-) Comerciais R$ (126.132.167,84) R$ (142.810.721,39) 

(-) Gerais e administrativas R$ (102.453.102,72) R$ (101.647.083,81) 

Outras receitas (depesas) operacionais R$ 266.873,31 R$ 202.745,54 

Receitas financeiras R$ 10.218.149,66 R$ 15.609.358,94 

(-) Despesas financeiras R$ (9.641.796,89) R$ (9.603.020,26) 

(-) Impostos Correntes R$ (7.032.378,41) R$ (304.367,30) 

(-) Impostos Diferidos R$ 544.749,95 R$ (159.448,84) 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital — Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador 

1. 

Página 1 de 1 



MARCO AURELIO 
PITTA:0281 9954944 
MARCO AURELIO 

PITTA:02819954944 

190940226512286415808 14/04/2014 a 12/04/2017 
45187791326481985 

190940226512286415808 14/04/2014 a 12/04/2017 
45187791326481985 

MINISTÉRIO DA FAZENDA 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL 

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped 
	

Versão: 3.3.5 

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL 

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO 

NIRE 	 CNPJ 
41201785980 	 79.719.613/0001-33 

NOME EMPRESARIAL 
EDITORA POSITIVO LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 

'Livro Diário 
ATU REZA DO LIVRO 

'LIVRO DIARIO GERAL 

 

'ERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 
b1/01/2015 a31/12/2015  

ÚMERO DO LIVRO 
198 

 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

D4.E1 .6A.99.32.EF.9F.C3.1 B.C8.BE.78.6F.E1 .21 .F8.62.68.AB.A0 

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS: 

N° SÉRIE DO 
CERTIFICADO QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO CPF 

Contador 02819954944 

Procurador 02819954944 

NOME VALIDADE 

NÚMERO DO RECIBO: 

D4.E1 .6A.99.32.EF.9F.C3!1 B.C8.BE.78. 
6F.E1 .21 .FB.62.68.AB.A0-2 

Escrituração recebida via Internet 
pelo Agente Receptor SERPRO 

em 20/04/2016 às 12:08:55 

86.OA.97.07.D1 .03.61.53 
24.8A.F2.26.F1 .6C.C7.DF 



DADOS DAS ASSINATURAS 

Entidade: 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

Período da Escrituração: 01/01/2015 a 31/1212015 	 CNPJ: 79.719.613/0001-33 

Número de Ordem do Livro: 198 

Período Selecionado: 	01 de Janeiro de 2015 a 31 de Dezembro de 2015 

Qualificação do Assinante 	Contador 

Tipo do Certificado 	Pessoa Física 

CPF 	 028.199.549-44 

N° de Série do Certificado 	19094022651228541580845187791326481985 

Nome do Signatário 	MARCO AURELIO PITTA:0281 9954944 

Autoridade Certificadora Emissora AC Certisign RFB G4 

Validade 	 14/04/2014 a 12/04/2017 

Qualificação do Assinante 	Procurador 

Tipo do Certificado 	Pessoa Física 

CPF 	 028.199.549-44 

N° de Série do Certificado 	19094022651228641580845187791326481985 

Nome do Signatário 	MARCO AURELIO PITTA:02819954944 

itondade Certificadora Emissora AC Certisign REB G4 

Validade 	 14/04/2014 a 12/04/2017 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 

Versão 3.3.5 do Visualizador 	 Página 1 de 1 	í \ 
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SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO 

  

   

Nome Empresarial: 	 EDITORA POSITIVO LTDA 

CNPJ: 	 79.719.613/0001-33 	 Nire: 41201785980 
	

Scp: 

Periodo da Escrituração: 	01/01/2015 a 31/12/2015 

Forma de Escrituração Contãbil: 	Livro Diário 

Natureza do Livro: 	 LIVRO DIARIO GERAL 

Identificação do arquivo(hash): 	28.D9.3E.85.FB.01 .C1.BA.A9.E4.B9.A6.1B.A0.F5.5E.62.E0.FD.SA- 

Protocolo: 	 16/3200963 

Consulta Realizada em: 	09/05/2016 08:07:31 

  

Resultado da Verificação 

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED. 

  

   

4tuação Atual 

AUTENTICADO 

O livro digital foi analisado pela Junta Comercial e foi autenticado. A Junta Comercial gerou um arquivo com o Termo de Autenticação. Utilize o menu 
Consultar Situação => Termo de Autenticação, para ter acesso ao conteúdo da Autenticação 

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped 
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MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR 
SECRETARIA DE COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DEPARTAMENTO NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARANÁ Versão: 1.0 

TERMO DE AUTENTICAÇÃO N° 16/0447704 

Declaro a exatidão dos termos de abertura e de encerramento do livro digital de características abaixo, por mim 
examinado e conferido: 

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU SOCIEDADE 
NIRE 
	

CNPJ 
41201785980 
	

79.719.613/0001-33 

NOME EMPRESARIAL 
EDITORA POSITIVO LTDA 

IDENTIFICAÇÃO DO LIVRO DIGITAL 

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL 
	

PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 
Livro Diário 
	

01i01/2015a 31/12/2015 

NATUREZA DO LIVRO 
	

NÚMERO DO LIVRO 
LIVRO DIARIO GERAL 
	

1198 

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 

2B.D9.3E.85.FB.01 Cl .BA.A9.E4.B9.A6.1 B.A0.F5.5E.62.E0.FD.5A- 

IDENTIFICAÇÃO DOS SIGNATÁRIOS DA ESCRITURAÇÃO 

NOME MARCO AURELIO PITtA:0281 9954944 
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO Contador 

CPF 02819954944 
N° SERIE DO CERTIFICADO 19094022651228641580845187791326481985 

VALIDADE 14/04/2014 a 12/04/2017 

NOME MARCO AURELIO PIUA:0281 9954944 
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO Procurador 

CPF 02819954944 
N° SÉRIE DO CERTIFICADO 19094022651228641580845187791326481985 

VALIDADE 14/04/2014 a 12/04/2017 

LOCALIDADE E DATA: Curitiba, 6 de maio de 2016. 

Identificação do Autenticador 

Nome CELIA ELIANA TULI0:30178762920 

CPF 301.787.629-20 

N° de série do Certificado 2751361301028103626 

Validade do Certificado 12/02/2015 até 1110212018 
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* Prefeitura Municipal de TaquaritiTga 
ESTADO DE SÃO p)LO 

DE SESSÃO PL' 
ir A 

Pregão Presencial n° 00911'7 

Processo n°  020/17 

Objeto: contratação de empresa especializada no fornecimento de material didático pedagógico para 
alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de 

Taquaritinga, para o ano letivo de 2017. 

No dia 07 de abril de 2017. às 08:00 horas, reuniram-se na sala do Setor de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga, situada à Praça Dr. 1-lorácio Ramalho. 160, o Pregoeiro, Sr. Gustavo Bianco e o 
Grupo de Apoio, fazendo parte dele o Sr. Agnaldo Aparecido Rodrigues Garcia, expressamente designados 
nos termos da Portaria S/P no 017. de 11/01/13. para a sessão pública do presente Pregão, verificando-se 
também a presença dos servidores membros da Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação, 
nomeados através da Portaria S/P n° 024. de 27/03/2017. 

CREDENCIAMENTO 

Aberta a sessão, procedeu-se ao credenciamento das empresas com o exame dos documentos 
oferecidos pelos interessados presentes. visando à comprovação da existência de poderes para formulaçãc 
de propostas e dos demais atos de atribuição dos licitantes, além do recebimento das amostras completas dc 
objeto do certame, conforme lista de credenciados abaixo: 

1) Empresa: Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda, com sede à Travess2 
Altinópolis, 27 - Sobreloja, na cidade de Jundiaí-SP: CNPJ n° 04.536.623/0001-34; Representante: Paulc 
Cesar Leite Froio. portador do RG n°6.312:103-7 e CPF n°655.652.668-15. 

2) Empresa: Editora Positivo Lida. com  sede à Rua Senador Accioly Filho, 431 - Cidad 
Industrial, na cidade de Curitiba-PR: CNPJ n°  79.719.613/0001-33: Representante: Marcelo da Silv 
Pereira Petrarchi, portador do RG n° 14.948.398-3 e CI'F n° 075.977.288-67. 

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento. 

Em seguida. a Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação iniciou o processo de avaliaçã 
das amostras apresentadas. 

Após criteriosa análise, a Equipe Técnica declarou que os materiais apresentados pela empres 
Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Uda não atendem aos critérios constantes d 
Anexo IX do edital, pelos motivos abaixo descritos. e conforme avaliação que segue em anexo. 

- Especificações gerais do sistema de ensino: não apresentou projetos educacionai 
interdisciplinares para desenvolvimento da criança, além ele não possuir um projeto gráfico de qualidadc 
com espaços insuficientes e ilustrações que não estão em conformidade com o solicitado. \ 	A 

çJ 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

- Especificidades do Apoio Pedagógico: não está clara a disponibilidade do auxílio de um 
especialista em educação, do oferecimento de treinamento específico do sistema para as equipes docentes e 
técnico-pedagógicas, e também de atendimentos específicos sobre tecnologia. 

- Especificidades do Programa de Avaliação e Gestão da Educação Municipal: não apresentou 
um descritivo que comprove o atendimento deste tópico. 

- Especificidades do Ambiente Digital: não demonstrou oferecer ambiente digital que possibilite 
explorar os conteúdos curriculares por meio de celular. 

Por outro lado. a Equipe Técnica declarou que os materiais apresentados pela empresa Editora 
Positivo Ltda atendem aos critérios constantes do Anexo IX do edital, conforme avaliação que segue em 
anexo. 

Desta forma, a licitante Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda foi declarada 
inabilitada e a licitante Editora Positivo Ltda declarada habilitada a participar da etapa seguinte (abertura 
do envelope 01 proposta de preço). 

REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA 

Ato contínuo, foi aberto o envelope contendo a proposta da empresa Editora Positivo Ltda e, com 
a colaboração do membro da Equipe de Apoio. o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e 
condições de fornecimento. com  aqueles definidos no edital. 

Foi apresentada proposta no valor global de R$ 507.676.00 (quinhentos e sete mil, seiscentos e 
setenta e seis reais), estando a mesma cm perfeita regularidade. 

NEGOCIAÇÃO 

Negociada a redução de preço da oferta, o representante da Editora Positivo Ltda informou que 
poderia reduzir o preço em R$ 42.056.00 (quarenta e dois mil e cinquenta e seis reais). O Pregoeiro 
considerou que o preço obtido é aceitável, por ser compatível com os preços praticados pelo mercado, 
conforme apurado no processo de licitação. 

HABILITAÇÃO 

Aberto o 20  envelope da licitante e analisada a documentação de habilitação, foi verificado o 
atendimento dos requisitos estabelecidos no edital. Os documentos de habilitação examinados e a proposta 
do credenciado foram rubricados pelo Pregoeiro e pelo membro da Equipe de Apoio e colocados à 
disposição dos licitantes para exame e rubrica. 

RESULTADO 

À vista da habilitação, foi declarada a empresa Editora Positivo Ltda vencedora do objeto deste 
Pregão. pelo valor total global de R 465.620.00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte 
reais). 	 A 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1  Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquartinga / SP 
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Fabiana Cristina P. de Almeida Fernanda Heleatdocci Liaia Cris P. Canhadas 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

RECURSO 

Após a declaração da licitante vencedora, não houve intenção de recurso manifestada pelos 
representantes presentes. 

ADJUDICAÇÃO 

Em seguida. o Pregoeiro adjudicou o objeto deste Pregão - contratação de empresa especializada no 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga. para o ano letivo de 2017, à empresa 
Editora Positivo Ltda, no valor total global de R$ 465.620.00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, 
seiscentos e vinte reais). 

ENCERRAMENTO 

Ato contínuo, o Sr. Pregoeiro informou que as amostras e o envelope documento de habilitação que 
não foi aberto da licitante Universo Editora e Produtos Gráficos e Pedagógicos Ltda estariam à disposição 
no Setor de I.icitação da Prefeitura Municipal, no horário das 07:00 às 13:00 horas para retirada pelo 
interessado, após a publicação do extrato de contrato. 

Por fim. o Sr. Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta ata dos trabalhos, que 
vai por ele assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes 
das licitantes presentes e que assim o desejaram. 

L Gus vo Bianco 	 Agrildo Ap. Rodrigues Garcia 
Pregoeiro 	 Equipe de,Apoio 

Paulotjr.íte roio 
Repres. Un L,,crwEd. e Prod. Gráf. e Pedag. Ltda 

47flL&4 
Marcelo dá Silva Pereira Petrarchi 

Repres. Edora Positivo Ltda 

Equipe Técnica da Secretaria Municipal de Educação 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

HOMOLOGAÇÃO  

PREGIO PRESENCIAL N° 009/17 

Diante dos elementos de instrução dos autos, HOMOLOGO a adjudicação proferida pelo 

lreoeiro referente ao Pregão Presencial n° 009/17, encartada nos autos do Processo n° 020/17, que 

trata do fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e 

professores da Educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo 

de 2017, à empresa Editora Positivo Ltda, pelo valor total global de R$ 465.620,00 (quatrocentos 

e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais). 

1'aquariiinga, 10 de abril de 2017. 

V. - se ei José Marsico 
Prefeito Municipal 
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Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

1-lomologação - Pregão Presencial n°009/17 - Edital n°020/17 - Processo n° 020/17 Diante da desistência 
de apresentação de recursos. homologo a adjudicação proferida pelo Pregoeiro referente ao Pregão Presencial 
n° 009/17. que trata do fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos 
e professores da Educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, 
à empresa Editora Positivo Ltda. flO valor total global de RS 465.620,00. 

Taquaritinga. 10 de abril de 2017. 

- .Vánderleiosé Mársico 
Prefeito Municipal 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA 

Licitações e Contratos 

Homologação / Adjudicação 

Taquaritinga, 10 de abril de 2017. 

Vanderlei José Mársico 

Prefeito Municipal 

Aviso de Licitação 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

Homologação - Pregão Presencial n° 009/17 - Edital 
no 020/17 - Processo n° 020/17 - Diante da desistência 
de apresentação de recursos, homologo a adjudicação 
proferida pelo Pregoeiro referente ao Pregão Presencial 
n° 009117, que trata do fornecimento de material didático 
pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e 
professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, à 
empresa Editora Positivo Ltda, no valor total global de R$ 
465.620,00. 

Taquaritinga, 10 de abril de 2017. 

Vanderlei José Mársico 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

Homologação - Pregão Presencial n° 010/17 - Edital 
n° 021/17 - Processo n° 021/17 - Diante da desistência 
de apresentação de recursos, homologo a adjudicação 
proferida pelo Pregoeiro referente ao Pregão Presencial 
n° 010/17, que trata do fornecimento de materiais (arame, 
areia, cal hidratada e de pintura, cimento. concreto usinado, 
ferro de construção, pedra 1, 3 e pulmão, pedrisco, pó 
de pedra, tijolos e tubos de concreto armado), que serão 
utilizados pelo Departamento de Serviços Municipais em 
trabalhos diversos, sendo os mesmos requisitados de 
acordo com a necessidade dos serviços, até 31/12/2017, 
às seguintes empresas: MB Pré Fabricados Ltda EPP: 
item 23; New Construtora Ltda-ME: itens 14. 15. 16, 17 e 
18; Moraes e Piva Tintas Ltda-ME: itens 1 e 4; Alex Patrik 
Andrade-ME: itens 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 19 e 
20: Artemix Concreto e Artefatos Ltda-ME: itens 21 e 22 - 
Valor total geral: RS 511.366,00. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

EDITAL RESUMIDO N° 034/2017 - MODALIDADE: 
Pregão Presencial n° 014/2017 - Aquisição de Trator 
e Implementos Agrícolas, nos termos do Contrato de 
Repasse n°833265120161 MAPA! CAIXA— PROCESSO 
N° 2586.1035409-40/2016 (Contrato de Repasse que 
entre si celebram a União Federal, por intermédio do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 
representado pela Caixa Econômica Federal, e o Município 
de Taquaritinga, objetivando a execução de ações 
relativas ao PRODESA) - VALOR TOTAL ESTIMADO: 
R$ 311.950,00 - ENCERRAMENTO: dia 26/04/2017 - 

HORÁRIO: às 08:00 horas (oito horas) - INFORMAÇÕES: 
Setor de Licitação da Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- fone: (16) 32539100— horário: das 07:00 às 13:00 horas 
ou pelo "site" www. taquaritinga.sp.gov.br. 

Taquaritinga, 07 de abril de 2017. 

Vanderlei José Marsico 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

EDITAL RESUMIDO N° 035/17 - CHAMADA PÚBLICA 
N° 001/17 - DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 028/17 - A 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga. através do Prefeito 
Municipal Sr. Vanderlei José Marsico, torna público 
que receberá até a data de 03/05/2017, no horário 
das 07:00 às 13:00 horas, no Setor de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Taquaritinga - Praça Dr. Horácio 
Ramalho, n° 160, Centro, Taquaritinga/SP, propostas 
para credenciamento e posterior aquisição de gêneros 
alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional 

Município de Taquaringa - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente corlorme MP n" 2.200-2. de 2001. garantindo autenticidade. validade jurídica e integeidade. 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE ENTRE SI PACTUAM A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TAQUARITINGA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA 

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/17 

CONTRATO N° 067/17 

Pelo presente termo e pela melhor forma de direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE 

TAQUARITINGA, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, situada à Praça Dr. Horácio Ramalho, 
160 - Centro, na cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob no 72.130.818/0001-30, neste 
ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSÉ MARSICO, portador do RG no 4.758.415 e CPF 
n° 434.939.988-72, domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, 441 - Centro, na cidade de Taquaritinga, Estado de 
São Paulo, de outro lado, a empresa EDITORA POSITIVO LTDA, doravante denominada simplesmente 
CONTRATADA, situada à Rua Senador Accioly Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de 

' 

	

	Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n° 79.719.613/0001-33, neste ato representada por seu Diretor 
Executivo, Sr. EMERSON WALTER DOS SANTOS, portador do RG n'25.637.734-0 e CPF n° 162.327.328-55, 
domiciliado à Rua Senador Accioly Filho. 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná. mutuamente tornam justo e pactuado os direitos, obrigações, responsabilidades e as penalidades deste 
termo contratual, mediante as seguintes cláusulas, a saber: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 

Este contrato tm fundamento legal no Pregão Presencial n° 009/17, homologado e adjudicado pelo Prefeito 
Mwicipa1, regido pelas cláusulas contratuais abaixo discriminadas e pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 
2002, no que couberem as dispsicões comidas na Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 
Posteriores. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

O objeto deste contrato constitui-se no fornecimento de material didático pedagógico para alunos corri idade 
de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo 
de 2017. 

A CONTRATADA deverá disponibilizar material didático pedagógico, ambiente virtual, um serviço de 
assessoramento pedagógico aos professores e equipe técnica, além de um sistema de monitoramento da gestão 
educacional e avaliação de aprendizagem. de acordo com as características, quantidades e especificidades técnicas 
definidas no edital do Pregão Presencial n° 009/2017, seus anexos e na sua proposta de preços. 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZOS, PREÇOS E PAGAMENTOS 

A CONTRATADA deverá efetuar o fornecimento de forma parcelada, de acordo com a necessidade, após 
assinatura do contrato, obedecendo aos critérios prestos no edital n'020/17. 

A entrega deverá ser efetuada com até 20 (vinte) dias, após o recebimento de cada requisição. 

O valor total do contrato, conforme proposta financeira apresentada pela CONTRATADA, é de R$ 
465.620,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e vinte reais). 

As condições de pagamento em duas parcelas iguais, sendo a primeira com vencimento em 30 (trinta) dias e 
a segunda com vencimento em 60 (sessenta) dias, após cada entrega e emissão da nota fiscal. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 t Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP k (1i'' FonefFax: (16) 3253-9100 j www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

As despesas decorrentes deste pacto são oriundas da Prefeitura Municipal: 

Ficha: 120— Categoria econômica: 33903000— Funcional programática: 12.365.0004.2029.0000. o 
Ficha: 104— Categoria econômica: 33903000— Funcional programática: 12.361.0004.2028.0000. 
Ficha: 105 - Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: 12.361.0004.2028.0000 

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL 

As obrigações assumidas pelas partes vigorarão pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de 
assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei Federal n° 
8.666/93. 

