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PREFEITURA MUNICIPAL

ESTADO DO PARANA
NOVA SANTA BARBARA

00i.

DTSPENSA DE LTCTTAçAO POR
INEXIGIBILIDADE

No 001/2013

OBJETO Contratação do Sistema de Ensino
"Aprende Brasil", com a Empresa Editora Positivo
Ltda.

VALOR MAXIMO - R$ 107.512,80 (cento e sete mil,
quinhentos e doze reais e oitenta centavos).

DOrAçÃO -
05 - Secretaria de educação, Esporte e Cultura;

05.002 Manutenção do Departamento de

Educação/Escolas;

12.361.0220.2017 Manutenção da Secretaria de

Educação/Escolas;

33.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460;

1470;1480.

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, I 43.3266.1222, Z - 86.250-000 - Nova 1
Santa Bárbara, Paraná - g - E-mails - licitacáo@nsb oÍ qov.br - www.nsb.or.qov br
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DE: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO, ESPORTE E CL'LTLIRA
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N' 05i2013

Data: I 8 01/2013L
PARA: D,EP,4,R TA M E N T O D E L I C I TAÇA O

ASSUN I O; EDITORA POSITI VO

O presente tem a Ílnalidade de autorizar Vossa Senhoria a realizar o processo de

contrataçào da Empresa Editora Positivo para a aquisrçào dos rnateriais que serão utilizados pelos

alunos do Flnsino Fundamental .A.nos lnierais e pelos alur.ros da Educaçào Intantil (Jardim ll).

Solicito que a corrpra dos relêridos nrateriais se.iam enr caráter de urgência.

pois serão utilizados no inicio do periodo letir o cle 20 I i.
Inforrno as quanlidades:
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2.+0 RS 61.65
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2" ANO
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180
i

L
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310 RS 68.15

RS f.l8..l...

I I .90,1.00

ll0 I t.904.00

VALOR TOTAL 107,512.80

Darenros continuidade ao Lrso (leste rlaterial. pois a análise pedagógica constatou que ele

apresenta unra crcelente qualidade o quc possibilita o curiquccimcnto do trabalho do prot'essor e

também prclporciona o contato dirersitrcado conr a linguagenr escrita presente no ambier.rte social,

criando condições para que as crianças descubram o aspecto Íuncional da comunicação escrita.

desenrolvendo interesse. cr.rriosidade e habilidades necessárias para o uso social da linguagenr. As

+



ffi
tJli

-.+il Í!-

003pREFETTURA MUNrcrpAL DE NovA sANTA eÁReaRa
Av : Walfredo Bittencourt Mo?es 222, Ê (43) 3266 1222 C N P.J N ô 95 561 080/0001-60

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇAO
- Rua Augusto Pereira de Quadros 200, a (43) 3266-1033 -

E-marl. dep_educa@nsb pr gov br - Nova Santa Bárbara Paraná

sequências didáticas do Livro Didático Integrado otêrecem condiçôes paÍa que os alunos aprendam a

formular questões. diagnosticar e propor soluções reais. colocando em pr'ática conceitos.

procedimentos e atitudes deserrr olvidas no aprcndizado escolar.

Vale ressakar qLre o indicc do IDI:B clo municipio estãr cada \ er aumentando e que tôdos

somos lesponsár eis pela nrelhoria da educação.

Senclo o que se apl eselrta para o momento. subscrer o-me.

.\ Ienc iosamente-

Ít'111, l,i:. /r'.itttt.r

atu a

Secretária de Educaçào Esporte e C ultura

Recebido por' ü-l/' r.
Nome

4$,çr tl
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Curitiba, 09 de janeiro de 20í3.
À

Secretária Municipal de Educação de Nova Santa Bárbara - PR

Exma. Sra. Simoni Aparecida Braz de Lima

Secretária de Educação

Assunto: Proposta de Fornecimento do Sistema de Ensino Aprende
Brasil.

Senhora Secretária,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 205,
preceitua que a educaçâo será promovida e incentivada com a
colaboração da sociedade;

CONSIDERANDO que o estabelecimento de parcerias com
entidades particulares de ensino, com a Íinalidade de compartilhar
procedimentos e conhecimentos, propicia o desenvolvimento do ensino
público;

CONSIDERANDO que o art. 11, da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (Lei no 9.394/96) assegura autonomia pedagógica
ao Município;

CONSIDERANDO a constante busca dos Municípios pela
melhoria da qualidade da educaçáo básica em sua esÍera de
competência com vistas ao pleno atendimento do princípio da garantia
do padrão de qualidade, previsto no art. 206, Vll, da Constituição
Federal;

Aprotd,oBra.6il) &

Ru. {.rork.ro' Cú mari.s I /1 5€mrnáío
CÊP 30..0 120 Cur t b. (Pfll

Í.1 ,l I 12l3 10S9r0300ú1l5lt Füal12l3.l036
5t! ffi.F! tDocom b. H .lrlndEbr.tl .om bÍ

. n.'l {, !4e3r&l tv3?.1(y!.!r!!j !qê!jo,rrr!J1il
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CONSIDERANDO que a Editora Positivo Ltda. detém os direitos
exclusivos de edição e comercialização do Sisúema de Ensino
Aprende Brasil, sendo notória a especialização da empresa no ramo
educacional;

CONSIDERANDO que o Sisúema de Ensino Aprende Brasil já
está presente em, aproximadamente, 200 (duzentos) MunicÍpios do
país;

A Editora Positivo Ltda. vem, respeitosamente, encaminhar à
apreciação de Vossa Senhoria proposta de fornecimento do Sisúema
de Ensino Aprende Brasil, o qual contempla, de maneira coordenada,
relacionada e articulada, os seguintes elementos: livros didáticos
integrados, da Educação lnfantil ao Ensino Médio, acesso ao portal com
conteúdos educacionais, assessoria pedagógica e capacitação aos
docentes e equipe técnica da rede municipal de ensino, sistema de
gestão das informações e monitoramento dos resultados educacionais.
Para o Sistema de Ensino Aprende Brasil, a qualidade e o sucesso na
educação resultam no aprendizado.

Estes produtos e serviços são voltados para uma liderança ativa,
para a participação organizada da comunidade escolar, para o
aperfeiçoamento dos proÍessores motivados e qualificados e para a
excelência na educação. Nossas ações estão subsidiadas por planos
de estudos consistentes que estabelecem expectativas qualificadas de
aprendizagem para os alunos atingirem os melhores resultados
educativos.

A concretização do projeto educativo escolar realiza-se,
efetivamente, em sala de aula, por meio da intervenção docente. Desta
forma, muitas ferramentas são mobilizadas para que o processo de
ensino resulte na aprendizagem.

srs,EnÂ Dr EirsrÍ{o -)
AprefiBraal) {4íl

Rua Malo.HêtoÍCu marie5, I 7a sêmrnáro
CÉP 30a40-120 'Cuínba CF.)

ÍêL 4ll2l3 1099r03006441t15 Fat4!lzl3 1036

Strê. s.!Értyo.com br M aFÍ.ndehrórl.rcm.hr
e ma àorercelrÀ{.9Êd rc,alq]lrE !qE! !aóê-rÉ,(vo.oí o,
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Entre elas, o Livro Didático lntegrado - eixo articulador da
proposta de organização curricular e da mediação pedagógica.

Os Livros Didáticos para o Grupo 1 (bebês de 0 a I ano e meio),
Grupo 2 (crianças de 1 ano e meio a 3 anos), Grupo 3 (crianças de 3
anos), Grupo 4 (crianças de 4 anos) e Grupo 5 (crianças de 5 anos)
foram elaborados a partir da legislação educacional vigente no Brasil
para a Educação lnfantil e referencias teóricos de autores da Psicologia
e Educação. Nestes termos, parte das orientações gerais previstas na
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, Referenciais
Curriculares Nacionais paru a Educação lnÍantil - RCN, na Lei No.

8069/1990 - ECA - Estatuto da Criança e o Adolescente, Plano
Nacional da Educação I 2006 - Parâmetros Nacionais de Qualidade
para a Educação lnÍantil / 2009 - Parecer CNE/CEB no 2012009,
Revisão das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação lnÍantil
e Resolução CNE/CEB No 5, que fixa as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação lnfantil.

Para as crianças da Educação lnfantil, os conhecimentos são
organizados considerando dois âmbitos: Formaçáo Pessoal e Social e
Conhecimento de Mundo. O âmbito Formação Pessoal e Social Íica
constituído pelos seguintes eixos de trabalho: ldentidade e autonomia e
lntimidade. Já o âmbito Conhecimento de Mundo está subdividido em:
Movimento, Artes Visuais, Música, Linguagem Oral e Escrita, Natureza
e Sociedade e Relações Matemáticas.

No Ensino Fundamental, os conteúdos são disponibilizados por
áreas de conhecimento/disciplina (Língua Portuguesa, Língua lnglesa,
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes). Dessa forma, os
conteúdos são organizados de maneira dinâmica e atrativa,
favorecendo o trabalho multidisciplinar em conformidade com o que
preceituam os PCN's - Parâmetros Curriculares Nacionais.

Aprotd,rBrasi!)
_)
{eíl

Rua MàlorHêrorCurhará.5, I 74 sêmináío

Tel. 1l 12131099r0300 6,{4l5lt Fu al l2l6-1036
Ste wpotuvo.o bÍ - w.ap.êndEbÍânl..om bÍ
.-marl. a!.qú!r -deó{o.aóotrrr .oi!r sàbeêoo!Ítr. .ôr ó!
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Os materiais oÍerecem /rnks dos conteúdos didáticos de todas as
áreas do conhecimento com o Portal Aprende Brasil. Trata-se de
conteúdo educacional organizado que permite o desenvolvimento das
capacidades de busca, seleção e organização de inÍormações.

Outra ferramenta disponibilizada pelo Sistema de Ensino Aprende
Brasil é a Assessoria Pedagógica, que atua na formação continuada
das equipes docente e técnica das escolas parceiras, habilitando-as
para a plena utilização do Sistema de Ensino.

O Sistema de Gestão das lnformações e Monitoramento dos
Resultados Educacionais (SIMEB) se caracteriza como uma Íerramenta
tecnológica educacional que proporciona o monitoramento da qualidade
do ensino ofertado, apontando suas potencialidades e fragilidades.

Esses são, pois, os itens que, de Íorma interligada, compôem o
Sisúema de Ensino Aprende Brasil.

Diante do exposto, é possível observar que o Aprende Brasil
caracteriza-se como um "sistema", que proporciona aos alunos um
trabalho intencional e planejado com os Livros Didáticos lntegrados,
possibilitando a aquisição de novos conhecimentos, a construção e a
reelaboração de conceitos e saberes. Por meio da aprendizagem,
formar-se-ão cidadãos partícipes, críticos e autônomos para atuar em
sociedade.

Aprot'dBrasi!)
_)
{4íl

Rua ríarorHêtor Curmaráês, 174 Sem'ná o

cÊP 30a40 120 cuírhâ (PR)

Ier 4l lzlS I09q / 0300 9,1 I 5l s Fü.all2l31036
Strê w.poenvo co6 ú w aprcnd.basil .om bí
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Para uma melhor apreciação da soluçáo educacional,
encaminhamos a nossa "pasta técnica", contendo o histórico do Grupo
Positivo, a descrição pormenorizada dos elementos do Sistema de
Ensino (Livros Didáticos lntegrados, Portal Educacional na lnternet, com
Senhas de Acesso, Assessoria Pedagógica e Capacitaçáo, Sistema de
Gestão das lnformaçôes e Monitoramento dos Resultados
Educacionais), sua proposta pedagógica, bem como parecer avaliativo
da Professora Dra. Elizete Lúcia Moreira Matos, demonstrando sua
singularidade.

Acompanhada da presente correspondência, segue, também,
uma coleçáo completa dos materiais didáticos, nossa proposta
comercial e cópias de notas Íiscais de Íornecimento do Sistema de
Ensino Aprende Brasil, a Íim de demonstrar a conformidade com os
preços praticados pela empresa junto a outros Municípios, em
contratações anteriores.

Na hipótese de se entender que a contrataçáo do SÍsfema de
Ensino Aprende Brasil atende aos anseios pedagógicos atuais da
rede pública de ensino, informamos que a empresa o comercializa em
diversos Municípios por meio de contratação direta, fundamentada no
arl.25, caput e incisos I e ll, da Lei no 8.666/93.

Outrossim, tomamos a liberdade de enviar a vossa apreciação
documentação comprovando a exclusividade de comercialização do
Sistema de Ensino Aprende Brasil, a notória especialização da
empresa, sua regularidade Íiscal e jurídica, bem como Decisões
Singulares do Tribunal de Gontas do Mato Grosso do Sul (que julgaram
legal os contratos de fornecimentos do Aprende Brasil, por
inexigibilidade de licitação), além de pareceres do ilustre ProÍessor
Marçal Justen Filho, do Dr. Luiz Carlos Caldas, do Dr. Carlos Alberto
Hauer e de diversas procuradorias jurídicas municipais, referendando a
inexigibilidade de licitação para aquisição deste objeto.

AprotdB &

Ru. v.roÍ H.(o, Cu'dri.r. 17. 5.m nárE

T.r al lzls-ro99, 0300 6aa l5l5 Fu ,ll 12l3-1036
S(. ffiÉstro.o ú - ffi.pÉnd.bí.íl..om hr
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Outrossim, tomamos a liberdade de enviar a vossa apreciação
documentação @mprovando a exclusividade de comercialização do
Sistema de Ensino Aprende Brasil, a notória especialização da
empresa, sua regularidade fiscal e jurídica, bem como Decisões
Singulares do Tribunal de Contas do Mato Grosso do Sul (que julgaram
legal os contratos de fornecimentos do Aprende Brasil, por
inexigibilidade de licitação), além de pareceres do ilustre Professor
Marçal Justen Filho, do Dr. Luiz Carlos Caldas, do Dr. Carlos Alberto
Hauer e de diversas procuradorias jurídicas municipais, referendando a
inexigibilidade de licitaçáo para aquisição deste objeto.

Portanto, e caso esta municipalidade @mungue desse
entendimento, a contratação do SrcÍema de Ensino Aprende Brasil
poderá ser Íeita diretamente com fulcro no art. 25, caput, I e ll, todos da
Lei no 8.666/93.

Agradecemos, desde já, vossa atenção
disposição para dirimir quaisquer dúvidas
complementares que se Íizerem necessários.

e colocamo-nos à
e esclarecimentos

Aproveitamos o ensejo, para manifestar os nossos protestos de
elevada estima e consideraçâo.