CLÁUSULA QUINTA - DISPOSIÇÕES OPERACIONAIS 

1 - A CONTRATADA, por este instrumento de contrato administrativo, se obriga a executar o objeto 
contratado com zelo e eficiência, diligenciando para a eficaz resolução dos problemas suscitados. 

11 - As despesas oriundas com a execução do objeto contratado, necessárias ao cumprimento do pacto, serão 
de inteira responsabilidade da CONTRATANTE. 

III - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou 
supressões que se fizerem necessárias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato. 

IV - Ficam expressamente reservadas à CONTRATANTE as prerrogativas que lhe são conferidas pelos 
artigos 58 e 59 da Lei 8.666/93 e suas alterações, no que tange às alterações contratuais, rescisão nas hipóteses 
elencadas no inciso 1 do art. 79.fiscalização da execução e aplicação das sanções previstas. 

V - A CONTRATADA é responsável pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a 
fiscalização ou o acompanhamento exercitado pela CONTRATANTE. 

VI - Este contrato rege-se pelas normas da Lei 8.666/93 e suas alterações, e pelos preceitos do Direito 
Público, aplicando-se-lhe. supletivamente. os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de Direito 
Privado. 

VII - O descumpriniento de quaisquer das cláusulas deste contrato ensejará sua imediata rescisão, sujeitando 
a CONTRATADA às multas constantes do .Anexo VI - Decreto n° 3.917 de 12/04/2012, que passa a fazer parte 
integrante deste contrato, independentemente da apuração da responsabilidade civil e criminal, se for o caso. 

VIII - Fica fazendo parte integrante do presente contrato e ao mesmo vinculado, para todos os efeitos legais, 
o edital n° 020/17 - processo n° 020/17 da presente licitação e a proposta da CONTRATADA. 

IX - Nenhum pagamento será efetuado sem a exibição dos documentos fiscais, sendo que as notas fiscais 
decorrentes deste pacto deverão ter o visto da Sra. Neide Ramos Salvagni - Secretária Municipal de Educação, que 
acompanhará toda a execução deste contrato, direta ou indiretamente por meio de seus subordinados. 

X - Fica fixado o foro da Comarca de Taquaritinga-SP para a resolução de litígios decorrentes da execução 
deste contrato. 

XI - E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento de contrato administrativo, 
em duas vias de igual teor, prometendo cumpri-lo e respeitá-lo, por si e por seus sucessores.. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

O extrato deste contrato será publicado na forma da legislação pertinente. 

Taquaritinga, 12 de abril de 2017. 

Y-anderlei José Mársico 
Prefeito Municipal 

Enié oh Waltos Sant 
í

.
,tditora Psitivo LtdK/ 

/ 

TESTEMUNHAS: ' 	Gron Beggiato 
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CPF 434.947.148-00 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

CONTRATADA: Editora Positivo Ltda 

CONTRATO N°: 067/17 

OBJETO: fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017. 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o 
direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados, no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n°709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Taquaritinga. 12 de abril de 2017. 

CONTRATANTE  

Nome e cargo: Vanderlei José Mrsico - Prefeito Municipal 

E-mail institucional: vanderleimarsico'taquaritinga.sp.gov.br 

E-mail pessoal: vmarsico@Íntercanal.con1.br  

Assinatura: 

CONTRATADA  

Nome e cargo: Ernerson \\'alter dos Samos - Representante Legal 

E-mail institucional: licitação.ippositivo.com.br  

E-mail pessoal: licitação. lppositivo.com.br  

Assinatura: 	 ._yv 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



N WA.TER 
zrnbro de 201' 

C-0 
EDITORA 

POSITIVO 

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

Substabeleço, com reserva, na pessoa de IVALDO BELIZARIO, brasileiro, Diretor 

Executivo, inscrito no CPF/MF sob o no 253.898.319-34, portador do RG no 1.380.138 

SSP/PR, e/ou, HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro, Gerente Executivo, 

inscrito no CPF/MF sob o no 019.021.109-19, portador do RG no 5.328.555-4 SSP/PR, e/ou, 

ELEN GOULART, brasileira, Gerente Pedagógico, inscrita no CPFIMF  sob o no 811.153.009-

97, portadora do RG no 44455285, todos com endereço profissional na Rua Major Heitor 

Guimarães, 174, Seminário, em Curitiba, Paraná, os poderes que me foram outorgados pela 

EDITORA POSITIVO LTDA. no instrumento público de procuração lavrado em 27 de 

dezembro de 2016. 

O presente substabelecimento terá validade até 27 de dezembro de 2017. 

Curitiba, 28 de dezembro de 2016. 

LEÃo 

EMERSON WALTE1DOS SANTOS 
,Diretortivo 

Edor&Poso Ltda. 
RG: 25.637.734-0 SSP/SP 

CPF: 162.327.328-55 
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LEAO 
, .-' 	1 _z_tc 

Livro/e 
k' ¶' 

República Federativa do Brasil 
1 Scrt 	de Rc-i:ro C; 1; de Pe.sou .Vzura&ç e /3 Scrvrç .'so!,zria/ aiv 

Foro Extr, :dk1a1 Central da 	 :a RcuL, .eiropoii!a,ia de CzjrzUa 

Bacharel Ricardo Augusto de Leão 
V oz ano e Rec.straao' 

CNPJ 0469784000I-0fl 

Folha 072/073 	 0007855 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
lançada nesta data, bastante virem que aos 27/12/2016 (vinte e sete dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezesseis), neste Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. 
neste Serviço Notarial, compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33, com sede 
na Rua Senador Accioly Filho, n° 431. bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR. neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUJ114RÃES, brasileiro, casado. 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1/SSP/PR e inscrito 
no CPFJMF sob n° 8 75.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann, 
1400. Bairro Bigorrilho. Curitiba-PR, conforme 503  Alteração do Contrato Social Consolidada_ 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20161903878 em 1 1/05/2016. 
Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta em data de 1710512016. cujas fotocópias 
ficam arquivadas nestas Notas sob n° 19, no Livro 33, no arquivo de Contratos Sociais; 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 
22.092016. cuja Certidão fica arquivada nestas Notas sob n° 10. Livro 35 no arquivo de 
Contrato Social. Conforme 51° Alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob n° 20165116862, em data de 28/0912016. Certidão Simplificada 
expedida pela mesma Junta em data de 20112/2016. cujas fotocopias ficam arquivadas nestas 
Notas sob n° 27. Livro 36, no arquivo de Contrato Sociais; reconhecido como o próprio por 
mim Simone Cristina Wiltzki, Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados. do que dou fé. E aí. pela Outorgante. na  forma em que me foi dito que nomeia e 
constilue seu bastante procurador: EMERSON WALTER DOS SANTOS, brasileiro, casado, 
administrador de empresas. portador da Carteira de Identidade RG n° 25637.734-0-SP e 
inscrito no CPF/NÍF sob o n° 162.327.328-55. com  endereço profissional na Rua Major Heitor 
Guimarães. 174. Seminário. Curitiba. Paraná: a quem confere poderes amplos e gerais para: (i) 
prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante, técnica, jurídica e 
administrativamente, nas negociações comerciais dos produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos, ficando, para tanto, plenamente habilitado a apresentar, rubricar 
e assinar documentos. propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessários; (ii) nomear representantes e/ou procuradores 
hábeis a representar a Outorgante em processos de licitações, sob qualquer modalidade, a fim 
de que estes participem de todas as fases do processo, retirem editais, forneçam cotações, 
assinem atas e declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos, 
to rmuIem ofertas e lances de preços, enfim, ficando plenamente autorizados a prática de todos 
os atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. A pr 
Página 	Selo MFA8Y.xAtZW.64Tkj-P9834.jvV6p Consulte em http:J/'funarpen.cor.br ContinuanaP 
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procuração é válida até 27 de dezembro de 2017. (feita sob minuta). Podendo 
Substabelecer. Pela Outorgante. na  forma em que se acha representado. me foi dito, 
finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
redigida. O nome. a qualificação e identificação do procurador e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se 
responsabiliza civil e criminalmente pelos elementos declaratórios e da autenticidade dos 
documentos fornecidos por ela, constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são 
inalteráveis, isentando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse. 
do que dou fé. A pedido. lavrei-lhe a presente procuração que. depois de lida e achada em tudo 
conforme. outorga, aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias. 
conforme faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que foi apresentada guia de recolhimento de Funrejus  sob n° 14000000002190192-4, no 
valor de RS 17.50 (dezessete reais e cinquenta centavos). O presente ato encontra-se lançado 
no "Livro Protocolo Geral" sob 0  0008781, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezesseis (27112/2016). Eu. (a.). Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a 
digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino.Ernolumentos: R570,00. (VRC 384,62). Selo 
Funarpen: RS0,75, Funrejus: R517.50, ISS: R$2.80. Selo Digital N° MFA8Y.xAtZW.64Tkj. 
Controle: P98J4.jvV6p. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA., LUCAS RADUY GUIMARÃES, 
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki, escrevente.. Nada mais. Trasladada em 
seguida. confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu. (a.), Simone Cristina 
Wiltzki. escrevente, conferi, subscrevo, dou f4 !e assino em público e raso. 

Em Test°'TJ 	da Verdade 

Curitiba-PR. 27 de dezemro d*  2016 
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITINGA 

Quarta-feira. 26 de abril de 2017 

Licitações e Contratos 

Contratos 

IÁRLO OFICIAL 
MU41CP%O DE TAQURITIMGA 

d nove 
Conforme lei Municipal n 4.081, de 08 e 	mbro de 2013 

www.taquer;t"tnga.sp.gov.br  1 

Pino 11  Edição n° 296 

Tintas Ltda-ME - OBJETO: fornecimento de materiaiS que 

serão utilizados em trabalhos diversos realizados pelo 
Departamento de Serviços Municipais, sendo os mesmos 

requisitados de acordo com a necessidade dos serviços, 

até 31 de dezembro de 2017 —ASSINATURA: 12/04/17 - 

VALOR TOTAL: R$ 11.822,00 - MODALIDADE: Pregão 

Presencial n° 010/17 - PROPONENTES: 05. 

página 2 de 3 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

CONTRATO: 067/17 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: Editora 
Positivo Ltda - OBJETO: fornecimento de material 
didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 
5 anos e professores da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo 
de 2017 - ASSINATURA: 12/04/17 - VALOR TOTAL: 
R$ 465.620,00 - MODALIDADE: Pregão Presencial n° 
009/17 - PROPONENTES: 02. 

CONTRATO: 068/17 - CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: MB Pré 
Fabricados Ltda EPP OBJETO: fornecimento de material 
que será utilizado em trabalhos diversos realizados pelo 
Departamento de  Serviços Municipais, sendo o mesmo 
requisitado de acordo com a necessidade dos serviços, 
até 31 de dezembro de 2017 -ASSINATURA: 12/04/17 
- VALOR TOTAL: R$ 39.800,00 - MODALIDADE: Pregão 
Presencial n°010/17 - PROPONENTES: 05. 

CONTRATO: 071/17 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: Alex Patrik 
Andrade-ME - OBJETO: fornecimento de materiais que 

serão utilizados em trabalhos diversos realizados pelo 
Departamento de Serviços Municipais, sendo os mesmos 
requisitados de acordo com a necessidade dos serviços, 
até 31 de dezembro de 2017 —ASSINATURA: 12/04/17 - 
VALOR TOTAL: R$ 255.944,00 - MODALIDADE: Pregão 

Presencial n° 010/17 - PROPONENTES: 05. 

CONTRATO: 072/17 - CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: Artemix 
Concreto e Artefatos Ltda-ME - OBJETO: fornecimento 
de materiais que serão utilizados em trabalhos diversos 
realizados pelo Departamento de Serviços Municipais, 
sendo os mesmos requisitados de acordo com a 
necessidade dos serviços, até 31 de dezembro de 

2017 - ASSINATURA: 12/04/17 - VALOR TOTAL: R$ 
25.400,00— MODALIDADE: Pregão Presencial n°010/17 
- PROPONENTES: 05. 

CONTRATO: 069/17 - CONTRATANTE: Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: New 
Construtora Ltda-ME—OBJETO: fornecimento de materiais 
que serão utilizados em trabalhos diversos realizados pelo 
Departamento de Serviços Municipais, sendo os mesmos 
requisitados de acordo com a necessidade dos serviços, 
até 31 de dezembro de 2017 —ASSINATURA: 12/04/17 - 
VALOR TOTAL: R$ 178.400,00 - MODALIDADE.-  Pregão 
Presencia, no  070/17— 	

05. 

CONTRATO: 070/17 
- CONTRATANTE Prefeitura Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: Moraes e Piva 

Termo Aditivo n° 002 ao Termo de Contrato n° 

083/15 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 
Taquaritinga - CONTRATADA: Sindplus Administradora 
de Cartões, Serviços de Cadastro e Cobrança Ltda EPP 
- OBJETO: prestação, pela CONTRATADA, em prol da 
CONTRATANTE, em caráter exclusivo, de fornecimento 
de vale alimentação, com a utilização de cartões 
magnéticos, sendo que o presente aditivo tem por objetc 

a prorrogação da vigência contratual de 01/04/2017 até 
31/03/2018, em conformidade com o disposto ria cláusula 
terceira do instrumento original do contrato e nos termos do art. 57, 11, da 

Lei n° 8.666/93 O número de cartões é de 1.914, sendo que o Valor creditado é de R$ 3 10.00, -, 

Município de TaQuaritinga 
- Estado de São Paulo 

Diário Oficiei a5 
5 

jr7 do a 
digitalmente conforme MP n 

2.200.2 de 200v. garantindo 
autenticidade, 

 Validade jurídica e integridade.  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARWJGLÂ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Nadir de Paula Eduardo, 35— Jd 1.aa1jeifaS - E cneiFax: (16) 3252-4:199 

CEP 15 900-000 - TQUARITINGAJSP 
E-ma: ï or 

Taquatitii;ga 01 de (lc'emInv de 2017. 
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Ilmo. Sr 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO ADITIVO 001 AO CONTRATO N° 067/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TAQUARITII4GA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente termo aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA pessoa jurídica de direito 
público, localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho. 160. inscrita no CNPJ sob o n° 72.130.818/0001-30. neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO. brasileiro. empresário, portador do RG 

n'4.758.415 e CPF n°434.939.988-72. domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco. 441. na cidade de Taquaritinga. 
Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa 

EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33. com  sede à Rua Senador Accioly 
Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada 
pelo Sr. HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, portador do RG n°5.328.555-4 e CPF no 019.021.109-19. 
domiciliado à Rua Senador Accioly Filho. 43 1 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, adiante assinado, têm justo e acordado o presente aditivo ao Contrato n°067/17. devidamente autorizado 
pelo Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n" 009/17. tendo como objeto o fornecimento de material 
didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, que se regerá pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

1— DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto o acréscimo de 352 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do 
maternal 11, que serão utilizados no primeiro semestre de 2018 e 3 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do 
Jardim II, que serão utilizados no 10  bimestre de 2018. 

II— DO VALOR 

O valor total do contrato sofrerá um acréscimo de RS 54.792,50. passando de R$ 465.620.00 para R$ 
520.412,50. 

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

Ficha: 120 - Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: 12.365.0004.2029.0000. 
Ficha: 104 - Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: 12.361 .0004.2028.0000. 
Ficha: 105 - Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: 12.361.0004.2028.0000. 

-- - 
Ficha: 109— Categoria econômica: 33903000— Funcional programática: 12.361.0004.2028.0000. 

ci Ficha: 110— Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: 12 3610004 2028 000() ( 
\ 	. 

IV - DA R4TIFICACO 	 .-. 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não 
colidirem com as constantes do presente aditamento. E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente 
em 02 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro i CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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TESTEMUNHAS: rson Beggiato 
RG 4.848.337 
CPF 434.947.148-00 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA. 18 de dezembro de 2017. 

jLaTnder[ei Jose Ma r1 
Pçefeito Municipal 

Caro] ineTiü Varia 
RG 46.953.966-5 
CPF 355.430.808-08 

Praça Dr. Horário Ramalho no 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquantinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS, NA FORMA ABAIXO DECLARADA: 

S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
lançada nesta data, bastante virem que aos 27/12/2016 (vinte e sete dias do mês de dezembro 
do ano de dois mil e dezesseis). neste Município e Comarca de Curitiba, Estado do Paraná. 
neste Serviço Notarial. compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob n° 79.719.613/0001-33. com  sede 
na Rua Senador Accioly Filho, n° 431, bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR. neste ato 
representada pelo seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUJMARÃES, brasileiro, casado. 
engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1/SSP/PR e inscrito 
no CPF/MF sob n° 875.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann. 
1400, Bairro Bigorrilho, Curitiba-PR, conforme 50 Alteração do Contrato Social Consolidada, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20161903878 em 1110512016. 
Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta em data de 17/05/2016. cujas fotocópias 
ficam arquivadas nestas Notas sob n° 19. no Livro 33. no arquivo de Contratos Sociais: 
Certidão Simplificada expedida pela Junta Comercial do Estado do Paraná em data de 
22/09/2016, cuja Certidão fica arquivada nestas Notas sob n° 10. Livro 35 no arquivo de 
Contrato Social. Conforme 510  Alteração do Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Estado do Paraná, sob n° 20165116862. em data de 28/09/2016. Certidão Simplificada 
expedida pela mesma Junta em data de 20/12/2016. cujas fotocopias ficam arquivadas nestas 
Notas sob n° 27. Livro 36, no arquivo de Contrato Sociais: reconhecido como o próprio por 
mim Simone Cristina Wiltzki. Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, na forma em que me foi dito que nomeia e 
constitue seu bastante procurador: EMERSON WALTER DOS SANTOS, brasileiro, casado. 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° 25637.734-0-SP e 
inscrito no CPFIMF sob o n° 162.327.328-55, com endereço profissional na Rua Major Heitor 
Guimarães. 174. Seminário. Curitiba. Paraná: a quem confere poderes amplos e gerais para: (i) 
prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante, técnica, jurídica e 
administrativamente, nas negociações comerciais dos produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos, ficando, para tanto, plenamente habilitado a apresentar, rubricar 
e assinar documentos, propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessários: (ii) nomear representantes e/ou procuradores 
hábeis a representar a Outorgante em processos de licitações, sob qualquer modalidade, a fim 
de que estes participem de todas as fases do processo, retirem editais, forneçam cotações, 
assinem atas e declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos, 
formulem ofertas e lances de preços, enfim, ficando plenamente autorizados a prática de todos 
os atos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. A presente 
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procuração é válida até 27 de dezembro de 2017. (feita sob minuta). Podendo 
Substabelecer. Pela Outorgante. na  forma em que se acha representado, me foi dito, 
finalmente, que aceita esta procuração em todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
redigida. O nome, a qualificação e identificação do procurador e os elementos relativos ao 
objeto do presente instrumento foram fornecidos e conferidos pela outorgante, que por eles se 
responsabiliza civil e criminalmente pelos elementos declaratórios e da autenticidade dos 
documentos fornecidos por ela, constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são 
inalteráveis, isentando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse, 
do que dou fé. A pedido, lavrei-lhe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo 
conforme. outorga. aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias, 
conforme faculta o Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que foi apresentada guia de recolhimento de Funrejus sob n° 14000000002190192-4, no 
valor de R$17.50 (dezessete reais e cinquenta centavos). O presente ato encontra-se lançado 
no "Livro Protocolo Geral" sob 0 0008781, aos vinte e sete dias do mês de dezembro do 
ano de dois mil e dezesseis (27/12/2016). Eu, (a), Simone Cristina Wiltzki, escrevente, que a 
digitei, conferi, subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: R$70,00, (VRC 384,62), Selo 
Funarpen: R$0,75, Funrejus: R$I7,50, ISS: R52,80. Selo Digital N° MFA8Y.xAtZW.64Tkj, 
Controle: P98J4.jvV6p. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA., LUCAS RADUY GUIMARÃES, 
Representante da Outorgante. Simone Cristina Wiltzki, escrevente.. Nada mais. Trasladada em 
seguida, confere em tudo com o original, ao qa1 me reporto e dou fé. Eu, (a.), Simone Cristina 
Wiltzki. escrevente, conferi, subscrevo, dou fe assino em público e raso. 

Em Test0ÍJ 	da Verdade 

Curitiba-PR. 27 de dezem
\
ro dê 2016 
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EDITORA 
POSITIVO 

SUBSTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO 

Substabeleço, com reserva, na pessoa de IVALDO BELIZARIO, brasileiro, Diretor 

Executivo, inscrito no CPF/MF sob o n° 253.898.319-34, portador do RG n° 1.380.138 

SSP/PR, e/ou, HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, brasileiro, Gerente Executivo, 

inscrito no CPF/MF sob o n° 019.021.109-19, portador do RG no 5.328.555-4 SSP/PR, todos 

com endereço profissional na Rua Major Heitor Guimarães, 174, Seminário, em Curitiba, 

Paraná, os poderes que me foram outorgados pela EDITORA POSITIVO LTDA. no 

instrumento público de procuração lavrado em 27 de dezembro de 2016. 

O presente substabelecimento terá validade até 27 de dezembro de 2017. 

Curitiba, 15 de maio de 2017. 

EMERSON WALTER DOS SANTOS 
Di(etor Executivo 

Editora Positivo Ltda. 
RG: 25.637.734-0 SSP/SP 

CPF: 162.327.328-55 
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Em Te.t 	Verdade 
Çeite Ferflea,elarç., escre'nt, 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Rua Nadir de Paula Eduardo, 35 - Jd. Laranjeiras - Fone!Fax: (16) 3252-4199 
CEP 15.900-000 - TAQUARITINGNSP 

E-mail: educacaoctaquaritinqa.sp.qov.br  

    

Taquan'tinga, 22 defevereiro de 2018 

Ofício n°. 09/18 

limo. Senhor, 

Venho através deste solicitar a V.Sa. o aditamento de 

contrato n° 067/17 com a Editora Positivo LIDA referente a aquisição de 

material didático e proirogação de contrato por mais um ano. As quantidades a 

serem aditadas seguem abaixo: 

SÉRIE ASER 

AI)IT4DA 

VALOR Ri 	VALOR TOTAL 

GRUPO 03 45 í55OO R,'6.975,O0 

GRUPO 04 55 R$ 77,50 RS 4.262,50 

GRUPO 05 10 i R$ 77,50 R4' 775/J0 

TOTTAL RJ12.012,50 

Cen'a de sua atenção às causas da Educação, desde já 

agradeço. 

F nciosamente 

1'  
Neide Ramos Salvagni 

Secretária Municzal de Educação 

limo. Sr. 
Rodrigo Magdaíena 
Secretário de Planejamento 



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
Praça Dr. Horácio Ramalho, 160 

72130818/0001-30 	 Exercício: 2018 

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 
SITUAÇÃO ATÉ 27/02/2018 
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Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotaçi 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 sal( 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Rese 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 1 S 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0206 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
020604 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 

12 	 Educação 
12 361 	 Ensino Fundamental 
12 361 0004 	 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO. 
12 361 0004 2002 0000 MANUTENÇÃO -CUSTEIO DESPESAS CORRENTES 

127 	 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 950.000.00 0.00 0,00 950.000, 
0.01 .00 	220.000 	ENSINO FUNDAMENTAL 881.359.10 88.640. 

0.00 88.640, 

TOTAL ORÇAMENTARTO 950.000,00 0,00 0,00 950.000. 

861.359,10 88.640. 
0.00 88,640, 

950.000,00 0,00 0,00 950.000, 
TOTAL GERAL 

861.359.10 88.640, 

0,00 88.640, 
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LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 
SITUAÇÃO ATÉ 27102/2018 
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Entid. CLoc Func/Prog Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotaçã 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 Sald 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Reserv 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGAI SP 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0206 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

020604 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 
12 	 Educação 
12 361 	 Ensino Fundamental 
12 361 0004 	 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO. 
12 361 0004 2002 0000 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES 

128 	 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 250.00000 0.00 0.00 250.000,1 

0.05.00 	200.008 	EDUCAÇAO - QESE 73.200,00 176800.1 

0.00 176.800.1 

TOTAL ORÇAMENTARIO 250.000,00 0,00 0,00 250.000,1 

73.200.00 176.8003 

0,00 176 800,1 

250.000,00 0.00 0.00 250.000,1 
TOTAL GERAL 73.200.00 176.800,1 

0,00 176.800.1 
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LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA 
SITUAÇÃO ATÉ 27/02/2018 
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Entid. CLoc FunclProg Catgo Especificação 
	

Dotac Inicial 	Alter (+) 	Alter (-) 	Dotaçãc 

Ficha F.R. 	C.A. 	Descrição C.A. 	 Empenhado 	 Saldc 

	

Saldo Reserva 	 Saldo Com Reserva 

FICHAS ORÇAMENTÁRIAS 
4 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA / SP 
02 	 PREFEITURA MUNICIPAL 
0206 	 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
020604 	 EDUCAÇÃO BÁSICA 

12 	 Educação 
12 365 	 Educação Infantil 
12 	365 0004 	 OTIMIZAÇÃO DA GESTÃO MUNICIPAL EM EDUCAÇÃO. 
12 	365 0004 2002 0000 MANUTENÇÃO - CUSTEIO DESPESAS CORRENTES 

145 	 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 500.000.00 0,00 0,00 500.000.0 

0.01.00 	210.000 	EDUCAÇÃO INFANTIL 47.109.04 452.890,9' 
0,00 452.890,9' 

TOTAL ORÇAMENTARIO 500.00000 0,00 0,00 500.000,0: 

47.109.04 452.890,9 
0,00 452.890,9 

500.000,00 0,00 0,00 500.000,0 
TOTAL GERAL 47.109,04 452.890.9 

0.00 452.890,9 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO ADITIVO 002 AO CONTRATO N° 067/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente termo aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE TAQUARJTINGA pessoa jurídica de direito 
público, localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, inscrita no CNPJ sob o n° 72.130.818/0001-30, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO, brasileiro, empresário, portador do RG 

1114.758.415 e CPF no 434.939.988-72, domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, 441, na cidade de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simplesmente CON 11I4TANTE, de outro lado a empresa 

EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33, com sede à Rua Senador Accioly 
Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada 
pelo Sr. HUMBERTO BUENO DE GODOY JUNIOR, portador do RG n° 5.328.555-4 e CPF n°019.021.109-19, 
domiciliado à Rua Senador Accioly Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, adiante assinado, têm justo e acordado o presente aditivo ao Contrato n° 067/17, devidamente autorizado 
pelo Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial no 009/17, tendo como objeto o fornecimento de material 
didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, que se regerá pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

1—DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 13/04/2018 até 13/04/2019, nos 
termos da cláusula quarta do edital e do art. 57, IV, da Lei n° 8.666/93, e o acréscimo das seguintes quantidades de 
materiais: 

- 45 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Maternal II, que serão utilizados no primeiro semestre 
de 2018.- 018; 

- - 55 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Jardim 1, que serão utilizados no primeiro bimestre de 

- 10 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Jardim II, que serão utilizados no 10  bimestre de 

II— DO VALOR 

O valor total do contrato sofrerá um acréscimo de R$ 12.012,50, passando de R$ 520.412,50 para R$ 
532.425,00. 

III - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

Ficha: 127— Categoria econômica: 33903000— Funcional programática: 12.361.0004.2002,0000. 
Ficha: 128— Categoria econômica: 33903000— Funcional programática: 12.36 1.0004.2002.0000. 
Ficha: 145 - Categoria econômica: 33903000 - Funcional programática: l2.365.0004.2002.00Q0 

flr Unirisrin Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Tauaritinga 1SP 

2018; 

2018. 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

IV - DA RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não 
colidirem com as constantes do presente aditamento. E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente 
em 02 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUAMTII\TGA, 27 de fevereiro de 2018. 

-, 
_.-Vánderjei José Mársico 

Prefeito Municipal 

TESTEMUNHAS: 
	

Caroli nueite rafla 
RG 4.848.337 
	

RG 46.953.966-5 
CPF 434.947.148-00 
	

CPF 355.430.808-08 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICACÃO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

CONTRATADA: Editora Positivo Ltda 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 067/17 - TERMO ADITIVO N°: 002 

OBJETO: fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017 - prorrogação da 
vigência contratual de 13/04/2018 até 13/04/2019, e acréscimo das quantidades de materiais didáticos pedagógicos 
para os alunos do Maternal II, Jardim 1 e Jardim II. 

Na qualidade de Contratante e Contratada, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu 
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por 
CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua 
publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 
da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar 
Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

Taquaritinga, 27 de fevereiro de 2018. 

CONTRATANTE 

Nome e cargo: Vanderlei José Mársico - Prefeito Municipal 

E-mail institucional: vanderleimarsicotaquaritinga.sp.gov.br  
/7 

E-mail pessoal: vmars.!e@intercanal.com.br  

Assinatura:/ 

CONTRATADA 

Nome e cargo: Humberto Bueno de Godoy Junior - Gerente Executivo (Procurador) 

E-mail institucional: licitação.Ippositivo.com.br  

E-mail pessoal: licitação.lp@positivo.com.br  

Assinatura: 

Praça Dr. Horário Ramalho n° 160 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9à0 i www.taquaritinga.sp.gov.br  
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I'ROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAEM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALI'ER 
DOS SANTOS E OUTROS, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA: 

S A 1 B A i%1 quantos este Público Instrumento de Procuração 

lançada nesta data. bastante virem que aos 22 12 201 7 1 vinte e dois di!s do mès de de'enibro 
do ano de dois mil e dezessete). neste Município e Comarca de Curitiba. Lstad&) do Paraná. 
neste Serviço Notarial, compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA. 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33. com  sede 

na Rua Senador Accioly Filho. n 431. bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR: neste ato 
representada por seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUIMARÃES. brasileiro, casado. 

engenheiro civil, portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1-SSP-PR e inscrito 

no CPF1MI sob n 875.483.489-91. com  endereço profissional na Avenida Cándido Ilartmann. 
n° 1400. bairro l3igørnlho. Curitiba-PR. conforme 53a  Alteração do Contrato Social 
Consolidada, registrada na Junta Comercial do Fstado do Paraná sob n' 201'7"3(-)1565 em 
20 1 1 2017. Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta Comercial do Estado do Paraná 
em data de 21;112017.  as quais me foram apresentadas. cujas Ibtocópias ficam arquivadas 
nestas Notas sob n° 45. Livro 39. no arquivo de Contratos Sociais: reconhecido como o próprio 
por mim Keite Fernanda Delarosa. Escrevente. contrme os documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E aí. pela Outorgarne, na forma em que me Ibi dito que nomeia e 
constituem seus bastantes procuradores: EMERSON W-1L TER DOS £1NTOS. brasileiro. 
casado. administrador de empresas. portador da Carteira de Identidade RG n° 
25631`. 734-0/SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n 162.327.328-55. IJALDO BELIZA RIO. 
brasileiro, casado, diretor executivo, portador da Cédula de Identidade RG. sob n 
1.380. 138/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n',-753.89&319-34 e HUMBERTO 1H ENO DE 
GODO} JUNIOR. brasileiro, solteiro, gerente nacional comercial, portador da Cédula de 
identidade RG. sob n' 5.328.555-4ISSP/PR e inscrito no CPFMF sob n 019.021.109-19-
todos com endereço profissional na Rua Maior Eleitor Guimarâes. n 174. Seminário. 
.Juritiha-Pk poderes amplos e gerais para prestar esclarecimentos, tornar decisões e 
representar a Outorgante. técnica jurídica e administrativamente em processos de licitações dos-
produtos 

os

produtos e serviços por ela comercializados e fornecidos. ficando, para tanto. plenamente 
habilitada a apresentar. rubricar e assinar docunentos. propostas comerciais. requerimentos. 
declarações, contratos, aditivos e outros instrumento. que se façam necessários, nomear 
representantes cou procuradores hábeis a representar a Outorante, sob qualquer, .dalidadc. 
a fim de que estes participem de todas as fases do processoretirem editais fo . 

¶E 	
ões 

assinun aias c dcclarações, apresentem propostas interponham ou desi 	 os 
tormuk -i olertas c lances de preços enfim licando plenamente autorizado -â"4-
os 

Os 
atos indispcnsaus ao bom e fiel cumprimento do presente manu" 	 entC 

- Selo ti 	QQEZ' ar"kp 	'j4Ç Consulte 	ht 	uii'pei c 	 2 'Ver 

Travessa Nestor de Castro, 271 - fone /fax: (Oxx4 1)3888-2765 - (E P 80020-120 
-..'--. .r_ 



Ft4ARPEN 

SELO DIGITAL N 
hnNAh . QQEZW. arTkp 

Controle: 
LMf 34. zsVxW 

Consulte esse selo em 

http:/ifunarpen.coa.b 

Curiiiha-PR. 22 de dezem 

etarosa 

W.4"Tkp-LMf)4zsVxW Consulte em http://funa,'pen.cen.' 	Ü!tira Pára AM 

5 cuR 18 

F 10 Dt RÉGISTRO C IL 
NQ1A 

tI e - 
W do docvento ø4giaol freme e Mw que 
me fel 

ei. RICARDO AUGU ' DE LEAO - do 
LCAYLICAMIE DE l.EAO- 

L.  N
TE FERNANDA DELAROSA - Esue,eutt 
ICII.A ROSA DE ALMEIDA - 
NESSA 6. A. MUNES - Esaeieite 

MIAUS DE CASTILHO 	- Esae,ent 

TbGto de 

F 

procuração é válida até 22 de dezembro de 2018. (feita sob minuta). Não Podendo 
Suh!ahcfeçr. !c!: 	!torante. na !'orma 	i que se acha representado. me tf dito. 

	

lflZ!liflCIfle. qUC   Csia procuração Clfl todos os seus expressos termos, tal qual se acha 
edikia. G nome. a iIaii hcaçto e identi icacà dt.s procuradores e os c1enicnto rciati\ os it 

ohjet do presente instrumento foram fornecidos e confiridos pela outorgante. que por CCS Sc 

respn'.aNli,a ek ii e criminalmente pls elementos dcclarat(rios e dc autenticidade don,  

cieno fornecidos por ela. constante neste instrumento, e que após a sua assinatura. são 

naltervcis. isenlando esta serventia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse. 
do que dou l. A pedido. lavrei-lhe a presente procuração que. depois de lida e achada em tudo 
eunrnle. outorga, aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias. 
eonlrme ticulta o Codito de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. 
Que IOi apresentada guia de recolhimento de Funrejus  sob n 14000000003194265-8. no valor 
de R 18.41  (de/oito reais e quarenta e um centavos). O presente ato encontra-se lançado no 
"Lis r' Protocolo (;er;il" sob n`0007401. aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano 
de dois mil e dezessete (2211212017). Eu. (a.). Keite Fernanda Delarosa. escrevente. que a 
di 	ri gnei. cont. suhsereo. dou t e assino.Linoiumentos: R$73.64. (VRC 404.62). Selo 
lunarpen: RSO.75. 1 wirejus: R518.41. ISS: R2.95. : Não incide. Selo E)igital Nt 
imNAh.QQF /V.arikp. Controle: 1-MD4.zsVxW. aa.) EDITORA POSITIVO ) LIDA-

(AS 
l'1)A..

(\S RAI)t Y (it !MARÂES. Representante da Outorgante. Keitc Fernanda Delarosa. 
ecre ente.. Nada mais. Frasladada em seguida, confere cm tudo com o original, ao qual me 
reporto e dou I. Eu. ia.,. Keite lernanda Delarosa. escrevente. conferi. subscrevo, dou fé e 
assino em público e raso. 

Em Fest 	,' 	da Verdade 

Dga 
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até 32 dias letivos (LINHA ESTRADA VELHA DE MONTE 

ALTO), R$ 3,455 x 96 km diários x até 32 dias letivos 
(LINHA ITAGAÇAVN PEDREIRA) e R$ 1,983 x 240 km 
diários x até 32 dias letivos (LINHA CAMPO ALEGREI 
INT. DE V. NEGRI /APAE) —ASSINATURA: 15/12/17 - 
Pregão Presencial n° 008/13. 

Termo Aditivo n° 008 ao Termo de Contrato n° 140/13 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: S. R. Tomaz Pereira Lourenço—ME 
- OBJETO: contratação de fretamento de veículos, 
visando o transporte de alunos da zona rural até a sede 
do município de Taquaritinga/SP e Distritos, ida e volta, 
sendo que o presente aditivo tem por objeto o reajuste 
de 6,66% do valor do quilômetro, a contar desta data, 
baseado no IGP-M apurado no mês de janeiro de 2017. 
O valor do quilômetro que era de R$ 2,40 passará a ser 
de R$ 2,559. O valor total do presente aditivo é de R$ 
7.615,584, sendo R$ 2,559 x 93 km diários x até 32 dias 
letivos —ASSINATURA: 15/12/17 - Pregão Presencial n° 
008/13. 

Termo Aditivo ri0  001 ao Termo de Contrato ri° 067/17 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Editora Positivo Ltda - OBJETO: 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos 
com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, 
para o ano letivo de 2017, sendo que o presente aditivo 
tem por objeto o acréscimo de 352 materiais didáticos 
pedagógicos para os alunos do maternal II, que serão 
utilizados no primeiro semestre de 2018 e 3 materiais 
didáticos pedagógicos para os alunos do Jardim li, que 
serão utilizados no 10  bimestre de 2018. O valor total do 
contrato sofrerá um acréscimo de R$ 54.792,50, passando 
de R$ 465.620,00 para R$ 520.412,50 —ASSINATURA: 
18/12/17 - Pregão Presencial n° 009/17. 

Vanderlei José Mársico 

Prefeito Municipal 

Município de Taquaritinga - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2, de 2001, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade. 
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PODER EXECUTIVO DE TAQUARITiNGA 

Licitações e Contratos 

Contratos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA 

CONTRATO: 124/18 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: HLR 

Treinamentos Eireli-ME - OBJETO: contratação de 

empresa para realizar um estudo no tocante à formação 
de valores de referência com planilha de custo para o 
serviço de transporte escolar terceirizado para veículos 

do tipo ônibus e van —ASSINATURA: 11/07/18 - VALOR 

TOTAL: R$ 7.677,00— Dispensa de Licitação n° 145118. 

CONTRATO: 125/18 - CONTRATANTE: Prefeitura 

Municipal de Taquaritinga - CONTRATADA: Light Brasil 

Construções e Serviços Eireli—ME - OBJETO: prestação 
de serviço de pintura em quadras poliesportivas, na 

EMEB Amando de Castro Lima e EMEB EIza Maria 

Martucci, com fornecimento de mão de obra e materiais - 

ASSINATURA: 24/07/18 - VALOR TOTAL: R$ 65.845,00 

- MODALIDADE: Pregão Presencial n° 038/18 - 

PROPONENTES: 09. 

Termo Aditivo n° 002 ao Termo de Contrato n° 067117 

- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

- CONTRATADA: Editora Positivo Ltda - OBJETO: 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos 

com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 

Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, 
para o ano letivo de 2017, sendo que o presente aditivo 
tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 
13/04/2018 até 13/04/2019, nos termos da cláusula quarta 

do edital e do art. 57, IV, da Lei n° 8.666/93, e o acréscimo 
de materiais didáticos pedagógicos para os alunos do 

Maternal II, Jardim 1 e Jardim II. O valor total do contrato 
sofrerá um acréscimo de R$ 12.012,50, passando de 

RS 520.412,50 para R$ 532.425,00 - ASSINATURA: 
27/02/18 - Pregão Presencial n°009/17. 

Termo Aditivo n° 001 ao Termo de Contrato n° 046/17 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga  

- CONTRATADA: Érica Porto Aranha 33532935821 - 

OBJETO: prestação de serviço de apreensão, coleta, 

recolhimento e guarda de animas de grande porte soltos 

dentro do perímetro urbano do município de Taquaritinga, 

de acordo com a necessidade das ocorrências, de 
forma ininterrupta, por um período de 12 meses, sendo 
que o presente aditivo tem por objeto a prorrogação da 

vigência contratual de 25/03/2018 até 25/03/2019, em 

conformidade com o disposto na cláusula segunda do 

instrumento original do contrato e nos termos do art. 57, 

II, da Lei no 8.666/93. O valor mensal é de R$ 2.160,00 e o 

valor total estimado do presente aditivo para os próximos 

12 meses é de R$ 25.920,00 —ASSINATURA: 21/03/18 - 

Convite no 009117. 