Atenciosamente,

Í
/)
LL O,.'v-. A.-->

Acedriana

Diretora Pedagógica

Editora Positivo Ltda

Rúr ú.ror H. to, Cu'RÍa.s l7,l S.mnàíb
CEP 30a.0 I20 Cú lba (Ptu

Í.r .r 12r3 r099 r 03oo 6aa r 5r5 Fü 4r l2r3 r016

5n! ffi pordo.@6.b. ffi arrondêhÍõr.corb.
. m.'r Jr,!req,4! jed tr'Àols t lqq!: sà*aoô; r!3 ..1
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Cuntrba, 09 de janeiro de 2013

À
Secretaria municipal da Educação de l{oya Santa Barbara,lPR
NoYa Santa Barbara/PR

llma Sr.' Simoni Aparccida Braz de Lima
SêcrêtáÍia unicipal dê Educação

Estamos encaminhando a proposta dê parceria com a EditoÍa Positivo, para Íomecimento do Sastema de
Ensino Aprende Brasil, que visa atendeÍ os alunos da rede de ensino com a mesma qualidade e
conÍiabilidade, caracterÍsticÍrs dos produtos e serviços do Grupo Positivo, oferecidos há mars de 37 anos de
mercado.

Nas planilhas em anexo, apresentamos nossa proposta comercial para o ano letiyo de 20í3.

l{os yalor€s aplEsentados, gstão incluídos:

- Livros Drdátcos lntegÍados,

- Porlal Aprende Brasil,

- Assessoaa para as Equipes Técnico-Pedagógica e Docente, por meio de cursos e atendimentos

peísonalizados, contribuindo para a formaÉo continuada da equipe pedagógica do municipro;

- Sistema de Gestão das lnformaÉes Educacionais, poÍ meio do fomecimento de Íenamenta que

proporcionâ o monitoramento dos resultados educacionais do municÍpio e,

- Capa Personalizada para o Munrcípio, para aquisições acima de 500 alunos.

Validade da Proposta:
- 60 (sessenta) dias até 10t3t2013

Pedidos:
- Efetuados pelo município no 'lo bimestre, 20 bimestre, 3o bimestre e 40 bimestre, conforme dalas

contratuais. As entregas também serão efetuadas bimestralmente.

Opçõês de pagamento:
- À vista, em até 30 (trinta) dias conidos, após a emissão da nota fiscal relativa a cada bimestre, ou

- Cada bimestre dividido em 02 parc€las: 1r parcela, em 30 (trinta) dias coÍidos, após a emissáo da

nota fiscal, e a 2â parcela, em 60 (sessenta) dias, após a emissão da nota fscal.

Frete:

- Responsabilidade do Positivo

- O material seÍá entÍegue na Secretária Municipal de Educação ou nas escolas urbanas do Município

Para outras inÍormaçôes, a Analista de Atendimento PaEícia X. S. S. Swiech
estará à disposiÉo, no telefone (41) 3218-1000

stsrt*l0t trsrN0

§atÍd\

AprotdaBraal,

u 4 ,r-."- rr^-)1rrr-
Ace<!ianshcente

o'-
')r DiretoÍa Pedagógica

Editora Positrvo Ltda

Rua Maior llcitor GurmaráGs, 17/t - Semináíio
CEP 60,t4(l120 - Cuntba (PR)
Íd lt, 32lE-r099 / 0800 724 1516 - Fax a1 3218-1086
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Eíraís aprundêbrasrl@editorap6itivo com br. sâE@po6rtvo com br
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ANEXO I - Slnt€so da Proposta de PÍ€ços

Slatemr do Geruo dr! lnÍoÍmrçôor oducrclonrla, po? malo de íomeclmanlo da laaEmant! qua proporclon! o monltoEmonto
doa rraultadoa educaclonalr do munlclplo ei
- Capr Porronrll2!dr pa.! o funlclplo, p.r. !qulrlçto do Slltomr prrr m.l. de 500 rlunoa.

NIvEL
Nom€ncl!tuar

POSTTTVO

NomonclltuÍ!
uNtclPro

ALUNOS DO
Írtu rclPro

(n'do mrtÍÍculrtl

PREÇO ANUAL
oa colEçÃo '

(valoÍ poÍ rluno)

VALOR ANUAL
PARA TODOS
OS ALUNOS

oo uNrclPro

Educaçáo lnfsnlrl Gl ' Crechê € G2 - Cr6ch€.

EducaÇáo lnÍanlrl
G3 - Malamel
G4 Nlvsl I e G5 - Nlv€l ll

Plân€tâ Lelredo

Ensino Fundamenlâl I

20 eo 5ê AnoEnsrno Fundamêntal I

Ensino Fundamental ll

0

60

0

65

27',l

0

196 00

258 60

59,30

2t3.Ba

273,80

2E9,40

000

15 516 00

0,00

n 797 ,OO

74 199,80

0,00

TOTAL ANUAL DO IITUNICIPIO
E OPÇÀO DE PAGAÍÚENTO

306 ,t07.5í2,80

PREçOS PARÂ O AXO LEÍIVO OE ?9I3
tNCLUSO XESTE ESÍUOO:
- LivÍo Dldátlco lntogÍsdo para aluíor, proíoaao,€r e coordenadorrri
- PoatrlApr€nd€ Brlall, com !enh!! lndlvldulla p!ra alunoa, paoítaaoEt, dlrÊtorga € cooadanldoíra;
- Âaaoaao.lr pa.. a. Eqúlpr. Tácnlco-P.d.góglcr o Doconto, por molo da cuÍloa de matodologla
na! lrsrt, ltondlmontoa po6onallzador, contrlbulndo para a íoÍmacáo contlnu!d! detrat proílralonrla. totalizando

1) (') Câd6 çq!9ç!9 é compo6l6 d€ 4 (qualro) livros por ano êxoêlo.
- G1 ê G2 - met€nal enual€
- Matôrnai que é compollo dê 3 (três) livros poÍ anoi

2) Acesso ao PonalAprend€ Brasl
3) Cursos e el6ndimentos Psdagógicos;
4) Srst6mâ dê Gestáo dss lnÍormâeô6s Éducâcroners (SIMEB)

5) (") Sêndo câda brm€slrê em du6s paÍcêlaa

6) O p€dido e e entr€ga s€ráo €ísluados brmeslÍe a brmeslre, coníorm€ periodos de comercialzaÉo

7) Os valores desta planilha €sláo €xpressos €m r€ars.

8)Vâlidâde da proposta: í0/03/í3

Cunlrb8 09 d6lenorro d6 2013

Secrotarla Íúunlclpal do Educaçâo do Nova Santa BarõararPR

40 horas.:

I )

'_J

PAGA ENTO
OE

VALOR DA COL
ANUAL

PARCELÁDO E

ArÉ I vEzEs DE (-)
ooo

1939,50

I274.94

000

o

0,00

2 224,63

13.430,í0

t - t,,
/ cr.-- <^- hlru.-c,u

Àcoatt aD, ílcontê Sanatt a
Drrêtora Podâgógrca
Ed[orâ Poritrvo Ltde.