Termo Aditivo n° 001 ao Termo de Contrato n° 

121/17 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga - CONTRATADA: Malavezzo Organização 

e Planejamento Ltda-ME - OBJETO: prestação de 

serviços de assessoria e consultoria no Departamento 

de Compras e Licitações do município de Taquaritingal 

SP, consistente no acompanhamento e orientação dos 

trabalhos administrativos, constituída por profissional 
técnico especializado na área pública, com apoio 

técnico e operacional, pelo prazo de 12 meses, sendo 
que o presente aditivo tem por objeto a prorrogação da 

vigência contratual de 25/05/2018 até 25/05/2019, em 
conformidade com o disposto na cláusula terceira do 

instrumento original do contrato e nos termos do art. 57, II, 

da Lei n° 8.666/93. O preço mensal é de R$ 5.500,00 e o 
valor total estimado do presente aditivo para os próximos 

12 meses é de R$ 66.000,00 —ASSINATURA: 21/05/18 - 

Convite no  022/17. 

Termo Aditivo n° 007 ao Termo de Contrato n° 134/13 

- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Adriano Gervásio Guilharducci—MEI - 
OBJETO: contratação de fretamento de veículos, visando 
o transporte de alunos da zona rural até a sede do município 
de Taquaritinga/SP e Distritos, ida e volta, sendo que o 

presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência 

contratual por até 45 dias, a contar de 01/08/2018, tendo 
em vista que encontra-se aberto um novo processo 
Iicitatório, com previsão de abertura das propostas para 

o dia 09/08/2018, e que a prestação do serviço não pode 

ser interrompida até o término da nova licitação. O valor 

Município de Taquaritinga - Estado de São Paulo 
Diário Oficial assinado dinitalmente conforme MP n° 2.200-2. de 2001. carantindo autenticidade, validade jurídica e inteoridade. 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

ESTADO DE SÃO PAULO 
Rua Nadir de Pauia Eduardo, 35 —Jd. Laranjeiras— Fone/Fax: (16) 3252-419S 

CEP 15.900-000 - TAQUARNGA!SP 
E-mail: cornpraseducacaotaquarit;nqa.sp.aov.br  

   

Taquaritinga, 14 defez'ereiro de 2019. 

Oficio n 005/19 

limo. Senhor, 

Venho através deste solicitar a V Sa. a prorrogação do 

contrato n°. 067/17 com eriresa Editora Positivo LTDA fornecedora de 

matmal didático pedagóÉco para os alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e 

_Professores  da Educação Infantil da rede municipal de ensino. 

Sem mais para o momento, desdejá agradeço. 

tenciosamente 

Neide Ramos Saíva<gni 
Secretária Municzal de Educacão 

lImo. Sr  
Felix Pereira Marques Junior 
Secretário Municipal de Administração 
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO N° 067/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente termo aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA pessoa jurídica de direito 
público, localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, inscrita no CNPJ sob o n° 72.130.818/0001-30, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO, brasileiro, empresário, portador do RO 
n°4.758.415 e CPF n°434.939.988-72, domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, 441, na cidade de Taquaritinga. 
Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa 
EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33, com sede à Rua Senador Accioly 
Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada 
pelo Sr. EMERSON WALTER DOS SANTOS, portador do RG n° 25.637.734-0 e CPF n° 162.327.328-55, 
domiciliado à Rua Senador Accioly Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado 
do Paraná, adiante assinado, têm justo e acordado o presente aditivo ao Contrato n° 067/17, devidamente autorizado 
pelo Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n° 009/17, tendo como objeto o fornecimento de material 
didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede Municipal de 
Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, que se regerá pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e alterações 
posteriores e demais legislações pertinentes, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

1--DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual de 13/04/2019 até 13/04/2020, nos 
termos da cláusula quarta do edital e do art. 57, 11, da Lei n° 8.666/93, e o acréscimo das seguintes quantidades de 
materiais para os anos letivos de 2019 e 2020: 

- 850 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Maternal 11, que serão utilizados no 30  bimestre de 
2019 e 1° bimestre de 2020; 

- 2.376 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Jardim 1, que serão utilizados no 2°, 30  e 4° 
bimestres de 2019 e 10  bimestre de 2020; 

- 2.372 materiais didáticos pedagógicos para os alunos do Jardim TI, que serão utilizados no 2°, 30  e 40  

bimestres de 2019 e 1° bimestre de 2020. 

II— DO REAJUSTE 

Os preços unitários serão reajustados em 3,4340%, conforme disposições legais e com base na variação do 
INPC referente ao período de 01/01/18 a 3 1/12/18. 

III - DO VALOR 

O valor total do contrato previsto para os próximos 12 (doze) meses é de R$ 516.871,68. 

IV - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

    

As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 

Ficha: 3950 -Categoria econômica: 3.3.90.39.00 - Funcional programática: 12.36 1.0004.2002. 
Ficha: 3082— Categoria econômica: 33.90.30.00 - Funcional programática: 12.361.0004.2002. 
Ficha: 3091 - Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - Funcional programática: 12.361.0004.2002. 
Ficha: 3131 - Categoria econômica: 3.3.90.30.00 - Funcional programática: 12.365.0004.2002. 

LI 
Praça Dr. Horácio Rimalho n2  1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

V - DA RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não 
colidirem com as constantes do presente aditamento. E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente 
em 02 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 18 de março de 2019. 

-. 

Vnderlei José Mársico 
Prefeito Municipal 

Emerson Walter dos Santos 
Editora Positivo Ltda 	Fabio de oliveira 

Gerente Negócios Área PÚbtiC3 

TESTEMUNHAS: ieggiato 
RG 4.848.337 
CPF 434.947.148-00 

- .-' 
Carolineteite Faria 
RG 46.953.966-5 
CPF 355.430.808-08 

Praça Dr. Horácio Ramalho n° 160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 wwtaquarItinga.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

CONTRATADO: Editora Positivo Ltda 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 067/17 TERMO ADITIVO N'003 

OBJETO: fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017 - prorrogação da 
vigência contratual de 13/04/2019 até 13/04/2020 e acréscimo das quantidades de materiais para os anos letivos de 
2019 e 2020. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

... 	1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 
em consonância com o estabelecido na Resolução 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar n° 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras 
do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

Taquaritinga, 18 de março de 2019. 	 1 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Vanderlei José Mársico 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 434.939.988-72 / RG: 4.758.415 

Data de Nascimento: 25/10/1951 

Praça Dr. Horácio Ramalho n2  160 1 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga 1 SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

ii ,,  
Endereço residencial completo: Rua Visconde do Rio Branco, 441, Centro, CEP 15.900-000, Taquaritinga-SP. 

E-mail institucional: vander1eimarsicotaquaritinga.sp.gov.br  

E-mail pessoal: vmarsico@intercanal.com.br  

Telefone: (16) 99781-1072 

Assinatura: 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Vanderlei José Mársico 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 434.939.988-72/ RG: 4.758.415 

Data de Nascimento: 25/10/1951 

Endereço residencial completo: Rua Visconde do Rio Branco, 441, Centro, CEP 15.900-000, Taquaritinga-SP. 

E-mail institucional: vander1eimarsicotaquaritinga.sp.gov.br  

E-mail pessoal: vmarsico 

Telefone: (16) 99781-1072 

intercanal.com.br  
7,  

/ 

Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 

Nome: Emerson Walter dos Santos 

Cargo: Diretor Executivo 

CPF: 162.327.328-55 / RG: 25.637.734-0 

Data de Nascimento: 05/09/1976 

Endereço residencial completo: Rua Senador Accioly Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba- 
PR. 

E-mail institucional: 1icitação.lppositivo.com.br  

E-mail pessoal: licitação.lp@positivo.com.br  

Telefone: (41) 3218-1057 

Assinatura: 

Praça Dr. Horácio Ramalho n9  160 1 Centro  1 CEP 15900-000 1 Taquantinga 1 SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  
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República Federativa do Brasil 
S. 	d 	J Pessoas .\- a:zra;s e 13' 	i' •\ (ar.2i J: 

( en,r;I dci Comarca tia Re,'iàc' .',fetropa(ifaoa Je Curitiba 

Bacharel Ricarcia A ugusto dc' Leão 
e Regi. iruaor 

CVP.J 0i6LO()(lj.ot, 
4. 

L!vro 82-P Folha 151/152 	 ,/,. 0009174 

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAÈM: EDITORA 
POSITIVO LTDA A FAVOR DE EMERSON WALTER 
DOS SANTOS E OUTROS, NA FORMA ABAIXO 
DECLARADA: 

S A 1 B A M quantos este Público Instrumento de Procuração 
lançada nesta data, bastante virem que aos 15/01/2019 (quinze dias do mês de janeiro do ano 
de dois mil e dezenove), neste Município e Comarca de Curitiba. Estado do Paraná. neste 
Serviço Notarial. compareceu. como Outorgante: EDITORA POSITIVO LTDA, pessoa 
urdica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 79.719.613/0001-33. com  sede na Rua 

Senador Accioly Filho, n° 431. bairro Cidade Industrial em Curitiba-PR: neste ato representada 
por seu Diretor Presidente LUCAS RADUY GUIMARÃES, brasileiro, casado. engenheiro 

portador da Cédula de Identidade RG. sob n° 3.666.258-1-SSP-PR e inscrito no CPF/MF 
O  875.483.489-91, com endereço profissional na Avenida Cândido Hartmann. n° 1400. 

bairro Bigorrilho. Curitiba-PR. conforme 56' Alteração do Contrato Social Consolidada, 
registrada na Junta Comercial do Estado do Paraná sob n° 20185099343 em data de 
06/12/2018. Ata da Reunião dos Sócios com Eleição da Diretoria registrada na mesma Junta 
20132188422. em data de 06/05/2013. Certidão Simplificada expedida pela mesma Junta 
Comercial do Estado do Paraná em data de 19/12/2018, cujas fotocópias ficam arquivadas 
nestas Notas sob n° 01. Livro 44, no arquivo de Contratos Sociais: reconhecido como o próprio 
Por mim Keite Fernanda Delarosa. Escrevente, conforme os documentos que me foram 
apresentados, do que dou fé. E aí, pela Outorgante, na forma em que me foi dito que nomeia e 
constituem seus bastantes procuradores: EMERSON WAL TER DOS SANTOS. brasileiro, 
casado. administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG n° 
25637. 734-O/SSP/SP e inscrito no CPFMF sob o n° 162.327.328-55. IVALDO BELIZARIO. 
brasileiro, casado, diretor executivo, portador da Cédula de Identidade RU. sob n° 
1.380.138/SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob n° 253.898.319-34 e FÁBIO DE OLIVEIRA. 
brasileiro, casado. maior e capaz, administrador de empresas. portador da Carteira Nacional de 
ilabiiitaçâo nc  03286236464/DE TRAN/PR. portador da Cédula de Identidade n° 
24383 7335/SESP/SP e inscrito no CPF/MF sob n° 148.368.878-01, todos com endereço 

rofissionai na Rua Major Heitor Guimarães, n° 174. Seminário, Curitiba-PR: poderes amplos 
e gerais para prestar esclarecimentos, tomar decisões e representar a Outorgante. técnica 
jurídica e administrativamente em processos de licitações dós produtos e serviços por ela 
comercializados e fornecidos, ficando, para tanto, plenamente habilitada a apresentar, rubricar 
e assinar documentos, propostas comerciais, requerimentos, declarações, contratos, aditivos e 
outros instrumentos que se façam necessário. nomear representantes e/ou procuradores hábeis 
a representar a Outorgante. em licitações sob qualquer nodalidade, a fim de que estes 
participem  de todas as fases do processo. retirem editais, forneçam cotações, assinem atas e 
declarações, apresentem propostas, interponham ou desistam de recursos, formulem ofertas e 

1 	 Selo hn3GZ.CUNZW.LeTkH-31414.yUSkc Consulte em http://funarpen.co.brContinua  na Página 2(Verso) 
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a'e' de preços. enfim. Ficando plenamente autorizados a pratica de todos os atos 
indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. A presente procuração é 
válida até 31/12/2019. Não Podendo Substabelecer. (feita sob minuta). Pela Outorgante, na 
forma em que se acha representado. me foi dito. finalmente, que aceita esta procuração em 
todos os seus expressos termos, tal qual se acha redigida. O nome, a qualificação e 

dntificaçào dos procuradores é os elementos relativos ao objeto do presente instrumento 
trn 	rncidos e conferidos pela outorgante. que por eles se responsabiliza civil e 

ri;ialmente pelos elementos deciaratórios e da autenticidade dos documentos fornecidos por 
li,  constante neste instrumento, e que após a sua assinatura, são inalteráveis, isentando esta 

.er'entia de todas as responsabilidades decorrentes. Assim o disse, do que dou fé. A pedido. 
iavrei-ihe a presente procuração que, depois de lida e achada em tudo conforme, outorga, 
aceita e assinam, dispensando a presença de testemunhas instrumentárias, conforme faculta o 
Código de Normas da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Paraná. Que foi apresentada 
guia de recolhimento de Funrejus  sob n° 14000000004306285-2, no valor de R5I9.52 
ÍdeLenove reais e cinquenta e dois centavos). O presente ato encontra-se lançado no "Lisro 
Protocolo Geral" sob n° 0000235, aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
dezenove (15/01/2019). Eu. (a.), Keite Fernanda Delarosa, escrevente, que a digitei. conferi. 
subscrevo, dou fé e assino.Emolumentos: R$78,09(VRC 404,62), Selo Funarpen: R$0.80, 
Funrejus: 	R5 19,52. 	ISS: 	R$3,12, 	FADEP: 	R$3,90, 	Total 	= 
RS78.09±R$0.80+R$ 1 9..52±R$3, 12-i-R$3.90). Selo Digital N° hn3GZ.euNZW.LeTkI-1, 

Controle: 314J4.TU5kc. (aa.) EDITORA POSITIVO LTDA., LUCAS RADUY 
l MARÃES. Representante da Outorgante. Keite Fernanda Delarosa, escrevente.. Nada 

wis. Trasladada em seguida. confere em tudo com o original, ao qual me reporto e dou fé. Eu. 
ia.), Keite Fernanda Delarosa, escrevente, conferi, subscrevo, dou fé e assino em público e 
raso. 

Em Test° 	da Verdade 

1 	Escre r.t' 

Pagin2 	 Selo hn36Z.euNZW.LeTkH.I4]4.TU5kC Consulte em http//+unacpen.com.br Dttirna Pagina 
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mediante requisição expedida pelo órgão competente 
da Administração, sendo que o presente aditivo tem por 
objeto a supressão de valor do combustível, visando a 
garantia do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
O valor total estimado suprimido do presente aditivo 
é de R$ 11.728,96, o valor total do contrato que era 
de R$ 2.011.366,50, passará para R$ 1.999.637,60 - 
ASSINATURA: 13/03/19 - Pregão Presencial n° 053/18. 

Termo Aditivo n° 001 ao Termo de Contrato n° 006/19 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Viação Transmársico Ltda EPP - 
OBJETO: prestação de serviços de transporte de alunos 
na zona urbana do Município, incluindo todas as despesas 
com insumos, veículos comuns e adaptados, motorista 
e monitor, sendo que o presente aditivo tem por objeto 
acrescer ao contrato original de prestação dos serviços 
de transporte escolar, para atender os alunos da Rede 
Pública Municipal e Estadual de Ensino do município 
de Taquaritinga, 296 quilômetros, no item referente 
ao transporte de alunos com monitor, correspondente 
ao percentual de 0,056%. O quantitativo acrescido 
corresponde ao valor de R$ 319.680,00, que somado 
ao valor do contrato original, que é de R$ 3,028.462,00, 
totaliza o montante de R$ 3.348.142,00. Retifica-se o 
itinerário da linha Polo Palha, fazendo constar a Unidade 
Escolar ETEC "Dr. Adail Nunes da Silva" (Ensino Médio - 
de 10  a 3° Colegial) - ASSINATURA: 22/03/19 - Pregão 
Presencial n°051/18. 

Termo Aditivo no 003 ao Termo de Contrato n° 067/17 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Editora Positivo Ltda - OBJETO: 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos 
com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para 
o ano letivo de 2017, sendo que o presente aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência contratual de 13/04/2019 
até 13/04/2020, nos termos da cláusula quarta do edital 
e do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93, e o acréscimo de 
quantidades de materiais para os anos letivos de 2019 e 
2020. Os preços unitários serão reajustados em 3,4340%, 
conforme disposições legais e com base na variação do 
INPC referente ao período de 01/01/18 a 31/12/18. O 
valor total do contrato previsto para os próximos 12 meses 
é de R$ 516.871,68 —ASSINATURA: 18/03/19 - Pregão 

Presencial no 009/17. 

Termo Aditivo n° 004 ao Termo de Contrato n° 
083/15 - CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de 

Taquaritinga - CONTRATADA: Sindplus Administradora 
de Cartões, Serviços de Cadasto e Cobrança Eireli EPP 
- OBJETO: prestação, pela CONTRATADA, em prol da 
CONTRATANTE, em caráter exclusivo, de fornecimento 

de vale alimentação, com a utilização de cartões 
magnéticos, sendo que o presente aditivo tem por objeto 
a prorrogação da vigência contratual de 01/04/2019 até 
3110312020, em conformidade com o disposto na cláusula 
terceira do instrumento original do contrato e nos termos 
do art. 57, II, da Lei n° 8.666/93. O número estimado de 
cartões é de 1.600, sendo que o valor creditado é de R$ 

360,00, conforme autorizado pela Lei Complementar n° 
4.410, de 28 de abril de 2017. O valor mensal estimado 

é de R$ 576.000,00 e o valor total do presente aditivo 
para 12 meses é de R$ 6.912.000,00 —ASSINATURA: 
26/03/19 - Pregão Presencial n° 0 12/1 5. 

Termo Aditivo no ooi ao Termo de Contrato no 062/18 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - 
CONTRATADA: Gustavo Zampieri Prótese Dentária-ME - 
OBJETO: prestação de serviço de confecção de próteses 
dentárias, com fornecimento de mão de obra e materiais, 
pelo período de 12 meses, a contar da assinatura do 
contrato, as quais serão solicitadas de acordo com a 
necessidade pelo Departamento Odontológico, sendo 
que o presente aditivo tem por objeto a prorrogação da 
vigência contratual de 13/03/2019 até 13/03/2020, nos 
termos da cláusula segunda do edital e do art. 57, II, da 
Lei n° 8.666/93. Diante da prorrogação, os preços serão 
reajustados com base na variação do 10PM da Fundação 

Getúlio Vargas, de março de 2018 a fevereiro de 2019, no 
percentual de 7,62%. O valor total do contrato sofrerá um 
acréscimo de R$ 4.928,10, passando de R$ 64.700,00 
para R$ 69.628,10 - ASSINATURA: 11/03/19 - Convite 
no  008/18. 

Termo Aditivo n° 004 ao Termo de Contrato n° 005/19 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Cabral & Soares Auto Posto Ltda 
- OBJETO: fornecimento, no varejo, em bombas 

próprias do posto de serviços, de combustíveis para o 
abastecimento da frota de veículos da municipalidade, e 

Município oe TQuaritinua - Estado de So Paulo 
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CIXARES LÍBERO VARGAS, brasileiro, divorciado, empresário, nascido cm 23/08/1947, 

txrtador da ('arteira de identid 	RU nu  630.027-8 SSP-PR. inscrito no CPI-1M 1` sob no 
1 33.896.379-15. com  domiciio na Rua Jacarezinho. 80. .\'krcês. Curitiba, Paraná. CEP 

80710-150: 

SCHONBRUNN INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., 

pessoa uridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n°32.084.231/0001-17 e na Junta 

Comercial do Paraná sob NIRE n'41208934161. com sede na Avenida Cândido Hai'tmn, 

1.400. Mercês. Curitiba, Paraná. (1P 80710-570. neste ato representada pelos seus diretores, 

Sr. Lucas Raduy Guimarães. brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 

engenheiro civil, nascido cm 23/04/1974. portador da Carteira de Identidade RG no 

3.óô6.258-I/SSP-PR. inscrito no CPF/MF sob no 875.483.489-91: e Sr. Giem Raduy 

Ciiimaráes. brasileiro. divorciad. mpresãrio. nascido em 12/12/1969. portador da Carteira 

de Identidade R(i a" 1.529.53$-4.S811-11R. inscrito tio ('Ç)..'  sob o'» 755.250.039-53. ambos 

com domicilio na Avenida Cândido Harimann. 1.400. Mercês. Curitiba. Paraná, CEP 80710-

570: 

COUSTEAL! INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n" 32.278.807/0001-87 e na Junta 

Come! -i: do Paraná sob NIRE « 41208951729. com  sede na Rua (irá Nicco. 113). Bloco 3. 

4' andar. Mossunguê. Curitiba. Paraná. CEP 81200-200. neste ato representada por seu 

Diretor. Sr. Samuel Ferrari Lago. brasileiro, natural de Curitiba. PR. casado pelo regime de 

comunhão parcial de bens. administrador, nascido em 31/10/1966, portador da cédula de 

identidade civil RG n° 3.668.497-6-SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 599.964.209-49, 

domeflaJo em Curitiba. Paraná. na Rua (irà Nicco. 113. Bloco 3. 50  andar, Mossungu& CEP 

PALEItM() INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTÜA., aessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n 32.304.079/0001-30 e na Junta 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 1:27 SOE N' 2019265471. 
PROTOCOLO» 192651471 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO; 
11902376032. MIRE: 41201785980. 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. 

JUNTA COMROA1 
DO  PARANA  LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 

SECRETÁRIO-GERAL 
CURITIBA, 27/05/2019 

www.empresafacil.pr.gov.br  
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58 Alteração e Consolidação do Contrato Social 

Comercial do Paraná sob NIRE n 41208954558. com  sede na Avenida Nossa Senhora 

Aparecida. 174. Seminário. Curitiba. Paraná, CEP 80440-000, neste ato representada por seu 

Diretor Presidente. Sr. Ruben rIdtt3 Coninck Formighieri, brasileiro, casado sob o regime 

ser :ãn k- bens. empresario. uscido em 2804/195 `. oortador da ('du1a de Identidade 

.599SSP-PR. tnscruo :o (PF;lI sob n 3 .218.309-87. com domicílio na 

Avenida Nossa Senhora Aparecida, 174, Seminário. Curitiba. Paraná, CEP 80440-000: 

RIVARE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÓES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

uridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF sob n' 32.254.610/0001-08 e na Junta 

Comerci:d do Paraná sob n° 41208949147. com  sede na Avenida Vicente Machado. 317. 1° 

andar, Centro. Curitiba. Parana. (LP 80420-010. neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Sr. Renato Ribas Vai.. brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 

bens, empresário, nascido em 06/07/1942. portador da Cédula de Identidade RG o° 

722.546!SSP-PR. inscrito no CPF'MF sob n° 000.919.959-49. com  domicílio na Avenida 

Vicente \laehado. 317. 1° andar. Centro. Curitiba. Paraná. CEP 80420-010: e 

JIFRI LNVESTIMF.NTOS - I>AR1'IC1PAÇÔES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

urídt.0 JC direito privado, inscrita ao ('NPJ/MF sob n $2.022.679!00() 1-06 e na Junta 

Comercial  do Paraná sob n° 41208929286. com  sede na Rua João Bettega, 5200. Cidade 

hdustria1. Curitiba. Paraná. ('FP 81350-000. neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Sr. Hélio Bruck Rotenberg. brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 

de bens. empresário, portador da Carteira de Identidade R'J C  1 .2 1 7. 1 76-5-SSPÍPR. inscrito 

no CPF/MF sob n° 428.804.249-68. com  domicílio na Av. Senador Accioly Filho. 1.021, 

Cidade Industrial Curitiba. CEP 81210-000. Curitiba, Paraná. 

únicas súcias da sociedade empresária limitada que gira sob a denominação social de 
EDITORA POSITIVO LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJIMF sob 
• 79,7 ;.613f0001-33 e na Junta ('omercial do Estado do Paraná sob NlRE n°41201785980. 
em essa de 0Ç.11.1986. com 	e oro na Rua senador Accioly Filho. 431, Cidade 
industria Curitiba. CEP 8 i 31 0-UUd. Curitiba. Purait. pc!ø ;)reseflte nistruniento IMirticular. 
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RESOLVEM por este insiruniento particular de contrato ALTERAR seu Contato Social. 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: Neste ato, altera-se a razão social da Sociedade para Editora 

:\preiide Brasil !..tda. 

CLÁUsILA SEGUNDA: Extinguem-se as tiliais localizadas na (i) Rua Senador Accioly 

flibo. 500. Cidade Industrial. Curitiba, Paraná. CEP 81310-000. inscrita no CNPJ 

79.719.613/0010-24 e na Junta Comercial do Paraná sob o n° 4190141783-5: e (ii) Rua 

í)agoherto Nogueira. n° 100. Sala 601 - C. Centro. Itajai. Santa Catarina. CEP 88301-060, 

inscrita no (.'NPJ 79.719.613/0011-05 e na Junta Comercial do Paraná sob o NIRE no 

4290108238-9. 

CLÁUSULA TERCEIRA: Excluem-se do objeto social da Sociedade as seguintes 

atividades: 

ti; 	Participação social em empresas que tenham ou não idêntico objeto social: 

(ii; 	Licação. representação e assistência técnica de bens e equipamentos de qualquer 

naturet na área de intbrmática e eletrocletrônica: 

tili; 	representação de euuipamentus. laboratórios e mobiliários de informática, sistemas 

de aplicação pedagógica. sistemas de administração escolar e sistemas didáticos de ensino; 

(iv) 	comércio atacadista de máquinas para uso industrial- 

4. V) comercialização, planejamento. implantação. treinamento. suporte técnico e 

sistneia técnica de equipamentos, laboratórios e mobiliários de informática. 

CLÁUSULA QUARTA: Excluem-se do objeto social da tilial localizada na Avenida Nossa 

Senhora Aparecida, n° 174. Seminário. Curitiba. Paraná, CEP 80440-000. as atividades de (a) 
locação, representação e assistência técnica de bens e equipamentos de qualquer natureza da 

área de informática e cletroeletrônica: e (b) representação de equipamentos, laboratórios e 
mobiliários de informática, sistemas de aplicação pedagógica, sistemas de administração 

<ke;ua. didáii..os de ein. 

-. 
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58 Alteração e Consolidação do Contrato Social 

ci.Âtsui Q(JINTA: ExcIui-e Io objeto soiai da lilial localizada na Avenida Aruanã, 

84, Armazém 1). Tambor, Barucri. São Paulo. CEP 06460-010. a atividade de comércio 
atacadista de máquinas para uso industrial. 

CLÁUSULA SEXTA: Exclui-se do objeto social da filial localizada na Via Urbana KM 01, 

S.N. CIA Sul, Simões Filho, Bahia. CEP 43700-000, a atividade de comércio atacadista de 

equipamentos para uso industrial. 

CLÁUSULA SÉTIMA: Diaiiie as alterações acima realizadas, altera-se a redação das . 

Cláusulas Primeira e Segunda do Contrato Social, que passarão a vigorar com o seguinte teor: 

"CLÃ US(JLA PRIMEIRA. DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 

edaac empresária limitada gira sob a Jcnu;ninaçcio social de EDITORA 

APRENDE BRASIL L TDA.. t regida pelo ('ódo Civil Brasileiro referente  às 

sociedades limitadas (artigos 1.052'a 1.087) e. sup/elivwnen!e, pelas normas legais 

aplicáveis às sociedades anõniinas. 

Parágrafo Único. .l sociedade tem sua sede e fáro na Rua Senador Accioly Filho, 431. 
Li. i..lc Industrial. CEP 8131/1-000. Curitiba. Paraná. podendo abrir e fechar filiais, 

ic.. 

 

em qualquer pane do terrilório ?zacu)nal ou no ex/crio!', a critério dos 
.-Jiucl,nentc asm-iMaíle jnssui Lis 'uin;L• /iliai.v: 

11 

aj 	Rua Sansão Alves dos Santos. /02. Conjuntos comerciais 81 e 82, Cidade 
*l/!?ç)Ci, Edifício e Condomínio Aluno 1 Silo Paulo, C.'EP 04571-921, inscrita no 
(.\ Pi '7 9.719.613,0008-00,— na Junta Comercial do Paraná sob o n°3590320469-9: 

• .'Ívenida ,\'ossa S'nIu,ra Aparecida. ,z' / 74. .".eininário, (.'uriíiba. Paraná. (TE? 

0440-000, inscrita no C:V/I .9.719.613100117-29 e na .1unia Comercial do Paraná sob 

ün°41900i47i1"& 
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5WAIteração v Consolidação do Contrato Social 

(C) 	Rua Ikljaí. .570. gcilp)es A e 13. linhiriheira. Reci/i'. Pernambuco, CEP 51200- 

020. inscrita no C:VP.J 9. 19. 613/0009-90 e na Junta Comercial do Paraná sob O fl°  

0585330-9 

.ftenic1u ( 'ándido Ilurnnann. n" 1. 400. Mc'rct. Curitiba. Paraná. CEP 80710-

5 7), inscrita no CVPJ '79. 1 1 ,.0.03`0004-86 e nu Jwuu ('vinercicil cio J'araná sob o 

4190063201-5. 

e 	Avenida Aruanã. 884. ,-lr,nazésn D. Ta,nboré. I3arueri, São Paulo, CEP 06460- 

ift;• inscrita 170 ('.VP.J , '79 6/30012-96 e nu .Jwucz Comercial de São Paulo sob o 

Via Urbana. KM 01. S'V ('iA Sul. Sim(-x.,  Ei//ia. Bahia. CEP 43110-000. 

inscrita no CNPJ 79. 719.613. 00/4-58 e na Jwna Comercial da Bahia sob o ;VIRE n° 

29901256310: 

Rua Ewerío,z I'i.co. 290. Edil/cio Boulevard Side Empresarial. 20" anda,; 
• Ji; /, &iirro ( a,ni,zho Ji . lrvores. Salvador. Ijaijia. ('E? 41.820-022. inscrita no 

'p 9. 	6/3:0013_ 	' ia .Junía Comercial (1(1 /3a/1ic 	ú .VIRE 0°  29901256301 

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO SOCIAL 

.•l sociedade tem por objeto social: 

c'diç'âo 	JI'?'OV (lilC'róriU.. liltic. i)i/011(iI). dicionários. aila.v. 

.lhic/0/)CíC/ias ele. :30 /01!fl(l ;l1I/)lL(l c/ciró,iica ç( /.)v, e na hucriiei: 

i 	c'c/içôo de revistas e nutras publicações periódicas, de conteúdo geral ou 

h?Cl?ICO. naforina impressa. elcirónica e 'ia Internei: 

C) 	cJqui.viçc?c) dê direitos aurorais para disse!11i31oÇc7o f/C livros: 
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58 Alteração c Consolidação do Contrato Socia' 

(d 	ges.'ào de direitos tlll(OiCÉ.N de ücis /iIerziria.. 41S.Si1?1 como de outras obras: 

(e) 	comercialização de direitos pai rimoniais de autores: 

\ . \ 
ti) 	produçciolunogra/zca e graruçào de ('ompati Dísc Iviusical:  

( 	pre.rtaçào de serviços de criação e editora çcio grá/ica: 

(h 	asses.voria/inanceira, dc iiiarketiiig e gesiào (la informação educacional. 

i 	culnercio varefisw de livros e de artigos de pLIpL'laria: 

() 	comércio atacadista dc livros jor?ltlis e oiiircis publicações: 

(k) 	conu.reio aiaCaclisia de artigos de escritório e de papelaria: 

dCSefl%'OlViJflCflU). edição C con;ercialiaçc7o de material didático livros, 

apa1iIaS e iticipas escolar. em qualquer ii,io de mídia. inclusive a digital: 

m) 	produção. gravação e comercialização de mídias eletrônica, inclusive CDs -- 

('oiiwaci Dises e DVDs - l)igiiai Versamile Discs: 

il 
1\ 

rea/i:uçcio de cursos. izJesIru.s. I/'ci)tIL/?!OS.SCIfliflá?0S e /)r)naçãO 

e)n';nuada )'Or(J O dexe,n'uirÍm&'nu, /J('XSO(l/ cf fflVJj.V.Si/17(r/. na modalidade pre.'ciwial e 

c c/isiáncia: 

(o) 	assessoria, CO7.SU/lOI'ia e avaliação insiiluciofla/. pe(la,gogic.'a C educacional: 
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comercialização de bens e ecjui/)aincnios de qualquer natureza i'a área de 

i!;n'niczf!ca e ('le!roek'tr(inwa: 

A 
ciesç'flvo/viIfleflio. edição. comercialização e /icenCiW?enIO de sofiwares e 

sistemas diversos: 

	

(rj 	co,nercialiuiçâo e desenvolvimento de J)lvjeIos educacionais e tecnológicos: 

	

(s) 	comercialização. planejamento. implantação. treinamento, suporte técnico, 

S1/.)OïtL' pedagógico e assistência técnica de .sisiemnas de aplicação pedagógica, sistemas 

clt' cédniinis!raçâø escolar e si5 temas didáticos de Ci!SI?U). 

	

1) 	•VL'm''iÇOS cOmflhi)UU1O.V de escritório C (lj)O1() ad)flhliiSiraFiVO. 

•/' empregados da enmpr.a. 

§ 1 ". ,Va sede SOCIOI serão cIeemivolt'idtts todas as cuivzdades descritas acima. 

§ 2°. Nu filial localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida, O  174 Seminário, 

Curitiba. Paraná. CEP 80440-000. serão desenvolvidas as atividades descritas nos 

(a) desenvolvimento. edição e comercia!i:açào de material didático, livros. 
C inapa.v e.colcire.. em ana/quer lirno de mídia. inclusive a digital: (b) 

(mmerciah:açao de direitos airimnoniais de autores: (c) produção, gravação C 

comnercializaçao de mídias eletrônica, inclusive ('Dx - compaci Discs e DVDs - 

Digitai Versatile Dises: (d) prestação de serviços de criação e editoração gráfica: (e) 

realização de cursos. palestras. trcinwnen!os, semninários e jórmação continuada para 

o desenvolvimento pessoal e profissional, na modalidade presencial e à distância.-  (f) 

's';ric1 /inanc.'eira. ík narketing e de gestão da informação educacional.' (g,) 

o '.. . rJa. L'oUsu/Wr!u e c.avliaçào flSIj1UCjOflOi oedagógica e eclucaciwal: (Ii) 

c?!iuiIi:a(.,'ao de hcn., e equi/)amn.'i1(ox dc' qzla'q!ze'J i7(iIlti'e4l)ia área de injn'níctk'a e 

ele m,'oe/e(rónica: ('i) clese,ric,ivimc'nio. edição. comercialização e licenciamento de 

w 

JUNTA COMRC!AL 
DO PARANA  
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,V(ff I'aJCS e .sistenias diversos: (3,) co,nercializaçu 	desenvolvimento de projetos 

'</ucacioiwis e tecnológicï).. e (k) conwrciali:aào. phinejwnenío. implantação. 

!r?iflwfle?1Io. supor/e iécflICO. supurle /;eclag(giLc) .' cissisleiicici técnica SiSH?QS de 

aplicação pedagógica, sistemas de adnzinistruçcio escolar e sistemas did'.iiicos de 

',nçino. 

§ 3. \a/iliczl localizada na Rua Sansão Alves dos San/os. /02, conjuntos comerciais 81 

e 2. ('idade !t'Íoiiçi)es. Edi/icio e Condomínio Aíanc: 1. São Paulo, São PoiSo. ('E!' 

04571-921. serão clesenvolvida..v sonzenle as atividades de serviços combinados de 

escritório e apoio administrativo. 

4C1 	.\ a filial localizada iza Rua' hajal. 570. galpões A e B, Imbiri beira. Recife, 

J.':i,mbuco. CE? 57 1200-0 serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens (a) 

- 'nvolvimen(o. 

 

edição e Lumercicii!:açae de material didático. livros, apaslilaS e 

mapas escolares, em qualquer tipo de mídia. inclusive a digital: e (b) produção. 

gravação e cO?nerCialiaÇà() de mídias eleirónica. inclusive (.'i)s -• Cozzpuct Discs e 

DJ'Ds - Digital Versatile Dis .. 

§ 5. .'\a /ilial localizada ,zu Arenida ('cindiclo 1-/artniann. n" 1.400. Mercês, ('uritiha 

Paianá. ('EI' 80710-5 7Q•  se,'ão desenvolvidas a atividade descrita flOS ilens (a) edição 

de livros: (b) refiuiiório exclusivo de empregados da empresa: e (e) serviços 

conzbinados de escritório e apoio administrativo. 

§ ó 	Na filial localizada na Avenida Aruanã. 884, Armazém D. Tamboré, Barueri. São 
Pau/o. CEP 06460-010. serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens (a) 

comércio varejista de livras: ('b) comércio aiacc,disia de livros, jornais e outras 
publica ções: (c) comércio varejista (te artigos de papelaria: ('d) comércio atacadista de 
artigos de escritório e de papelaria: e (e) comércio varejista de discos, CDs. 1) VDs e 

§ 7' Na filial  localizada na Via Urbana, KM 0/.S4 (7.4 Sul. Simões Filho. Bahia. 

j2 43.700-0,00. serão desenvolvidas as aiividude descritas nos ilens (a) comércio 

CERTIFICO O REGISTRO EM 27/05/2019 15:27 SOB N' 20192651471. 
PROTOCOLO: 192651471 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902376032. MIRE: 41201785980. 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. 

) ?/RA".A LEANDRO MARCOS RAYSEL SISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAL 

CURITIBA, 27/05/2019 
ww.empresafacil .pr  . gov.br  

A validade teste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade tos respectvo5 portais. 
Informando ge,g respectivos códigos e verificação 



9. EDITORA POSITIVO LTDA. 

CN PJ/MF n° 79.719.613/0001-33 
NIRE n°41201785980 

4 

58 A!teraço e Consolidação do Contrato Social 

varejista de livros, 	comércio atacadista de livros. jornais e outras publicações: (c) 

comércio varejista de artigos de papelaria; (d) comércio atacadista de artigos de 

e de /)iWCIOJ'lO. e (e) comércio varejisu de discos. ('D.v. T.)VDs e fitas. 

§ 8° Na filial localizada na Rua Eiierion lisco. 290. Ecli/icio Boulevarci Side 

Empresarial. 200  andar. SL/2001. Bairro (.'aminho dcix Arvores. Salvador. Bahia. CEP 

.1/. t20-022. serão desenvolvidas as atividades de serviços combinados de escritório e 

anojo administrativo. 

cLuIt:1...&  OITAVA: Aeram-e os poderes do. 1)irctor F.xeeutivo. conforme nova 

redação do §30  da Cláusula Sexta que passa a vigorar da seguinte forma: 

" 
30• Compete ao Diretor Executivo: 

Cl) 	plane/ar, gerir e SU/k'rl'iSiOflC'V' as atividades da sociedade.' 

1' 	ai'ÉC)lUtT a sociedade na tomada de decisi3e aue envolvam riscos em sua área 

ào 

Ci 	elaborar relatórios e rcsicw i?!/rnzaç'ôe. relativas ii sua área de coinpetãncia: 

di 	executar Outras ailvidades atribuídas pelo Diretor Presidente: 

representar. de jbrma individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente, 

a soCiedade. especificamente cm relação às questões da área editorial, em especial (i) 

ui celebração de con!raw.v de fbrnecimenw de livras e materiais didáticos e outras 

esp 7cies de cmtralos em que ,Sociedad? figure comi; contratada e'ou prestadora de 

serviços previstos no oh/elo social, independentenzenic do valor envolvido: e (i) na 

celebração de negócios que tenham como obfcio direitos de edição e cessão de direitos 

autorais para fins  de publicação. comercialização e distribuição de obras, autorizações 

e licenciamentos em geral. para fins de reprodução de textos, ilustrações, fotografias, 

chwges e outras obras. assim como contratação de distribuidores. diagram adores. 

consu/lores e outros fornecedores e contratos relacionados à produção editorial, até O 

limite e RS 100.000,00 (cem mil reais) por negócio; urídico. 
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CN PJIM F n° 79.719.6131001-33 

NIRE n° 41201785980 

58' Alteraco e Conso1idaço do Contrato Social 

CLÁUSULA NONA. A Sociedade não está mais autorizada a prestar aval. iiança ou 

qualquer outra garantia. real ou Jidejussória, em favor da Sociedade Restaurante Maria 

Pimenta [.tda. bem como, dentre as sociedades autorizadas do grupo econômico, foi alterada 

a denominação social de Editora ler(-imota Lula. para Positivo Soiuçcs Didáticas Ltda. 