2ts

) )
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POSrÍrVO
9 ANOS

IOADE II'UNICIPIO
MUNICIPIO

ctcLo

G1 - Cr€chê

G2 - Crsche

G3 Mslemal

G4 NÍv€ll

G5 Nlv€lll

19 35 mssss

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

fOTAL
EOUCACÀO INFANTIL

A4rotdaBras,l
SISTEMA DE EIIISINO

Curil ba, g de lan€rc d6 2013

POStTtUO

ANEXO ll - Plenilha de Preços - Sscretaria Municipal de Educação de Nova Santa BarbararPR
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0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

TOÍAL
ENSINO FUNDÁMENTÂL I

1

1

1

1

1

1

68,r5

68 45

6E,45

68 45

ôE,45

88,45

0,00

1145,25

3.080,25

4.517,70

5.47ô,00

5 476,00

22.9e0,20

1

1

1

1

1

I

€€,45

68,45

68,45

68,45

68,45

60 45

000
1.415 25

3.080 25

4.517 70

5.476,00

5.476,00

22.091,20

1

1

1

1

1

1

68,45

68,/t5

ô€,45

€6,45

68 45

60 45

0,00

4 419 25

3.080 25

4 517.70

5476,00

5 476,00

22.tig,20

1

1

1

1

1

1

ô8,45

68,45

68,45

0E 45

68 a5

08,45

0,00

4 449,24

3.080,25

4.511 70

5 476 00

5.476 00

22.999,20

a

1

a

273,A0

273,80

273,80

273,80

273,80

273,00

0,00

11.797,O0

í2,321,00

t8 070,e0

21.904,00

21.804,00

9r.096,80

0

85

16

a6

80

EO

336

396 26.870,20 2€.8r8,20

tl 13 sno6

0

0

0

0

0

0

TOTAL
FNSIN'I FIINDAT'FNTAI II

1

1

1

1

72,35

72,35

12,35

72 35

0,00

0,00

0,00

000

0,00

1

1

280,40

280,40

28S,40

269,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72,35

72,35

72,35

72,35

0,00

0,00

0,00

000

0,00

1

1

1

72 35

72 35

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

1

1

1

1

72,35

72,34

72 35

7?.35

000
000
0,00

0,00

0,00

TOÍAL GERAL

(') A dlltrlbulçto do8 móduloa do Enslno Mádlo Modulâr é umâ sugoltto do PoEltlvo, dêv€ndo . Secíotarla d6 Educ.çâo oÍotuaÍ s olcolh. a U àa sua! ea
Oa valor€! dêatã plânllha oatão expÍs6sos em Í€als e vadam conÍoÍmo o númerc d€ alunos

âdr

26.878.20

ad€!

Drr€lo

107.512,E0

o

o

0

0

0

0

60

60

aNo LETTVO 201r

1'EIíIIESTRE 2'tsIIVIESTRE 3'EIMESTRE 4'BII!'ESTRE
TOTALPAGAiTENTO VISTA PAGAüENTO VISTA PAGAMENÍO VISTA

ou
PARCELADO EIU 2 VEZES

OU
PARCELADO EM 2 VEZES

OU
PARCELADO EIIII 2 VEZES

PAGAIENTo À vtsra
OU

PARCELADO EM 2 VEZES

t
E

õ

Totrt

S.cr€t .1.

li r
E

Íor.r ll t- ll Eslcrrttrr.ll I

Tord
d.

Slcr!r.fla

E
Tot t

S.crltrl.
E

1S6 00

190 00

12S 30

64 65

ô4,05

ooo ll o

ooo ll n

ooo ll o

ooo ll ,
,.ttn.oo ll ,

000
000
000

64 65

64,ô5

o,oo I o

o,oo o

0,00 1

0,00 I 1

3 s7s,oo lJ 1

0,00

0,00

129,30

64,05

64 65

000
0,00

0,00

0,00

3 679,00

0

0

0

1

1

000
0,00

0,00

64,€5

64 65

0,00

0,00

0,00

0,00

3 879 00

1

1

2

1

106,00

1e6,00

258,60

258,60

258,40

0,00

0,00

0,00

0,00

't5.516,00

l870,00 3.E7t,00 3.E79,00 3.E7S,00 15.516,00

0 1 29,65 0,00 0 0,00 0,00 1 28,65 0,00 0 0,00 0,00 Z 59,30 0,00

0

0

0

26.878.20

Valldade dá pÍopoatai 10í03/13
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CURSOS OE TETODOLOGIA
tlas AREÂsrDtsctPLtl{Âs

IIOTEiICLATURA
POStTIVO

I{OXECLATURA
Do xuxrclPro

HORAS DE CURT}O

TOTAL OE HORAS
otsTRtButoas ao
LO GO DO A1{O

G1 CrêchêcG2'Clechê
EducaÉo lnfanlil

0 0

E

G3 - Malemal.
G,4 Nivel I e G5 - Nivel ll 0

Ensino Fundamental 0

Lingue Ponuguese

MaGmáticá

Históíia

Geogrefia

Ciêncras

Lingua lnglêsa

Ade

Ensino Fundamenlal I

10 ao 50 Ano
0

4

4

1
1

1

0

0

LinOua Portuguesa

Matemátrca

Hrslóna

Geografa

CÉncias

Lingua lnglesa

Arte

Ensino Fúndamental
fl

6o ao P Ano
0

0

0

0

0

0

0

0
Area Tecnológica 1

TOTAL AI{UAL OE HORAS DE CURSOS DE TETOOOLOGIA 32

assEssoRta PEoacóclca
cuRltos E arEr{Dr[E Tos paRA EeurpEs DocENTE E TÉcr{rco-pEoAcóGtcA

ÍOTAL DE HORÁS
DISTRIBUIOAS AO
LOiTGO DO A]aO

lmplantaÉo - SISTEMA na Secretana da EclucaÉo (Para píofessores e Equipe Técnicá) 4

Atendimontos Pedagógicas na SecÍetaria da EducaÉo (para Equrpe da Secretana e Escolas) 4

Atendimentos nas Escolas da Rede 0
TOTAL AHUAL OE HORAS OE ASSESSORIA E

POSITIUO
AI{EXO lll - Plânllhã d. Á.lolsorla Pod.góglc! - tlova Sanür Barb.r.rPR

slttTEsE oos cuRsos E arEitotrEitros otspotttBtLtzÂDos tú dE.Eú a-o n r
TOTAL OE

HORAS AIIUAL

Cursos de Metodologia 32

Àssessoria Pedagógica - Cursos e Alendimenlos - Equrpes Docente e Técflico-Pedagógica 8

TOTAL ANUAL OE HORÂS OE CURSOS E ATENDIÍTIENTOS OISPONIBILIZÂOOS 40

oBSERVAÇôEs

- Alóm dor Cur.o! o At ndimontoc dilponiblllz.do., o lrunlclplo quô âdqulrir o Sirt ma de Enaino Aprend.
Brerll contaá com:
- AtandlÍnonlo vle têlêÍonê pala prcío3aoro. e Equlpê Tócnlca;
- Elpechllata o.r-rire para proíarsoro!;
- Aco.lo ôo PorlálAprondo BrEail, por moio de tonha! lndlvlduab patâ a Equlpa Tácnica, oa proíellolg! e
alunoa o;
- Sl3tama d6 G6tão das lníolmaçôor EducâGlonaL.
- O rgaídamgnto dc ancontrG o a doínl(tro d!! árqa! lcontocerào coníoíno calcndário acordado gntrD a
Edltora Poôitivo o, Proíritura, dirtribuído ao lonoo do !no latlvo, dlvldldo om paíod6 prgviamonta alultador
e do acordo com a carga horária total d6crtta para o Xunlclplo.