CLÁUSULA DÉCIMA. Diante as alterações acima mencionadas altera-se a redação do 

naráratb 7° da Cláusula Sexta, que passa a vigorar da seguinte ltïna: 

".' 7°. Fica autorizada a flre.Iaçc10 de avais. fianças ou quaisquer outras garantias. 

r'uis ou fidejussórias. que beneficiem as .S'oeiedac/e.ç que integram e/ou venham a 

inzegrar o mesmo grupo econômico da Socieckide. nus quais se incluem cUziain!enle a 

Gráfica e Editora Posigraf Lida., Positivo Educacional Lida., centro de Estudos 

Superiores Positivo Lida., centro Educacional Opção Única Lida., Positivo 

Soluções Didáticas Lida., Editora Piá Lida., Sociedade Educacional Posivilie Lida., 

CESA - complexo de Ensino Supérior Arthur Thoinas Lida., sendo que. nesta 

iii IIÓICSC. Cl Sociedade será representada por. no mínimo. 2 (dois) Diretores ou por 1 

rum, /)irewr / (um) 1nocurador com poderes e.vpecíficos para a prática cio 0W. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. Pelo presente instrumento, a sociedade resolve 
CONSOLIDAR o seu contrato social e posteriores alterações, revogando expressamente 

wdas as Jisposições contratuais anteriores que colidirem com o presente documento. 

EDITOR: APRENI)E BRASIL. 1 TDA. 
CNPJ!M F u" 79.719.613/0001-33 

N1RE n° 41201785980 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 

CIXARES LIBERO VARGAS, brasileiro, divorciado. empresário, nascido em 23/0811947, 

porwder da Carteira de identidade RG n° 630.027-8rSSP-PR. inscrito no CPF/MF  sob n° 
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EDITORA POSITIVO LTDA, 	 II 

CNPJ/MF n 79.719.613/0001-33 

NIRE n°41201785980 

Altcracu e Conso1idaço do (untrato Social 

i33.896.379-15. com  domicilio na Rua Jacarezinho. 80, Mercês, Curitiba, Paraná. CEP 

8ü7i0-150: 

SCIION 1RUNN INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA 

pessoa uridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 32.084.231/0001-17 e na Junta 

Comerdai do Paraná sob NERE n 41208934361, com sede na Avenida Cândido Hartmann, 

1.400. Mercas. Curitiba. Paraná. ('EP 80710-570. neste ato representada pelos seus diretores, 

Sr. Lucas Raduv Guimarães. brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, 

engerthein' civil, nascido em 23,041119741. portador da ('arteira de identidade RG n° 

3.666.5$-1!SSP-PR. inscrito no ('PFiMF sob n 875.483.489-91: e Sr. Ciem Raduy 

Guimarães, brasileiro. divorciado. empresário, nascido em 12/12/1969. portador da Carteira 

de ldcmidade RG n° 1 .529.538-4/SSP-PR. inscrito no CPF/MF sob n° 755.250.039-53. ambos 

M dmiculio na Avenida Cândido Hartmann. 1.400, Mercês. Curitiba. Paraná, CEP 80710- 

COUSTEAU INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n° 32.278.807/0001-87 e na Junta 

Comercial do Paraná sob N1RE n' 41208951729. com  sede na Rua Grã Nicco, 113. Bloco 3, 

5 andar. \Iossunguê. Curitiba. Paraná. CEP 81200-200. neste ato representada por seu 

1 	Samuel Ferrari 1 ago. brasileiro, natural dc ('uritiba. PR. casado pelo regime de 

c(tmh5o marcial de bens. administrador. nascido em 3 	(>11966. portador da cédula de 

Identidade civil RO n' 3.668.497-6-SSP/PR e inscrito no CPFIMI-' sob o n 599.964.209-49, 

domiciliado em Curitiba. Paraná, na Rua Grã Nicco, 113. Bloco 3. 5° andar. Mossunguô. CEP 

81200-200: 

PALERMO INVESTIMENTOS --

juídic dc direito privado, inscrita 

('omercial do Paraná sob N1RI n' 

Aparecida. 174. Seminário. Curitiba. 

I'ARTICIPAÇÔES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

no CNPJ'MP sob n' 32.304.079/0001-30 e na Junta 

4120895455$. com sede na Avenida Nossa Senhora 

Paraná. CEP 80440-0(X). neste ato representada por seu 
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CNPJ/MF nu  79.719.613/0001-33 
NIRE. n°41201785980 

58 Alteração e Consolidação do Contrato Social 

Diretor Presidente. Sr. Ruben Tadeu Coninck Formighieri, brasileiro, casado sob o regime 

de separação de bens, empresário, nascido em 28/04/1955. portador da Cédula de Identidade 

RU n' 814.599/SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n° 321.218.309-87. com  domicílio na 

..',venick, Nossa Senhora Aparecida. 174. Seminário. Curitiba. Paraná. CEP 80440-000: 

RIVARE INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n 32.254.610/0001-08 e na Junta 

Comercial do Paraná sob n 41208949147, com sede na Avenida Vicente Machado. 317. 1° 

andar. Centro. Curitiba. Paraná. ('El' 80420-010, neste ato representada por seu Diretor 

Presideue. r. Renato Ribas Vaz, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de 

-ens. en:res -io. nascido cm 0.:)7I942. portador da Cédula de Identidade RG no 

722.54.SSP-PR. inscrito no CM: MF sol, a" 000.Yl.959-49. com  domicílio na Avenida 

Vicente Machado, 317. 1° andar. Centro. Curitiba, Paraná. CEP 80420-010: e 

JUFRI INVESTIMENTOS - PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA., pessoa 

uridica de direito privado. inscrita no CNPJ/MF sob n° 32.022.679/0001-06 e na Junta 

('ninercial do Paraná sob n 41 2(ig929286. com  sede na Rua João Bettega, 5200. Cidade 

1ndustrii. Curitiba. Paraná. CEI' 81^50-000, neste ato representada por seu Diretor 

Presidente. Sr. Hélio Bruck Rotenberg, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 

de bens. empresário, portador da Carteira de Identidade RU a" 1.217.1 76-5-SSP1PR. inscrito 

no CPF/MF sob no 428.804.249-68. com  domicilio na Av. Senador Accioly Filho. 1.021. 

Cidade Industrial Curitiba. CLI' SI 2 10-000. Curitiba. Paraná. 

ánicas s:.cas da sociedade empresária limitada que -ira sob a denominação social de 
EDITORA AI'RENDF. BRASIL LTDA.. pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ/MF sob a° 79.719.613/0001-33 e na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n° 
41201785980. cai sessão de 05/11/1986, com sede e Ibro na Rua Senador Accioly Pilho, 431, 

Cidade Industrial Curitiba, CEP 81310-000, Curitiba. Paraná, pelo presente instrumento 
part:a:. RESOLVEM consolidar seu contrato social. de acordo com as seguintes cláusulas 

e ctliçCs. 

 

v - 
OERCAL 
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58Altera ção e Cono1idaçào do (n trato Social 

(1.. 1A PIUMEIRA. DA 1)1 NOMINAÇÃO SOCIAL 

A ocied..tdC empresária limitada gira sob a dcnominaçáo social de EDITORA APRENDE 

BRASIL LTDA., é regida pelo Código Civil Brasileiro referente às sociedades limitadas 

(artigos 1.052 a 1.087) e, supletivarnente, pelas normas legais aplicáveis às sociedades 

anônimas. 

:rgrafu (nico. A sociedade tem sua sede e Ibm au Rua Senador Accioly Filho. 431, 

(idade Industrial. CEP 81310-000. Curitiba. l'araná, podendo abrir e fechar filiais, escritórios 

etc.. en qualquer parte do território nacional ou no exterior.-.a cnterio dos seus sócios. 

:\tualmente. a sociedade oossui as seguintes filiais: 

Rua Sansão Alves dos Santos. 102, conjuntos áomcrciais 81 e 82. Cidade 

\hmçõcs. Edifício e Condomnio Alana 1, São Paulo. CEP 04571-921. inscrita no CNPJ 

79.7 1 .6 1300108-00 e na Junta Comercial do Paraná sob o n" 3590320469-9; 

Li i 	Avenida Nossa Senhora Aparecida. a3  174. Seminário. Curitiba, Paraná. CEP 

80440-000, inscrita no CNPJ 79.719.613/0007-29 e na Junta Comercial do Paraná sob o 

n°4190074771-8. 

Rua Itajai. 570. galpões A e 13. Inibi ri bei ra. Reciíepernambuco, CEP 51200- 

020. inscrita no (.'NPJ 79.719.613/0009-90 e na Junta Comercial do Paraná sob o ° t.../'  

26900585330-9. 

Acnida Cândido Hartmann. n° 1.400. Mercês. Curitiba. Paraná. CEP 80710- 

inscrita no CNPJ 79.71 9.ó 13/0004-86 e na Junta Comercial do Paraná sob o n° 

(e) 	Avenida Aruanã. 884. Armazém O. Tambor. I3arueri. São Paulo, CEP 06460- 

010. inscrita no CNPJ 79.719.613/0012-96 e na Junta Comercial de São Paulo sob o 

\IRF rt°  3590519947-1. 
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CNP.J/MF n" 79.719.613/0001-33 

NIRE n° 41201785980 

Alteração C Consolidação do Contrato Social 

(i) 	Via Urbana. K\4 01. S. -N. CLÁ u1. Simôes Filho, Bahia. CEP 43700-000. 

inscrita no CNPJ 79.719.61310014-58 e na Junta Comercial da Bahia sob o NIRE n° 

29901256310; 

Rua 1-werion Visco. 2)0. Fdiliciu Boukvard Side Empresarial. 20' andar, 

. 24J01. Bairro Caminho das .•\rvorcs. Salvador. i3hia. CEP 41.820-022. inscrita no 

CNPJ 79.719.613/0013-77 e na Junta Comercial do Bahia sob o NIRE n'299012.56301 

CLÁUSULA SEGUNDA. DO OBJETO SOCIAL 

.A sociedade tem por objeto soelai: 

edição de livros (iiteririos, didáticos. inluliul). dicionários, atlas. enciciopëdias 

etc. na Ibnria impressa. eletrônica (CDS) e na Internei -. 

(1-.) 	edição de revistas e outras publicações periódicas. de conteúdo geral ou 

teenico. na  kinna impressa. eletrônica e na Internei: 

(e) 	aquisição de direitos autorais para disseminação de livros: 

((1) 	gestão de direitos autorais de obras literárias, assim como de outras obras; 

(ei 	comercialização de direitos patrimoniais de autores: 

(1) 	produção Ibnográtiea e gravação de Compaci Disc Musical: 

prestação de serviços de criação e editoração gráfica: 

assessoria linaneeiia. de marketing e gestão da informação educacional: 
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58 Alteração e Consolidação do Contrato Social 

comércio varejista dc livros e de artigos de :)apeIaria: 

(j) 	

comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; 

(k 	comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; 

1 	deenvol intento. edição e comercialização de material didático. livros. 

aposdlas e mapas escolares. em qualquer tipo de midia. inclusive a digital: 

(m) 	produção. gravação e comercialização de mídias eletrônica, inclusive CDs - 

(ompact Discs e DVDs - Digital Versatile Discs: 

realização de cursos. palestras. treinamentos. scminários e lrrnação 

eo:tinuada para o desenvolvimento pessoal e pro!issional. na modalidade presencial e à 

d:st5ncia: 

assessoria. consultoria e avaliação institucional, pedagógica e educacional; 

comercialização de henS e equipamento,  de qualquer natureza na rea de 

iiilorimniea e cictroeictron ica: 

desenvolvimento, edição, comercialização e licenciamento de soriwares e 

sistemas diversos: 

comercialização e dcenvolvimento de projetos educacionais e tccnológicos; 

(s) 	comercialização, planejamento. implantação. treinamento, suporte técnico, 

suporte pedagógico e assistência técnica de sistemas de aplicação pedagógica, sistemas 
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CNPJ/MF n° 79.719.613/0001-33 
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58 Alteração e Consolidação do (Toiirato Social 

de administração escolar e sistemas didáticos de ensino: 

ti) 	serviços combinados dc escritório e apoio administrativo: 

reli1úrio CCiUS\ a ie em.preuadoá da 

§ V. Na sede social serão desenvolvidas todas as atividades descritas acima. 

§ 2°. Na filial localizada na Avenida Nossa Senhora Aparecida. n° 174. Seminário, Curitiba. 
íran. C1P 80440-000, serão ) desenvolvidas as atividades descritas nos itens: (a) 
J. 	imei.to. edição e comcreahzação de material didático. livros, apostias e mapas 
•escolare.. em qualquer tipo de mídia. inclusive a digital: (b) comercializaçãp de direitos 
patnmomais de autores: (c) produção, gravação e comercialização de mídias eletrônica. 
inclusive CDs - Compact Discs e DVDs - Digital Versatile Discs: (d) prestação de serviços 
de criação e editoração gráfica; (e) realização de cursos, palestras, treinamentos, seminários e 
formação continuada para o desenvolvimento pessoal e profissional, na modalidade presencial 
e á distância: (1) assessoria financeira. de markcting e de gestão da informação educacional; 
(g :iria. coiisuloria e a aiiaçào instiwcionai. pedagógica e educacional: (h) 
comcruizaçào de bens e equipamentos de qualquer naurci.a na área de informática e 
cictrocletrônica: (i) desenvoivimento. edição. comercialização e licenciamento de so!wares e 
sistemas diversos: (j) comercialização e desenvolvimento de projetos educacionais e 
tecnológicos: e (Ii) comercialização, planejamento, implantação, treinamento. suporte técnico, 
suporte pedagógico e assistência técnica sistemas de aplicação pedagógica, sistemas de 
adminisraçàu escolar e sistemas didáticos de ensino. 

§ 3° Na ilhal localizada na Rua Sansão Alves dos Santos. 102. conjuntos comerciais 81 e 82, 
Cidade Monções. Edifício e Condomínio Mana 1. São Paulo. São Paulo, CE? 04571-921. 
serão desenvolvidas somente as atividades de serviços combinados de escritório e apoio 
administrativo. 

4'. \ 	localizada na Rua Etajai. 570. aalpõcs A e B. Imbiribeira. Recife. Pernambuco. 
ati-O20. serão desenvoI ida. 	advidadcs Jescntas nos itens (a) dcscnolvunento. 
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58 Alteração c Consolidação do Contrato Social 

edição e comercialização de material didático, livros. apostilas e mapas escolares, em 

akero de mídia, inclusive a digital: e (b) produção, gravação e comercialização de 

midias eLtrõnica. inclusive CDs - Compact Discs e 1)V Os Digital \'ersatilc Discs. 

§ 5u• Na lilial localizada na Avenida Cândido Hartmann. 	1.400, Mercês. Curitiba. Paraná, 

('iP 80710-570, serão desenvolvidas a atividade descrita nos itens (a) edição de livros: (b) 

:iLÓriu exclusivo de empregados da empresa; e (e) serviços combinados de escritório e 

§ 6. Na iliaI localizada na Avenida Aruanã, 884, Armazém 1). tamboré. Barueri. São Pa'ulo, 

EP 06460-010, serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens (a) comércio varejista 

de livros: (b) comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; (e) comércio 
varelista dc artigos de papelaria: (d) comércio atacadista de artigos de escritório e de 

papcaria: . (e) comércio varejista de discos. CDs. D\'í)s e litas 

7, Na !iliaI localizada na Via Urbana, KM 01. S.'N. CIA Sul. Simões Filho. Bahia, CEP 

43700-titiO, serão desenvolvidas as atividades descritas nos itens (a) comércio varejista de 

livros. (b) comércio atacadista de livros, jornais e outras publicações; (e) comércio varejista 
de artigos de papelaria; (d) comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria; e (e) 

comercio varejista de discos. CDs. i)VI.)s ejitus. 

§ 81. Na iiiial localizada na Rua liwertou Visco. 290. 1ddicio 13ouicvard Side Empresarial, 

20 andar. SL/2001. Bairro Caminho das Arvores. Salvador. Bahia. CEP 41.820-022. serão 

desenvolvidas as atividades de serviços combinados de escritório e apoio administrativo. 

CLÁUSULA TERCEIRA. DO PRAZO 

!\ soeicJadc foi constituída em 03/1 1/1986. com  contrato social arquivado na Junta Comercial 

do Paraná sob NIRE n°4120178598-O. cm sessão de 05111986. sendo seu prazo de duração 

indetenninado. 

CLÁUSULA QUARTA. DO CAPITAL E DAS QUOTAS 
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O capital social. totalmente miegralizado, no valor de R$ 39.156.962,00 (trinta e nove 
milhões, cento e cinquenta e seis mil, novecentos e sessenta e dois reais), dividido em 
9.l56.962 (trinta e nove milhões, cento e cinquenta e seis mil. novecentas e sessenta e duas) 

quotas. com  valor nominal de R$ 1.00 (um real) cada. é assim distribuído entre os sócios: 

Sócio Capital (RS) 	Quotas 
Cixa:s 1..ibcro Vargas 7.83l.393  .0O i 

- Schonbrunn Investimentos - I'artieipaçôes Societárias 
Ld. 7.83 1.393,00 	7.831.393 

•Cousteau Investimentos - Participações Societárias Lida. 7.83 1.393.00 7.831.393 
PaIcrme tovestimentos - Participações Societárias Lida. 7.831.393.00 7.831.393 

Livare investimentos - Participações Societárias Lida. 5.873.542.00 5.873.542 

Jufri investimentos - Participações Societárias Lida. 1.957.848.00 1.957.848 

Total 39.156.962,00 39.156.962 - 

Parágrafo Único. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas. mas todos 
responicm solidariamenle pela iniegralização do capital social. 

CLÁUSULA QUINTA. DA CESSÃO DE QUOTAS 

; 	qus da sociedade não poderão ser cedidas. transfèridus ou oneradas. a qualquer título, 
sivpenhoradas ou okrccidas a penhor. sem o expresso consentimento da sociedade, 

mediai deliberação dos sócios representantes de 3/4  (três quartos) do capital social. 

§ 1°. O sócio que desejar alienar suas quotas dou direitos de subscrição, a qualquer título, 
deverá comunicar sua intenção à sociedade e aos demais sõcios, mediante notificação escrita, 

çnviada por correio com aviso de recebimento ou por outra maneira que comprove o efetivo 
rcebinicLo pelo destinatário. inIrmando o preço e demais condições da cessão e. se for o 

cú. 	me do terceiro preiendeae à aquisição das quotas. 
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§ 2°. Nos 30 (trinta) dias subsequentes ao recebimento da notificação, os demais sócios 

poderk exercer o direito de preFcrncia previsto no 1' acima. 

§ Y. Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, se qualquer um dos sócios notificados 

não exercer o direito de preferência, os demais sócios que o exercerem terão prazo adicional 

de 30 trinta) dias para adquirir ou subscrever as quotas e/ou direitos de subscrição ofertados, 

uroptu-cionalmente às suas participações no capital social. A participação do sócio alienante e 

a participação do sócio que não exerceu direito de preJrdncia não serão computadas no 

eá!cuk as relridas participações proporcionais. 

§ 4% Decorridos os prazos previstos nos parágrafos anteriores, sem que tenham sido 

aJquindas ou subscritas as quotas pelos demais sócios. o sócio ofertante estará livre para 

ratiiar a cessão a adquirentes sócios ou não. 

CLÁUSULA SEXTA. DA ADMINISTRAÇÃO 

A sociedade será administrada por uma Diretoria composta de 3 (três) administradores, sócios 

ou não. eleitos e designados em reunião de sócios. sendo 1 (um) Diretor Presidente. 1 (um) 

Diretor Administrativo-Financeiro e 1 (um) Diretor Executivo. 

u.r 

1.''. 

§ 1°. (npeLe ao Diretor Presidente: 

	

(a) 	administrar todos os negócios e atividades da sociedade. exercendo a direção da 

sociedade: 

	

h1 	representar, de forma individual, ativa e passiva. judicial e extrajudicial a sociedade, 

iimhe de R 5.000.000.00 cinco milhões de reais) por negócio jurídico, no qual se 

ftcui. ei1rc outros. a contratação de qualquer modalidade de financiamento, aquisição ou 

alienação de ativos, ressalvada () a contratação de cml)réslifl)OS. financiamentos e operações 

de derivativos com prazo de até 1 (um) ano. cujo valor não seja superior a R$ 15.000.000,00 

(quinze milhões de reais) por negócio jurídico, e (li) transtrncia bancária, sem limite de 

valor, cm favor de quaisquer outras sociedades integrantes e/ou que venham a integrar o 

...-..v 
;UNTA COMEROLL 
) PARJ...,s 
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mesmo grupo econômico da sociedade: 

(c) convocar e presidir as reuniões da Diretoria, estabelecendo a ordem do dia e dirigindo 
o. resoecii•os trabalhos: 

	

d.t 	Mar pela execução das deliberações da Diretoria: 

(e) nomear procuradores, observando os limites previstos nesta cláusula. 

§ 2°. Compete ao Diretor Administrativo-Financeiro: 

iliar o Diretor Presidente nas questões burocráticas e administrativas da sociedade; 

UnStItUir ) Diretor Presidente em suas ausências e :npedimentos: 

	

c) 	executar e supervisionar a escrituração contabil e lical da sociedade- 

(d) administrar e gerir as finanças da sociedade, fazendo os necessários orçamentos e 

assegurando sua execução: 

	

te) 	apresentar. anualmente, o balanço financeiro e patrimonial da sociedade; 

(I 	representar. de lrina individual, ativa e passiva, judicial e extrajudicial a sociedade, 

Uté o limite de R 100.000,00 (cem mil reais) por negócio jurídico que implique na assunção 

de obrigações ou desembolso pela sociedade. 

1/ 

§ 3°. Compete ao Diretor Executivo: 

;o 	phmeiar. gerir e supervisionar as atividades da sociedade: 

h) 	orientar a sociedade na tomada de decisões que envolvam riscos em sua área de atuaçâo: 

e) 	elaborar relatórios e prestar iníormaçôes relativas à sua área de competência: 

d) 	executar outras atividades atribuídas pelo Diretor Presidente; 

e representar. de lbrma individual, ativa e passiva. judicial e cxtrajudicialmente, a 

sociedade. especiíicamcnie em relação às questões da área editorial. em especial (i) na 
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ccl te de .amratos de lrncc;mcmo de livros e n:a: .ais didãtcos e outras espécies de 

contratos em que Sociedade figure como contratada e/ou prestadora de serviços previstos no 
objeto social. independentemente do valor envolvido: e (ii) na celebração de negócios que 
tenham como objeto direitos de edição e cessão de direitos autorais para fins de publicação, 

comercialização e distribuição de obras. autorizações e licenciamentos em geral. para fins de 
reprodttço de textos. ilustrações. biografias. charges e outras obras, assim como 
etatção de distribuidores. diagramadores. consultores e outros fornecedores e contratos 

reacionauos ã produção editorial. até o limite de RS 100.000.00 (cem mil reais) por negócio 

j uridicu. 

§ 4". Os administradores são investidos. individualmente, de todos os poderes de 

aiminktração e representação da sociedade. em juízo ou lra dele, observados os limites 

ueL 

5°. \eahum administrador poderá. sob as penas da lei, praticar atos de liberalidade ou 

esiranos aos interesses da sociedade. 

§ 
60. Ressalvada a regra do parágrafo seguinte, é vedada aos administradores a prática de 

quaisquer dos seguintes atos: 

a, 	alienar, hipotecar ciou onerar bens imóveis da sociedade: 

b; 	alienar, hipotecar e/ou onerar investimentos ou participações societárias da sociedade: 

77 

ct 	contratar empréstimos e/Ou financiamentos. no condição de mutuante ou mutuária. 

com garantias de bens do ativo permanente: 

(d 	coneeder avais, fianças ou quaisquer outras garamias reais ou fidejussórias. 

§ 7". 1-,ca autorizada a prestação de avais, fianças ou quaisquer outras garantias. reais OU 

iidejussrias. que beneficiem as Sociedades que integram e/ou venham a integrar o mesmo 

grupo 
 

económico da Sociedade. nos quais se incluem atualmente a Gráfica e Editora 

l'osigraf Ltda., Positivo Educacional Lida.. Centro de Estudos Superiores Positivo Lida., 
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Centro Educacional Opção Única Lida., Positivo Soluções Didáticas Ltda., Editora Piá 
Ltda., Sociedade Educacional Posivitie Ltda., CESA — Complexo de Ensino Superior 
Arthur Fhornas Lida., sendo que. nesta hipótese. a Sociedade será representada por, no 
ininimo. 2 (dois) Diretores ou por 1 (uni) Diretor e 1 çum) procurador com poderes 
CSCCÍiiCOS para a prática do ato 

§ 80. São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à sociedade. os atos 
de quaisquer administradores, procuradores. prepostos e empregados que envolvam ou digam 

respeito a operações ou negócios estranhos ao objeto social e aos interesses sociais, tais como 

fianças, avais. endossos. bem como quaisquer garantias em fi.ivor de terceiros. 

§ 9° As procurações outorgadas pela sociedade não poderão ter prazo de validade superior a 1 

(um) ano e deverão respeitar o limite de R$ 100.000.00 (cem mil de reais), para cada negócio 

jJ urídico que implique em desembolso de recursos. 

lniiuçào temporal nr i'.L1 rio cupifi não se :t;ica aos mandatos outorgados a 

aJvouu:us. contendo a cláusula ud jzu/zc,c. para a representação da sociedade cm processos 

judiciais ou administrativos. 

CLÁUSULA SÉTIMA. DAS DELIBERAÇÕES Dos súcios E DAS ALTERAÇÕES 

DO CONTRATO SOCIAL 

Os SÓCIOS são soberanos para introduzir OU decidir sobre quaisquer modificações ou alterações 

do contrato social. podendo fazê-las mediante a celebração de documento escrito de alteração 
de Contrato social ou a realização de reunião de sócios, registrada em ata que. conforme o 

caso, deverá ser consubstanciada em alteração do contrato social. 

§ 1'. :\, reuniões de sócios serão convocadas pelos administradores ou por qualquer um dos 

socios. nn asÜs previstos na iciiação ou neste 	ntrato social, mediante comunicação 

escrita cii'. iada aos sócios. con a iso de recebimento e antecedência mínima de 5 (cinco) 
dias. indicando o local da reunião, a data e o horário de instalação cm primeira e segunda 

convocação, bem como a pauta de assuntos. 
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§ 2°. As deliberações da sociedade sobre quaisquer mailrias. observadas as regras e exceções 

deste contrato social. bem como aquelas que dependam de quórum qualificado, em 

decorrcncia de lei, serão consideradas quando tomadas por votos representativos de mais da 

metade das quotas do capital social. sendo que cada quota confirirá o direito a 1 (um) voto. 

§ 3°. O sócio discordante da deliberação que tenha aprovado modificação do contrato social, 

cisão. fusão. incorporação de outra sociedade ou da sociedade por outra, poderá solicitar sua 

retirada, recebendo. cm pagamento de sua participação. o valor patrimonial correspondente. 

confbrmc critérios de apuração estabelecidos nos parágralhs seguintes. 

§ 3°. () haveres do sócio retirante serão apurados com base na situação patrimonial da 

sociedade. a data do evento. verificada cm balanço especialmente levantado, com base em 

valores de mercado. 

§ 5°. O pagamento do reembolso de capital previsto no parágrafo anterior, a critério da 

sockdJe. podcrá ser lèiio em óO tsesscnta) parcelas mensais. iguais e sucessivas. sendo a 

rimei 	delas com \eneimento nos 30 (trinta) dias seauintcs à data do evento, 

snnuitcanlcntc à assinatura da respectiva alteração contratual .As demais parcelas serão 

COITiUluzis monetariamente, com base na variação mensai da •Faxa de Juros de Longo Prazo - 

Til-P. 

§ W. Mediante acordo entre os sócios. o reembolso de capital previsto nos parágrafos 

unteriojes poderá ser pago de forma diferente. inclusive com bens móveis e/ou imóveis, 

porém. zenipre dentro do razo máximo de 61 (sessenta e uni) meses a partir da data do 

c\ 

CLÁUSULA OITAVA. DO EXERCLCIO SOCIAL E DA DISTRIBUIÇÃO DE 

RESULTADOS 

O .xcrcij; 'ociai se estenderá ck V de janeiro atC 31 de dezembro de cada ano e. a seu 

rmin. 	adntinlradores p.restarãu contas justificadas de sua gestão. procedendo à 

CERTIFICO O REGISTRO 314 27/05/2019 15:27 SOB 14' 20192651471. 
PROTOCOLO: 192651471 DE 25/04/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902376332. MIRE: 41201785980. 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. 

J LEANDRO MARCOS P.AYSE'.. BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERAl. 

CURITIBA. 2711 0511019 
epresafac .;r .;ov.br  

A validade deste doc,ento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais. 
Informando seus respectivos códigos de verificação 



40 	p - ii 

n 

n 



24 EDITORA POSITIVO LTDA. 

CN PJ1M F n' 79.719.613/0W) 1-33 

NIRE n" 41201785980 

.' 	. 

58 Alteração e Consolidação do Contrato Social 

ciabonjçi-w,  do inventário. do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico da 

sociedade. 

§ 1°. Por dciberaçào dos sócios poderá ser estabelecida anão distribuição dos resultados ao 

final do exercício social. mantendo-se os montantes não distribuídos cm coma de reserva de 

lucros, para futura distribuição ou capitalização. ou. se  perda ou prejuízo, em conta a 

1ipensr. 

L § 21. A distribuição de resultados poderá ser fiita de forma proporcional ou não à participação 

do capital social. A distribuição desproporcional dependerá de aprovação prévia da totalidade 

dos sócios. 

§ Y. A sociedade poderá proceder à elaboração de demonstrações contábeis financeiras 

intermediárias. inclusive mensais. e. a critério dos sócios. distribuir resultados apurados nas 

relèridas demonstrações ou antecipar resultado a ser apurado ao final do exercício social. 

CLÁUSULA NONA. DA EXCLUSÃO DE SÓCIOS 

O sócio pode ser excluído mediante a iniciativa da maioria dos sócios, representativa de mais 

OU meide do eapjial social. quando estes entenderem que ht justa causa (art. 1.085 do Código 

. ivii. 

§ V. Entende-se por justa causa a colocação em risco cia continuidade da sociedade, cm 

virtude de atos de inegável gravidade, o cometimento de falta grave no cumprimento das 

obrigações de sócio, a incapacidade superveniente e a ausência da affeciio societatis. 

§ 2'. O sócio excluído receberá seus haveres, em observância às condições estipuladas nos 

parúgrabs quinto a sétimo da Cláusula Sétima deste contrato social. 

CLÁUSULA DÉCIMA. DA LIQUIDAÇÃO E DA DISSOLUÇÃO 

A retirada, exclusão. ÍaItncia. recuperação judicial ou extrajudicial. Insolvência civil. 
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liquidação, impedimento ou falecimento de qualquer um dos'sócios não dissolverá a 
sociedade, que remanescerá com os demais sócios. No caso de permanecer apenas um sócio, a 
sociedade terá o prazo de 180 (cento e oitenta) dias para o ingresso de um novo sócio. 

:. •\ 	Jade será disso!vida i'5 dem.a:' CaSOS ;r i'to' em lei oti por delihemçào de 
s6ca .uc ;'eprCmeni 	(trs quartos) do capital social, cabendo aos socios, em qualquer 
hipótese. estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquiJantes e tornar as demais medidas 
necessárias para promover a liquidação. Realizado o ativo e solvido o passivo, o saldo 
veriíicado será repartido entre os sócios proporcionalmente ao valor das respectivas quotas de 
capia. 

2". Nu caso da dissolução da sociedade. iica reservado. prelrcncialmente ao sócio que 
manitèstar interesse, o direito de adjudicação do negócio. assumindo este o ativo e o passivo, 
desde que efetuado o pagamento dos haveres eventualmente devidos aos demais sócios, nas 
condições estipuladas nos parágrafos quinto a sétimo da Cláusula Sétima deste contrato 
social. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA. DO DESLMl4l)lMENTO 

(is súus cou administradores declaram, sob as penas da lei. que não estão imped i dos de 
exerc o comercio ou a administração de sociedade mercantil, por lei especial, em virtude de 
undenaçào criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que 

Lcmporariameme. o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar. de prevaricação, peita 
OU suhorn, concussão. peculato, ou contra a economia popular. contra o sistema financeiro 
'àacionai. contra normas de defesa da concorrência. contra as relações de consumo. l pública. 
ou a propriedade. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. DO FORO 

Os casos omissos no presente contrato social serão rcsol idos nos Lermos da legislação em 
igor. ic.tndo eleito. de comum acordo entre os sócios. o l'oro Central da Comarca da Região 

Metropolitana de Curitiba. Paraná, para resolução de eventuais dividas e controvérsias. 

-----v-- 
.Ur'TA (OM€ROiL' 

DO PARANÀ 

CRRTIPICO O REGISTRO EM 21/05/2019 15:27 SOB 1V 20192651471. 
PROTOCOLO: 192651471 DE 25104/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 
11902376032. MIRE: 41201755580. 
EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. 

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA 
SECRETÁRIO-GERA. 

CURITIBA. 27/05/2019 
www.e=presafacil.pr.gov.b= 

  

2 

A vaUcade deste doceoto, se impresso, fira sujeito & comprovação de sua autenticidade r.os respectivos portais. 
Ioforma=dc seus respectivos códigos de verificação 





EDITORA POSITIVO Lii)A. 	 26 

CN PJí1 F n° 79.719.613/0001 -33 

NIRE n 41201785980 

58' Alteração e Consolidação do Contrato Social 

Por esuirem assim. justos e eontrataLos. assinam o presenle instrumento em 1 (uma) via.'J 

Curitihw'PR, 25 de lèvereiro de 2019. 

7 
(XARFLkFR(YR(AS' 

COL:STEAU I 	T MENTOS - 
PARTI( 1 PAÇÕÉS si ETÁRIAS LTDA. 

Samuel F -. rari Lago 

SCF1ORRUNN INVESTIMENTOS - 
PARTICIPAÇÕES SOCIÉTÁRIAS LTDA. 

Lucas Raduv (iuimares Giem Raduy Guimarães. 

\ •'•/• 

PAL ERMO INVESTIMENTOS — 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO . 	 'O 004 AO CONTRATO N° 067/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O M1JNICÍPIODE 
TAQUARITINGA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente termo aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA pessoa jurídica de direito 
público. localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 160. inscrita no CNPJ sob o no 72.130.818/0001-30, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSE MARSICO, brasileiro, empresário, portador d0. RG 
n" 4.758.415 e CPF n°434.939.988-72. domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, 441, na cidade de Taquarifinga, 
Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simpesrnente CONTRATANTE, de outro lado a empresa 
EDITORA POSITIVO LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 79.719.613/0001-33, com sede à Rua Senador Mcioly 
Filho. 431 - Bairro Cidade industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato repre.seftada 
pelo Sr. LUCAS RADUY UIMARÂES, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do RG no 3.666.258-1 
SSP!PR e CPF n2 875.483.489-91 ,domiciliado à Rua Major Heitor Guimarães. no 174— Bairro Seminário, na cidade 
de Curitiba. Estado do Paraná, adiante assinado. tám justo e acordado o presente aditivo ao Contrato n° 067/17, 
devidamente autorizado pelo Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial no 009/17, tendo como objeto o 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3. 4 e 5 anos e professores da Eduaçâo 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017, que se regerá pela Lei n.° S.666. de 
21106!93. e alterações posteriores e demais legislações pertinentes, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

- DO OBJETO 

O presente aditivo tem por objeto a alteração da RAZÃO SOCIAL da empresa passando de EDITÕRA 
POSITIVO LTDA para EDITORA APRENDE BRASIL LTDA. 

II— DA RATIFICAÇÃO 

Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original quKnãà 
colidirem com as constantes do presente aditamento. E por estarem assim justas e combinadas assinam o prnte 
em 02 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

PREFEITURA MUNiCIPAL DE TAQUARITflA. 03 de junho de 2019. 

d roji~0110Súé, 

M
icipal 

/ 

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 1601 Centro 1 CEP 15900-000 1 Taquaritinga / S 

Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.goV.br  

Caro 	êite Faria 
RG 46.953.966-5 
CPF 355.430.808-08 



Prefeitura Municipal de Taquaritl4ga 
ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 

CONTRATADO: Editora Positivo Ltda 

CONTRATO N° (DE ORIGEM): 067/17— TERMO ADITIVO N° 004 

OBJETO: fornecimento de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professõreda 
Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, para o ano letivo de 2017 - alteração dá ràzào 
social. 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico: 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despabhs e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indica1õs, 
em consonância com o estabelecido na Resolução n°01/2011 do TCESP; 

e) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislaqvo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Comp1ementan° 
709. de 14 de janeiro de 1993. iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme retas 
do Código de Processo Civil: 

d) Qualquer alteração de endereço - residencial ou eletrônico - ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo 
interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a,0 acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defsa, 
interpor recursos e o que mais couber. 

Taquaritinga. 03 de junho de 2019. 

GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: Vanderlei José Mârsico 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 434.939.988-72 / RG: 4.758.415 

Data de Nascimento: 25/10/1951 

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 160 Centro CEP 15900-000 Taquaritínga / SP 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 www.taquaritinga.sp.gov.br  



E-mail institucional: licitação.lp)positivo.c,om.br 
/ 

E-mail pessoal: licitaçào.lpposvom.br  

/ 
Telefone: (41) 3j.1\8_ 

Assinatura: 

Ende 

Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
ompleto: Rua Visconde do Rio 	 Taquaritinga-SP. 

E-mail institucional: vanderleimarsicotaquariringa.sp.gov.br  

E-mail pessoal: marsico@intercanal.com.br  

Telerone: (16) 99781-1072 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: Vanderlei José Mársico 

Cargo: Prefeito Municipal 

CPF: 434.939.988-72 / RO: 4.758.415 

Data de Nascimento: 25/10/1951 

Endereço residencial completo: Rua Visconde do Rio Branco, 441, Centro, CEP 15.900-000, Taquaritinga-S. 

E-mail institucional: vanderleimarsicotaquaritinga.sp.gov.br  

E-mail pessoal: vi-narsico@intercanal.com.br  

Telefone: (16) 99781-107 

Assinatura: 

Pela CONTRATADA: 

Nome: Lucas Raduy Guimarães 

Cargo: Diretor Presidente 

CPF: 875.483.489-9 'RG: 3.666.258- -SSP/PR 

Data de Nascimento: 23104/1974 

Endereço residencial completo: Rua Senador Accioly Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba-
PR. 

Praça Dr. Horácio Ramalho, n° 1601 Centro CEP 15900-000 1 Taquaritinga / 
Fone/Fax: (16) 3253-9100 1 wwwtaquaritinga.spgov.br  
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galões de 20 litros, por um período de 12 (doze) meses, 
mediante requisição expedida pelo órgão competente 
da Administração, sendo que o presente aditivo tem por 
objeto a supressão do valor do combustível, visando a 
garantia do equilíbrio econômico financeiro do contrato. 
Diante do valor suprimido, o valor total do contrato sofrerá 
uma redução estimada de R$ 6.303,20, passando de 
R$ 2.055.986,60 para R$ 2.049.683,40 -ASSINATURA: 
31/05/19 - Pregão Presencial n° 053118. 

Termo Aditivo n° 004 ao Termo de Contrato n° 067/17 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga - 
CONTRATADA: Editora Aprende Brasil Ltda - OBJETO: 
fornecimento de material didático pedagógico para alunos 
com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação 
Infantil da Rede Municipal de Ensino de Taquaritinga, 
sendo que o presente aditivo tem por objeto a alteração 
da razão social da empresa, passando de Editora Positivo 
Ltda para Editora Aprende Brasil Ltda - ASSINATURA: 
03/06/19 - Pregão Presencial n°009/17. 