- A cr.ga hodrla mlnlntâ ale cáda êurlo da árrat á da 4h

q
Valld.d. d. P.opoqta

I I
íu3r20í 3

Edilora Positivo Ltda
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ANEXO lV - Descritivo da Assessoria Pedagógica

O trabalho da Assessoria Pedagógica concretiza-se por meio de Cursos e Atendimentos Pedagógicos
oferecidos/ofertados às Equipes Docente e Têcnico-Pedagógrca da Rede Municipal de Ensino, tendo como
referência o número de alunos e de professores que utilizarâo o sistema.

NívEL ALUNOS
PROFESSORES

EstimatiYa

EducaÉo lnfantil 60

20
Ensino Fundamental I 336

Ensino Fundamental ll 0

TOTAL GERAL 396

Essa Assessoria efetiva-se pela atuação direta do Coordenador Pedagógico Regional e do Assessor de Área
na formaÉo continuada das Equipes Docente e Têcnico-Pedagógica da Rede Municipal de Ensino,
habilitando-as para a plena utilizaÉo do Livro Oidâtico lntegrado e do Portal Aprende Brasil, no que tiange à
proposta e à metodologia nos níveis de ensino em que o Sistema de Ensino Aprende Brasil forem
comercralizados, nas quantidades abaixo especiÍicadas:

siNTEsE Dos cuRSos E ATENot rENTos DlspoNtBtLtzADos TOTAL OE HORAS ANUAL
Cursos de Metodologia nas áreaídisciplinas 32

Assessoria Pedagôgica e Atendimentos para Equipes Docente e Técnica 8

TOTAL ANUAL DE HORAS DE CURSOS E ATENDIMENTOS 40

FORMAS OE ASSESSORAMENTO:
Esse assessoramento dar-se-á por meio de Cursos de lmplantaÉo do Sistema, pelo Coordenador
Pedagógico, Cursos de Metodologia nas áreas de conhecimento e Atendimentos Pedagógicos
Dersonalizados.

1. CURSOS
Os cursos oferecidos à Rede Municipal de Ensino, parceira do APRENDE BRASIL, têm como Ílnalidade a
ÍoÍmeÉo continuada dos proÍissionais da educeção da Rede Municipal, contemplando as diversas áreas de
conhecimento e a estrutura e funcionamento do Sistema. Sâo constituídos por:

a) CURSOS DE TETODOLOGIA DE ENSINO
Os Cursos de Metodologia serào oferecidos nas diversas áreas de conhecimenlo/disciplina,
conforme o quadro de distnbuiÉo reÍerenciado na Proposta Comercial (Anexo lll) O calendário
anual de cursos serâ deflnido pela Editora Positivo - Sistemas de Ensino, em parceria com a
Secretaria Municipal da Educaçáo do MunicÍpio. Terá como conteúdo: estrutura curricular,
proposta pedagógica contida no Livro Didático lntegrado do Sistema, bem como a sua
articulaÉo com o Portal Aprende Brasil. Será organizado em uma cidade-polo na regiáo ou em
uma única Prefeitura que adquira o Sistema de Ensino Aprende Brasil para, no mínimo, 3.000
alunos. O público-alvo desse trabalho ê a equipe docente da Rede Municipal de Ensino. Os
cursos serão ministrados pelos assessores de área da Editora Positivo - Sistemas de Ensino,
por disciplina, nos nÍveis de ensino em que o Sistema de Ensino Aprende Brasil foÍem
comercializados.

b) cuRsos DE rMpr-ANTAÇÃo Do stsrEmA
O Curso de lmplantaÉo do Sistema de Ensino Aprende Brasil será destinado â Secretaria da

EducaÉo que adquirir os Livros Didáticos lntegrados, no primeiÍo ano de convênio, em uma

escola com estrutura favorável ao desempenho das atividades. SeÉ constituído de duas partes,

ministradas pelo Coordenador Pedagógico Regional da Editora Positivo - Sistemas de Ensino.

E0rT08Á

5/6



'_)qfl 01 l)
EOIÍORA

AprotdaBras!,
srsrE A 0t tlrsti/0

Lt

POStTtUO

a) 1" EIIEE Destina-se à Equipe Técnico-Pedagógica da Rede Municrpal de Ensino,
objetivando a apresentaçáo da estrutura e do Íuncionamento do Sistema de Ensino Aprendê
Brasil. A data será previamente agendada, em comum acordo entre a Editora Positivo -
Sistemas de Ensino e a SecÍetaria da EducaÉo

b) f PARTE: Destina-se às Equipes Técnico-Pedagógica e Docente da Rede Municipal de
Ensino, objetivando construir as diretrizes do trabalho pedagógico a serem desenvolvidas na
operacionalizaçáo do Sistema de Ensino Aprende Brasil. A data será previamente agendada, em
comum acordo entÍe a Editora Positivo - Sistemas de Ensino ê a Secretaria da Educaçáo

2. ATENDTMENToS PEDAGóGtcos

O Sistema de Ensino Aprende Brasil oferece à Rede Municipal de Ensino parceira atendimentos

pedagógicos, para melhor utilizaçâo do Sistema de Ensino, bem como encaminhamentos de rotina para

garantir o bom funcronamento de uma escola Esses atendimentos abordam:

a) operacionaiizaÉo do Sistema de Ensino Aprende Brasrl,

b) orientação sobre os encaminhamentos metodológicos contidos no Livro Oidático lntegradoi

cl assessoria para e adequação da grade curricular;
d) orientaçóes sobre a legislaÉo educacional vigente;
e) orientações para elaboração do planejamento escolar,

0 esclarecimentos sobre aspectos da veriflcaÉo do rendimento escolar, no processo avaliativo;
g) intercâmbio de experiências entre as Escolas da Rede Públic€ parceiras ao Sistema

de Ensrno Aprende Brasil;

h) orientações sobre as diversas formas de integraÉo famÍliãúescola,

i) aprofundamento dos conteúdos abordados na lmplantaÉo do Sistema de Ensino
Aprende Brasil.

1 1n 7 .)

.>,r/ /C,rx-<-t>-t4 O
A ced rí an a vi cen{e \/ ncti

Diretora Pedagógic€
Editora Positivo Ltda.
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: PREFEITURA IVUNICIPAL

F-ST\DO I)O PAR,\\A

CORRESPONDENCIA INTERNA

Nova Santa Bárbara, 24 lOll2Ol3

De: Setor de Licitações

Para: Departamento de Contabilidade

Assunto: Aquisição de materiais da Editora Positivo.

Scnhorita Contadora

Tcm csta finalidade de so[citar a Vossa Senhoria,
dotaçào orÇamentária para a aquisição dc matcriais da Editora Positivo, quc
seráo utilizados pclos alunos do Ensino Fundamcn[al - Anos iniciais e pelos
alunos da Educação lnfantil (.Iardim lI), cm atendimento a solicitação da
Sra. Simoni Ap" Braz de Lima, Secretária de Educação, Esporte e Cultura,
num valor previsto de R$ 107.512,80 (ccnto e se te mil, quinhentos e doze
reais e oitenta cenLavos).

Sendo o que se aprese nta para o momento

li,ll
I NOVA SANTA BARBARA

Atcnciosamentc,

Elai c
Se

itk
rr dc Lic ço S

Rua \\ alliedir Birrcncourr de Morac:, n":ll ( cnrro 8,1-1. l16ô llll. - ,86.150-000 Nova Sanra

Bárbala. Pa|aná - E - E-mail\ 1. rr44o-rr1.h |r ,:Lt\ ú -']]\§ t! t,f:r,r l:t



Ê PREFEITURA MUNICIPAL

* NOVA SANTA BARBARA 017

ESTADO DO PARANA

coRRESPoNDÊNcta nrBRNa

Nova Santa Bárbara, 24 I 0 I 120 13

De: Departamento de Contabilidade
Para: Prefeito Municipal

Em atenção à correspondência interna expedida por Vossa
Excelência em data de 2410112013, informamos a existência de previsão para recursos
orçamentários para aquisição de materiais da Editora Positivo. que serão utilizados pelos
alunos do Ensino Fundamental - Anos iniciais e pelos alunos da Educação Infantil (Jardim
II). num valor previsto de R$ 

.l07.512,80 
(cento e sete mil, quinhentos e doze reais e oitenta

centavos). Outrossim, informo que a Dotação Orçamentiíria é:

05 - Secretaria de educação. Esporte e Cultura;

05.002 - Manutençâo do Departamento de Educação/Escolas;

12.i61.0220.2017 - Manutenção da Secretaria de EducaçãoiEscolas;

33.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470; 1480.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

I,/\
Laurita de Souza Campos
Contadora/CRC 0450961O-4

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no222, Centro, E 43.3266.1222, X - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara. Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.pr.sov.b r - rvryrv.nsb.or.gov.br



PREFEITURA MUNICIPAL
* NOVA SANTA BARBARA 0íB

CORRESPONDÊNCN INTERNA

De: Setor de Licitações
Para: Departamento Juridico

Nova Santa Bárbara, 2410112013

Prezado Senhor,

Em atenção à correspondência expedida pela Sra. Simoni Ap"
Braz de Lima, Secretária de Educação, Esporte e Cultura, solicitando a aquisição de
materiais da Editora Positivo, que serão utilizados pelos alunos do Ensino
Fundamental - Anos iniciais e pelos alunos da Educação lnfantil (Jardim ll), num
valor previsto de R$ 107.512,80 (cento e sete mil, quinhentos e doze reais e oitenta
centavos)e informado pela Divisão de Contabilidade da existência da previsão
orçamentária através da dotação:

05 - Secretaria de educação, Esporte e Cultura;

05 002 - Manutenção do Departamento de Educação/Escolas;

12.361 .0220.2017 - Manutenção da Secretaria de EducaçãoiEscolas;

33.90.30.00.00 - Material de Consumo; 1450; 1460; 1470:1480.

Outrossim, solicito a emissão de um Parecer Jurídico, indicando a
forma de contÍatação da empresa Editora Positivo, levando-se em consideração a
possibilidade de contratação direta deste objeto, por inexigibilidade de licitação, nos
termos do arl.25,1e ll da Lei n" 8.666/93.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elain
Set

Cris uditk
o itaçÕes

Rua \\ alliedo Billencourt de l\'lomes. 222 - Cep. 86250-000 - Fone/Fa\ (043) 3266.1222 - C.N.P.J. \-."95 561.0800001-60
E-mail: licitacao a nsb.Dr.so\ br - Nova Sânta Barbara - Paraná
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av Waller Crirmarães da Cosla r'512 FonerFax r0431 266 1222 CNPJ N'95 561 080/0001 60

E-Ínârl i.f ,r.1.,,,, r.r., ,., Nova Sanla Earbara Parana

PARECER JURIDICO

Em alençào à corrcspondência interna datada de 24 de

;areiro dc 2013, em que o Setor de LiciLaçôes solicita parecer lurÍdico sobre

processo para aquisição dc malcriais da trditora Positivo para os alunos do do

Ensino Fundamcntal - anos iniciais e pc)os:üunos da EducaÇào lnfantil .Jardim

Il, quanto a forma de contraçào da cmprcsa Editora Positrvo, e pedc também a

indicaçào de forma de contrataÇào por incxigibilidade dc licitaçáo, Ievando em

considcração quc scr dará contir.ruid:rdc iio uso do matcrial.

Na mcsma corrcspondéncia solicita a A Secrctaria Municipal

de Educaçáo, Esportc c Cultura, solicita os rclcridos maleriêus com urgéncia,

pois seráo utilizados no ano lctiYo de 20 I3. Dizcndo ainda quc csse materieú

apresentâ uma excelcntc qualidade o que possibilitrr o enriquccimcnlo do

trabalho do profcssor c [i,rnt]cm proporciona o contato divcrsillcado com a

linguagcm escrita presente no ambiente social, d:rndo condiçoes para as crianças

dcscobrircm o aspecto funcional da comunicação cscrita. descnvolvendo

intcrcssc, curiosidade c habitualidadc ncccssária para o uso social da lrnguagem.

oÍerecendo ainda o relerido m:rtcrial condicÕcs par:r quc os alunos aprendam a

formular questocs. diagnosticar L propor soluçocs rcais. co]ocandc> em prá[ica

conccitos, proccdimcntos c atitudes clcscnrolvidas no aprcndizado cscolar,

portanlo â prcscnte aquisicào umii formrt clc ditr t:onttnutrlade ao sisrema, que já

vcm scndo:rdot:rdo pc):r municiptr)rdadc clcsdc 2008.

Conformc a descnçào do produto acostada ao processo, trata-se

dc um sistcma dc ensino com caracterÍsticas cspccificas, posLo que é composto

por livros did;.rricos intcgrados :r um portal cducacional c que conta com

:rcompanhzrmcnto c asscssoramcnto pcdagógicos.
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Av WalleÍ Guimaráes da Cosla n' 512 Fone/Far (043) 266,1222 CNPJN'95561 080/0001-60

E marl !uu]jl-,t. rJ.rlllrr hÍ Nova Sanla Eathata Patará
t_-j :.:=

Para concluir. informa ainda quc o indicc do IDEB do Municipio

cstá aumcntarndo cacia r cz m:ris. Dcsta lorma nilo ó possir,cl estabclecer

comparaçc-rcs, a Sccrctaria nos consulta a rcspcito da possibrlidadc de

contrataÇào do srstcma aludido com inexigibilidadc dc Iicitaçá,r.

Assim, cm scguida an:rlisaremos a solicitaçào

DA DISPENSA E INEXIGIBILIDADE DE LICTAÇAO

Para rcalízar suas aquisicócs, os órgàos intcgrantes da

administraÇão pública devem scmpre obedcccr as norrnas legais aplicár'eis,

dentre as quais destacamos inicialmcnle as conlidas na ConstituiÇáo Federal,

quc cm scu :rrtigo 37. XXI cslabclccc quc. à cxcc{:ào dos czrsos prclistos na

lcgislaçào, os contratos clcr,eráo scr rr:alizados mcdiantc Iicitaç:1o. ondc se.;a

assegurada a rgualdade dc condiçoes a todos os concorrcntes.