Termo Aditivo n° 008 ao Termo de Contrato n° 005/19 
- CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Taquaritinga 
- CONTRATADA: Cabral & Soares Auto Posto Ltda 
- OBJETO: fornecimento, no varejo, em bombas 
próprias do posto de serviços, de combustíveis para o 
abastecimento da frota de veículos da municipalidade, e 

agente redutor líquido de NOx automotivo —ARLA32, em 
galões de 20 litros, por um período de 12 (doze) meses, 
mediante requisição expedida pelo órgão competente 
da Administração, sendo que o presente aditivo tem 
por objeto a alteração da cláusula segunda do aludido 
contrato, para ficar constando que o etanol hidratado 
sofrerá um acréscimo de 5% em sua quantidade, de 
acordo com o solicitado e justificado pelo Sr. Secretário 
do Departamento de Serviços Municipais. O valor total 
do contrato sofrerá um acréscimo de R$ 10.796,00, 
passando de R$ 2.049.683,40 para RS 2.060.479,40 - 
ASSINATURA: 04/06/19 - Pregão Presencial n° 053/18. 

Vanderlei José Mársico 

Prefeito Municipal 

Município de Taquaritinga - Estado de São Paulo 
Diário OficiI ssnado diaitalmente conforme MP n° 2.200-2. de 2001. carantindo autenticidade. validade iurídica e inteoridade. 



MINUTA ACRÉSCIMO 

TERMO ADITIVO N° 01 AO CONTRATO N.° 067/17 QUE ENTRE SI 

CELEBRAM, A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA E A 

EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA., PARA OS FINS QUE 

ESPECÍFICA. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, pessoa jurídica de direito público, com sede à Praça Dr. 

Horácio Rarnaho, n° io6, Centro, na Cidade de Taquaritinga, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.° 

2..3D.8:8fOOO1-3O, neste ato representada por seu Prefeito Municipal, Sr. Vanderlei José Mársico, portador 

c RG no 4.758.415 e inscrito no CPF no 434.939.988-72, daqui por diante denominada simplesmente 

CONTRATANTE, e a EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua 

Senador Accioly Filho, 431, CIC, em Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33, Inscrição 

Estadual no 10.114.735-51, neste ato representada por seu procurador, Emerson Walter dos Santos, portador 

do RG n° 25.637.734-0 SSP/SP e inscrito no CPF fl3  162.327.328-55,, conforme incluso instrumento particular 

de procuração, adiante simplesmente CONTRATADA, têm justo e acordado o presente Aditivo ao Contrato 

fl° 067/17, que se regerá pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, suas alterações posteriores e demais legislações 

pertinentes e, pelas Cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DA REPROGRAMAÇÃO E DO ACRÉSCIMO - O presente aditivo tem por objeto, nos 

termos do disposto na Cláusula Quinta, inciso II do Contrato original e no art. 6, 1, "b" c/c 5 i° da Lei n.° 

8.666/93 e alterações posteriores, a reprogramação e o acréscimo das quantidades bimestrais e anuais de 

vrcs didáticos a serem fornecidos no ano de 2017, de acordo com o descrito abaixo: 

Bimestral! Anual ,° Contrato !bl2017bi2017bi2017blm2018l Anual 

1. ...........,. 

Compre ;: 	Compra 
(R$) 	(Qtde Bimestral) 

GRUPO 3  380 . 	760 155,00 
4... 
i 117.800,00  405 382 O 352 1139 176.545,00, 379 58.745.00; 

GRUPO 4 539 2156 77,50 167.090,00 554 519 514 531 1 2118 164.14500 -38 2 945,02j 
GRUPO 5  583 2332 77,50 180J30,00 600 566 ' 555 598 2319 179.722.50 -13 

TOTAL 1 1502 5248 465.$20,001 1559 1467 1069 1 1481 1 5576.  Í 520.412,50i 328  54.792.50; 

Contrato n°067/2017 	 Compra - 2017  

Valor 1 Valor 	
} 	

Valor 	Difere 	
VALOR 

SÉRIE 	
Qtde. 	Qtde. 	 Total Qtd..2°Qtde.3°!Qtde.4° Qtde.1°, Qtde. 	Total 	CrntratoxADMO 

  

VALOR CONTRATADO1 	465.620,00 

  

   

VALOR COMPRADO 	i 	520.412.50 	 - 

   

     

  

PORCENTAGEM DE ACRÉSCIMO 	11,7676% 

 

      

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O vaior total estimado do presente aditivo é de Rs 54.792,50 (cinquenta e quatro 

mil e setecentos e noventa e dois reais e cinquenta centavos), que representa um acréscimo percentual de 

11,7676% (onze vírgula sete seis sete seis porcento) ao valor inicial do contrato. 



PARÁGRAFO SEGUNDO: Diante da alteração do número de alunos atendidos, o contrato inicial, no valor de 

R$ 465.620,00 (quatrocentos sessenta e cinco mil e seiscentos e vinte reais), passa a ter o valor global estimado 

de Rs 520.412,50 'quinhentos e vinte mil e quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos). 

CLÁUSULA SEGUNDA: DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - As despesas com a execução deste instrumento 

correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da seguinte dotação orçamentária: 

Unidade Vinculada 

Unidade Gestora 

Elemento de Despesa 

Rubricas 

  

'número) 

'número) 

(número.) 

(número) 

 

(descritivo) 

(descritivo) 

(descritivo) 

(descritivo) 

 

    

    

    

    

CLÁUSULA TERCEIRA: DA RATIFICAÇÃO - Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no 

instrumento de contrato orignai que não colidirem com as constantes do presente aditamento. 

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente termo aditivo em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

de 	de 2017. 

PREFEITURA MUNICIPAL DETAQUARITINGA 	 EDITORA POSITIVO LTDA. 
CONTRATANTE 	 CONTRATADA 

Vanderlei José Mársico 	 Emerson Walter dos Santos 

TESTEMUNHAS: 

Nome: 	 Nome: 

CPF: 	 CPF: 

RG: 	 RG: 
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EDITORA 
íE3 POSITIVO 

Curitiba, 25 de abril de 2019. 

AO 

lIMO SR. VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO 

PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - SP. 

Assunto: Devolução do 30  Termo Aditivo ao Contrato n° 

067/17 e esclarecimentos adicionais.  

Prezado Senhor, 

A EDITORA POSITIVO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33, com 

sede e foro no Município de Curitiba, Estado do Paraná, integrante do Grupo Positivo, 

referência nacional na área de educação, com mais de 40 anos de atuação no mercado 

editorial, na condição de empresa contratada para fornecimento do Sistema de Ensino 

Aprende Brasil, objeto do Contrato sob o n° em epígrafe, vem proceder à devolução de 

uma via original do referido Termo Aditivo, devidamente assinadas pelo representante 

legal da empresa, bem como informar que: 

- O referido Termo Aditivo, datado de 18/março/2019, visa prorrogar, reajustar e 

alterar as quantidades de materiais didáticos previstas no contrato primitivo, promovendo o 

acréscimo de R$ 35.270,40 (trinta e cinco mil e duzentos e setenta reais) ao contrato 

originário, correspondente a 7,32% (sete vírgula três dois porcento) de seu valor inicial, 

conforme previsão contida no §10, do art. 65 da Léi n° 8.666/93. Com  isso, o valor global 

passa a ser de R$ 516.871,68 (quinhentos e dezesseis mil e oitocentos e setenta e um reais e 

sessenta oito centavos); 

11 - Esse acréscimo corresponde ao aumento de número de livros adquiridos e 

decorre de pedidos complementares/adicionais, efetivados pela Prefeitura, para os seguintes 

itens: 

QTD. DE ALUNOS - ANO LETIVO 2019 

SÉRiE QTD. 

22 SI 3251 

QTD.m. 

42 Si 

QTD. 

12 SI 

QTD. 

ANUAL 

Maternal ll-O3anos 425 425 850 

Jardim I-O4anos 594 594 594 594 2.376 

Jardimil - OSanos 593 593 593 593 2.372 

1.187 L2 1.187 1,517 E398 

VALORES - ANO 1ETVD 2CI9 

VL. UNIT. 

22 Si 

VI. UNIT. 

39 B 

VL. UNIT. 

42 81 

VL. UNIT. 

12 81 

VALOR 

GLOBAL 

160,32 160,32 136.272,( 

80,16 80,16 80,16 80,16 190.460,: 

80,16 80,16 80,16 80,16 190.139,! 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO 516.871, 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 
CEP: 80440-120 - Curitiba/PR 
Te!.: (41) 3218-1000 Fax.: (41) 3218-1086 

www.editorapositivo.com.br  
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—"e EDITORA 

J POSITIVO 

III - Observamos, ainda, que o referido Termo Aditivo de acréscimo nos fora enviado 

sem a correspondente nota de empenho. Por essa razão, solicitamos, com o devido respeito 

e a maior brevidade possível,  que nos seja disponibilizada, uma via original e assinada da 

referida NOTA DE EMPENHO, correspondente ao aditamento. 

IV - Requer-se, por fim, a juntada da presente correspondência aos autos do processo 

de contratação administrativa, para a devida tramitação. 

Certos em contar com sua valorosa atenção, aproveitamos o ensejo para renovar 

nossos protestos de estima e consideração, permanecendo à disposição para eventuais 

informações complementares. 

Fábio de Oliveira - 
Gerente Executivo 

Ciente e de acordo: 

Rua Major Heitor Guimarães, 174 

CEP: 80440-120 - Curitiba/PR 
Tel.: (41) 3218-1000 Fax.: (41) 3218-1086 

www.editorapositivo.com.br  
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*Este  documento é meramente ilustrativo, cabendo aos agentes da Administração Pública 
;nstruírem seus processos com os documentos de sua própria autoria, uma vez responsáveis, nos 
termos da lei, pela prática dos atos administrativos internos. 

TERMO ADITIVO 003 AO CONTRATO n° 067/17 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 
DE TAQUARITINGA E A EMPRESA EDITORA POSITIVO LTDA, PARA OS FINS QUE 
ESPECIFICA. 

Pelo presente termo aditivo, de um lado o MUNICÍPIO DE TAQUARITINGA pessoa jurídica de direito 
público, localizada na Praça Dr. Horácio Ramalho, 160, inscrita no CNPJ sob o n°72.130.818/0001-30, neste ato 
representado pelo Prefeito Municipal, Sr. VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO, brasileiro, empresário, portador do RG 
n°4.758.415 e CPF n°434.939.988-72, domiciliado à Rua Visconde do Rio Branco, 441, na cidade de Taquaritinga, 
Estado de São Paulo, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, de outro lado a empresa 
EDITORA POSITIVO LIDA, inscrita no CNPJ sob O w79.719.613/0001-33, com sede à Rua Senador Accioly 
Filho, 431 - Bairro Cidade Industrial de Curitiba, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, neste ato representada 
pelo Sr. EMERSON WALTER DOS SANTOS, portador do RG n° 25.637.734-0 e CPF n' 162.327.328-55, - 
Diretor Executivo, adiante assinado, têm justo e acordado o presente aditivo ao Contrato a° 067/17, devidamente 
autorizado pelo Processo Licitatório na Modalidade Pregão Presencial n°009/17, tendo como objeto o fornecimento 
de material didático pedagógico para alunos com idade de 3, 4 e 5 anos e professores da Educação Infantil da Rede 
Municipal de Ensino de Taquaritinga, que se regerá pela Lei n.° 8.666, de 21/06/93, e alterações posteriores e demais 
legislações pertinentes, e pelas cláusulas e condições seguintes: 

1— DA PRORROGACÃO CONTRATUAL  

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência contratual por mais 12 (doze) meses, com vigência de 

13/04/2019 a 13/04/2020, em conformidade com o disposto na Cláusula Quarta do Contrato original e no art. 57, 11, 

da Lei n.°  8.666/93. 

II— DA QUANTIDADE DE ALUNOS  
O presente aditivo estima-se, para o ano letivo de 2019, as quantidades inicialmente contratadas constantes no 

contrato primitivo, acrescida das quantidades registradas no 2° Termo Aditivo assinado em 27 de fevereiro de 2018. 

QTD. DE ALUNOS - ANO LETIVO 2019 

QTD. 
22 81 

QTD. 
32 81 

QTD. 
49 BI 

QTD. 
12  BI 

QTD. 
ANUAL 

425 425 850 

594 594 594 594 2.376 

593 593 593 593 2.372 

1.187 1.612 1.187 1.612 5.598 

SÉRIE 

Maternal II - 03 anos 
Jardim 1 -  04 anos 
Jardim II -05 anos 

TOTAL 

III - DO REAJUSTE  

O presente aditivo tem por objeto o reajuste dos preços unitários, conforme disposições legais, em 03,4340%,  com 

base na variação do INPC, ocorrida no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 dezembro de 2018, conforme tabela 

abaixo: 

Índice do mês 	Índice acumulado Índice acumulado nos últimos 12 meses 
Mês/ano 

(cm %) 	 no ano (em %) (em %) 

Dezembro/2018 0,14% 	 03,4340% 034340% 

http://www.portalbrasil.net/inpc.htm  



Registra-se que por comum acordo entre as partes o reajuste devido ao período de 13 de abril de 2017 a 31 de 
dezembro de 2017, não será aplicado, sendo os valores aqui pactuados como líquido e certo para o próximo período 
de vigência contratual. 

IV- DO VALOR 
O valor total do contrato para o próximo período contratual é de R$ 516.871,68 (quinhentos e dezesseis mil e 

ecs e eter e um reais e sessenta e oito centavs1, conforme tabela abaixo: 

QTD. DE ALJOS - ANO LETIVO 2019 

SÉRIE QTD QTD. QTD. QTD. M. 
2L1  Bi 32 81 402 12 8! ANUAL - 

Masrr. 	!-C3 ---nos 425 425 850 
jardim i -04 EnG! 594 594 594 594 2.376 
iarci.-n 11 -05 anos 533 593 593 593 2.372 

TOTAL 1.187 1.612 1.187 1.612 5.598 

VALORES - ANO LETIVO 2019 
VL. UNIr. 

2281 
VL UN1T. 

32 81 
VL UMT. 

4281 
VI.. UNIT. 

12 SI 
VALOR 

GLOBAL 

160.32 160,32 136.272,00 
80,16 80,16 80,15 80,16 190.460,16 
80,15 80,16 80,16 80,16 190.139,52 

VALOR GLOBAL DO CONTRATO 51.871,68 

V - DA DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas com a execução deste instrumento correrão às expensas do orçamento da Contratante, à conta da 

seguinte dotação orçamentária: 

Ficha: 	 - Categoria econômica: 	  - Funcional programática: 
	  Ficha: 	- Categoria econômica: 

 

- Funcional programática: 

 

    

VI- DA RATIFICACÃO  
Ratificam-se as demais cláusulas e condições estabelecidas no instrumento do contrato original que não 

colidirem com as constantes do presente aditamento. E por estarem assim justas e combinadas, assinam o presente 
em C2 vias de igual teor, na presença das testemunhas que também o subscrevem. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARITINGA, 	de 	de 2019. 

VANDERLEI JOSÉ MÁRSICO 
	

EDITORA POSITIVO LTDA. 
Prefeito Municipal 
	

Contratada 
Contratante 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 	 NOME: 
RC': 	 RO: 
CPF: 	 CPF: 

ste documento é meramente ilustrativo, cabendo aos aaent d 



-. -... EDITORA 
POSITIVO 

Curitiba, 30 de janeiro de 2019. 

EXMO SENHOR 

VANDERLEI JOSÉ MARSI CO 

MD. PREFEITO MUNICIPAL DE TAQUARITINGA - SP. 

ESTADO DE SÃO PAULO 

REF.: Contrato n° 07/2017, decorrente cio 
processo de Pregão Presencial n° 09/2017. 

Assunto: Prorrogação do prazo de vigência 
contratual. 

A EDITORA POSITIVO LTDA. inscrita no CNPJ sob o n° 79.719.613/0001-33, 

com sede e foro no Município de Curitiba, Estado do Paraná, na Rua Senador 

Accioiy Filho, 431, Cidade Industrial, neste ato representada por seu procurador 

infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, informar, e, 

ao final, requerer o que segue. 

O Contrato Administrativo em epígrafe, cujo objeto é o fornecimento de 

Sistema de Ensino APRENDE BRASIL, foi assinado entre esta Requerente e o 

Município de Taquaritinga, em 12 de abril de 2017, tendo, nos termos de sua 

Cláusula Quarta, uma vigência inicial de 12 (doze) meses, contada da data de sua 

assinatura e tendo o 20  Termo Aditivo assinado 27 de fevereiro de 2018 prorrogado 

o presente instrumento até 13 de abril de 2019. 

O Sistema de Ensino Aprende Brasil foi implantado na rede Municipal de 

ensino no ano letivo de 2017, e se mantém somo uma importante ferramenta para 

alunos e professores da rede pública municipai. 



EDITORA 
POSITIVO 

Vale destacar, ainda, que os diferenciais, oferecidos por meio da implantação 

do sistema de ensino em questão, são notórios, e estão atrelados à missão do 

Grupo Positivo de buscar a melhoria contínua dos processos de ensino-

aprendizagem no país. 

Sabe-se que, o referido instrumento contratual, nos termos do art. 57, inciso 

li, da Lei 8.566193, poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o 

limite de 60 (sessenta) meses, mediante "termo aditivo" firmado entre as partes. 

Essa possibilidade encontra-se expressamente prevista no referido contrato, 

especificamente na Cláusula Quarta. 

Desta forma, entendendo-se que a manutenção da mesma linha pedagógica 

e de ensino no Município, por período maior do que um ano, refletirá no adequado 

aproveitamento da ferramenta adotada, tendo em vista a continuidade dos projetos 

pedagógicos iniciados, a maior familiaridade dos alunos e professores com o 

sistema e, o aperfeiçoamento da sua utilização por toda a comunidade escolar, a 

Editora Positivo vem manifestar sua disponibilidade e seu interesse em dar 

ocntinuidade ao fornecimento em teta, no próximo ano letivo.  

De outro lado, se esse Município compartilha do mesmo propósito 

supracitado, pedimos que o formalize, mediante termo aditivo. 

Ao final, somos gratos pela atenção dispensada, colocando-nos ao inteiro 

dispor para sanar eventuais dúvidas e prestar informações adicionais que lhes sejam 

pertinentes. 

Requer-se, ainda, o protocolo e a juntada da presente correspondência aos 

autos do processo administrativo de contratação, para adequada tramitação. 

Atenciosamente, 

Wylerson Marcos ka$przak 

Especialista Licitações e Contratos 
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À Prefeitura Municipal de Taqaritinga/SP 

Obseriamos que o Contrato firmado com esse Município, para fornecimento do Sistema de Ensino Aprende 

BrasiL se encerrará no próximo dia 13/04/2019, sendo possível a prorrogação de sua vigência por iguais e 

sucessivos períodos, nos termos do inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93, bem como de acordo com a previsão 

ccri!ida na cláusula quarta, do referido contrato. 

.Aoroveitamos a oportunidade com fundamento nos artigos 40, inc. )U; 55, inc. 111; e 65, §80, da Lei n° 8.666/93, c/c 

os artigos 20  e 3c da Lei nc  10.192/01, informar que os valores unitários do objeto contratado serão reajustados a 

partir de 13/04/2019, com base na variação do INPC, ocorrida no período de 01/01/2017 a 31/12/2017. 

Registra-se que por comum acordo entre as partes o reajuste devido ao período de 13 de abril de 2017 a 31 de 

dezembro de 2017, não será aplicado, sendo os valores aqui pactuados como líquido e certo para o próximo 

período de vigência contratual. 

Desta forma, para que possamos organizar adequadamente o cronog rama de fornecimento para o próximo ano 

!etivo, solicitamos a confirmação de interesse de Vossas Senhorias na referida prorrogação contratual e na 

ap. 	do reajuste contratual. 

91 

Sendo-lhes conveniente e oportuna a manutenção da referida parceria, tomamos a liberdade de lhes enviar uma 

sugestão de termo aditivo de prorrogação e reajuste, que, mediante revisão e validação da Procuradoria do 

Município, deverá ser firmado antes do encerramento do ref. contrato. 

Ao final, somos gratos pela atenção dispensada, colocando-nos à inteira disposição para esclarecimentos 

adicionais. 

Curitiba/PR, 11 de fevereiro de 2019. 

14/02/2019 11 