A legislação referid;.i pcla Constituição Federal é a Lei 8.666/93

que arrola os casos de dispensa c clc incxigibilidadc de licitaçáo.

As hipótcses dc dispensa de licitaçào, de que trata - de forma

cxaustiva o artigo 24 da Lei de LrcitaçÕes, não sc aplicam ao caso em análisc.

.Já a possibilidadt: dc incxigibilidadc. prcvista de forma

crcmplilrcativa pclo anigo 25. merecr: mclhor anãrlisc. Scgue a rcdaÇáo do artigo

25 da l-er 8.666193

«Art. 25. E ínexigíuel a licitação quando houver inviabilid,o.de d.e
competiçào, ern especial:

cotnerclql exclusiuo, vedadq a preferência de marca, deuend.o q.

comproaqçAo de exclusividade ser Íeita dtravés de atestado
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i* PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Av Waller Gurmaràes da Costa n'5'12 Fone/Fax (0a3)266 í222 CNPJ N'95 561 080i0001 60

E marl frn h r () rJ.r .. n l,r Nova Santa EarbaÍa Paíaná

MARIA SYLVIA ZANlll,t-A DI PIE'['RO. nos ensina qucr

lornecido pelo órgã.o d.e tegistro do comércio do local em que se
realizaria a licitaçd.o ou a obrq. ou o seruiço, pelo Slndicqto,
FederaçAo ou ConJederaçao Patrona\ ou, aindo" pelas entidad.es
equivdlentes;

II ltttro ct cotltreloc(io rle.serUiqo-s t(;cnk\)s (,ttltilerados trc at1. 13 desta
l-et. rle talureza srrtttttktr, corn proltssrottrLs ou empre.s(.t.s (le notória
especu tz,oçao, ued«<lrt o tteríqibiltrl <tde prtr<t seruicos tle publicidode e
(liultlgeçao;

III pera corLlrel(rc(1o tle p«tfisstonri tk, qrutlquer selor arÍístico,
direletnctlle orl etrerlé.s <le eitpresáno e-tr'/rr.srUo. clesde qte cortsagrado
pelo críticct especraltzarltt otL pela oprrtrào ptibhco-''

§ ?o. Corrsrrierc se (le trclóne especíalvaq'ào o profissiotrcl ou empresa
culo cotrcerlo no campo cl<: surt especialk)o(le, decoftetTte de desernpenho
atllerior, esÍudo-s, experiêrtcitts, publrcações, orgenzacào,
apctreLhatrtetúct. equípe li.otice or.L de oLtlros r-er?ur.srlo.s relaciort<tclos com
.srrrrs trliurrlcrr?es, perntúe uL[erir que o se|t lrebalho e e:,^-ser]ciol e
it(lisculíL'eltnenle o rnrtis oclequotkt à pletttt -solry'rrc.ro rkt ob1elo do
coitrolo "

Vislumbra-sc do dispositilo acima quc a inexigibilidade de

liciraçào clcorre c1u:rrrrlo csLi\ ermos diantc dii invi:rl;ilirlaclc de compctiç:ào. Vale

dizcr, scmpre quc l.ro ciiso concrc[o o intcressc publico e a ncccssrdade da

administraÇão, somcntc possarn vir a scr atendidos por bem ou ser\rÇo singular,

ou cujo [ornecedor ó exclusivo, ocorrcrá à inviabilidadc de competiçào, uma vez

quc naro ha','erá como sc cstabclcccr crit(:rios objctivos dc comparaçào. No caso

cm cor.rcreLo o próprio fato do maLerialjá tcr sido implantado de [orma gradativa,

prc1udica a sua comparaÇão em rclaçâo a outros sistcmas. quc seriam

novamcntc iniciados.

"Havend.o impossibilidade de comparaçao entre os seruiços, e
necessitando a AdninistraçAo dessq. d3terminq.dq prestaçAo, ndo
há que se Jalar ern procedimento licitatórto, por inviabilidade de
licitqçdo.
?ais seruiços, portqnto, sAo d.enominq.d.os de nq.tureza singular,
cuja execução só pode ser atribuídq. a um determinado
projissional ou ernpresa especializoda. Obviannente, esse

rTemas Polêmrcos sobre Lrcrtações e Contratos 4" ed , São Paulo À/lalheiros Editores, 2000 p 123
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profrssional ou empresol tambérn nao sà.o os únicos no rnercad.o,

escolhido sdo denominqdores comuns o.o q.d,ministrq.d.or q.

justifi.co.r a inexigibilid.dde d e licito.cao. "

Portanto. ;r su.rgularrclade clc um br:m ou scrviço inviabiliza a

rt alizaláo dc ('( rtdm( parJ ir sur aquisit'áu.

MARÇAL.JUS'IEN FILIIOz lcciona quc a singu)aridadc

".., consiste nq impossibilidqde de encontrq.r o objeto que satisÍaz
o interesse público dentro de um gênero padronizado, com uma
categorta homogênea. Objeto si^gular é aquele que poderia ser
qualilicado como inJungível, para valer-se de cqtegoriq da Teoriq
Geral do Direito- Sà.o inlungíveis os objetos que ndo podem ser
substituídos por outros de mesmq. espécie, qualid.ade e
quqntidq.de. Um objeto singular se cqrq.cterizo quo.ndo é
relevante parq. a Administraçào Pública a identidad.e especiJica
d.o objeto, sendo impossível suo substituiçào por 'equiuq.lentes'.
Ocorre qwe o singulortdode do objeto nqda m(ris reÍlete senAo a.

singularidade do próprio interesse público a ser qtend.id.o. Ou
sejq, um certo objeto ^Ao 

pod.e ser substituíd.o pot outro, pqra
Jins de contretq.çAo administtatiua, pot ser ele o único adequado
a q.tend.er o interesse publico ou pela impossibilida.de d.e
atendinento q.o interesse púbtico, de tnod.o equiv@lente, qtraués
de outro objeto".

Assim, em vista do prcvislo no;rrtigo 25 cla Lei t3666/93 e seus

ir-rcrsos, ar inexigibilidadc dc licitaç:io dar.sc á scmprc quc a administração

ncccssi.tc adquirir um bem ou scn'iÇo singular, car:rcteristica que implica na

inviabilidade dt' r ompcticáo pirra a sur aquisicá,,.

O artigo 205 drr Constituicrro estaibelt:cc

"An. 2O5. A educrrcào. (lireilo de lodos e (leuet (lo l slado e da forníLio,
será promouido e itrcerrliua<kt cotl e coleboraçAo do sociedacle, uisando
ao pleno de:senuolurmertlo da pe-s-sr,ro. s..u preparo para o exercício det
<'ídatlarúo e sttct tytolifrt'tt<:ito pera o lrebel]to-''

'ob ctt.p 212
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''At1. 2O6. O r:rrsrrro -se,.ri rttirrr.slrrrrlo corrr brr.se rror.i .seE{/ülres pnt],.il)tos

l'll q«r(ütlto d( p(úlr(1o cle ry«tfuk«le

Nos artigos 2'c 3', IX, a LDB rcpctc as noÍmas constitucionais e

concede aos municipios a autonomia para a cscolha das propostas pedagógicas

que adotarào nas suas redes clc ensino, autonomia clue está sendo exercitada

pcla Sccrct:rria IVlunicip:rl da Educ:rçào. cm facc da narrada adequaçáo do

Slstema já implantado no Municipio, e possibilita o mclhor planejamento

pedagógrco proposto para as escolas municipais.

A Sccrctaria arnda inlirrma cluc a aqursrçào clo rcfcrrdo sisLema

proporcionzrrá :rpcrfeiçoame n to r: mclhor qu:rlihcaçào tanto aos alunos quanto

aos professorcs da rcdc municipal dc cnsino, mediantc a utilização de material

didárico de excclcntc qu:,rlidadc

.Já o a.rtrgo 2O6, Vll, dispoe

Ncssa estcira, [ambcm ó fundamcnta] distinguir unicidade e

srngularidade

MARÇAL .IUSTEN FILHOT cxplica

"Pode configuratse invio.bilidade de competiçào, pora Jins do
a.rt. 25 da Lei n" 8.666, mesrlt.o quando existiretn no mercado
inúlmeros partículqres em condições equivalentes de
desempenhor a prestaçAo necessária à satisJqçAo do itteresse
público.
A inviabilidqde de competiçq.o também se ueriJicara nos casos em
que houver impossibilidade de seleçao entre as diversqs
alternqtivqs segundo um critéào objetiuo ou quand.o o critér[o dq
uantajosidode Jor incompatiuel cot a na.turezq dq necessid.ade a
ser atend.ida-"

t ob c,t p z8a
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Mu nicipio

O aÍtigo 25, II, da Lei n" 8666/93, prewê uma hipótese de
incxigibilidadc "para .r contrártaÇào dc scrviços tócnicos cnumcrados no art. l3
desta Lei, dc natureza singular, com profissior.tais ou cmprcsas dc notória
cspccializaçào, rcdada it incxigibilidadc parit st'rvicos dc publicidadc e

d ivulgzrçào .

E nessc caso a conlinuidadc do sistcma já implantado pelo

A propósilo. o Suprcmo'l-ribun:rl Fedcral já sc emitiu o seguinte

O artigo 25, § I ". d:r Lei it666/93 dispóc

entendimcnto

"Seruiços técnicos proJFissionais especializddos sAo @queles que a
Ad'/'fui'aistraç(Io deue contrqtqr seÍ'l licitdçao, escolhendo o
contrqtq.do de acordo, en i.ltirrt.d Ínstâncic, com o grou de
confiança que ela própria, Ad.ministro.çao, deposite na
especializqçAo desse contrqtqdo. lVesses c.tsos, o requisito da
confiança da Ad ministrqçao em que d.eseje contratq.r é subjetiuo.
Daí que d redlizaçAo de procedimento licitatório pata. a
contratqçdo de ta.is serviços - proced.imento regido, entre outros,
pelo principio do julgdmento objetiuo é incotnpatíuel com q
atribuiçAo de exercício de subjetiüídade que o direito positiuo
conJere à Adtninistração pard a escolha do 'trabalho essenctcl e
indiscutiaelmente mqis qdequado à plena srrtisfrrçao do objeto d.o
contrato'(cÍ. o §1" do art. 25, do Lei 4.666/93). O que s norrna
extrdída do texto legal exige é q notória especiq.lização,
associcdo qo elenento subjetivo conJianço." (AP 348-5/SC, Rel.
Min. Eros Grqu).

25

§ 1"('onsirir:ro se d( notone espeaaltzação o prry'issiortcri ou empreso
cu.lo concetlo no ce,nl:o de sutL esp<:r'iolrcktrlt,, det:orr<:ttte de deserrtpenho
enlerior, esÍrrdo.s. experiêrrcttts, publicoçoes, organz«çào,
aparelhatnetlto, equtpe técnica, ou de outros requisttos relacronados cont
r^ua-s oÍiuidades, petrnit<r utf erir que o seLL trebolho é essencral e
tnrlrscutiuelntertle o .ltais rLrlequ<trlo à plctut .srrli.srr(tçricr rlo objelo do
co lreLo.'
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coNcLUsÃo

Tendo em vista o acima cxposto, concluÍmos no câso em apreÇo

que há possibilidadc dc inviarbilidadc de competiçào na forma disposta pclo no

caput do artigo 25 da Lci n' 4666193, assim como tambóm pcio disposto nos

incisos I c ll do mesmo artigo.

Quc seja cumprido o disposto no art. 26 da hi n' 8.666193,

encaminhar-ndo a autoridade supcrior para que decida sobre a incxigibiiidadc ou

nào da presen te aquisicào.

6

E o parcccr,

maíucl Estcr'áo Nu

Asscssor.Juri

nfs M trrgedo

d Íco
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA

auronrzaçÃo eARA ABERTURA DE pRocESSo DE coNTRATAÇÃo poR
tNExrcrBrLrDAoe oe lrcrraçÃo

De: Claudemir Valério - Prefeito Municipal

Para: Setor de Licitações

Nova Santa Bárbara, 25 de janeiro de 20í 3

Nos termos solicitação expedida pela Secretária Municipal de Educação,
autorizo a abertura de processo de contratação por inexigibilidade de licitação.

Encaminhe-se o presente processo, para tramitação pelos setores
competentes.

1 Setor Financeiro, para emitir a Declaração de Disponibilidade
Orçamentária e Frnanceira, rndrcando o número da Dotação
Orçamentária, disponível para fazer frente às despesas, bem como
informando sobre o impacto orçamentário-financerro, em cumprimento
ao art. 16, l, da Lei de Responsabilidade Fiscal, e, apos, remetê-lo à
Comissáo Permanente de Licitação, que deverá anexar o mesmo ao
processo;

2. Comissão Permanente de Licitação, para.

2.1 . Análise dos documentos de habilitaçào e providências de lustiÍicativa
de preço, em conformidade com aqueles praticados pela empresa em
suas atividades preténtas;

2.2. ConÍecçáo da Minuta de Contrato, devendo, a posteriori, ser remetida
para aprovação da Assessoria Juridica, nos termos do art. 38, bem como
para manifestaÇão acerca do cumprimento, no presente processo, dos
requisitos do art.26, parágrafo único, ambos da Lei no 8.666/93.

Determinam-se provrdências de tilo

o

al

Rua \\ allictlo llirtencoun d. \'loracs. lll - (.f 86150-l)0()- Ion. lx\l(rll)ll6ír llll (.\.P.1 \'9j í61.()800001-60

F -ntlil: l,i,lt ilo ,r |r:lr l! ltll lll - \o\ x Srrrlt BltL)trit , Pilranli
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PREFEITURA MUNICIPALi* NOVA SANTA BARBARA

Estado do Paraná

DISPENSA DE LTCTTAÇAO POR
INEXTGIBILIDADE N" OO 1 l2OL3

De acordo com o procedimento administrativo

instaurado pelo Municipio, objeto da Correspondência Interna de 18

de janeiro de 2013, relerente ao processo de INEXIGIBILIDADE DE

LICITAçÃO, para as despesas com a CONTRATAÇÃO DO SISTEMA

DE ENSINO «APRENDE BFIASIL", COM A EMPRESA EDITORÂ

POSITM LTDA, para suprir as necessidades da Secretaria de

Educacáo. Esporte e Cultura, tendo sido atendidas as normas legais e

pertinentes na lorma do contido no art. 25 e 26 da Lei 8.666 193 e

posteriores alteraçÕes, caracteriza-se a rclerida inexigibilidade de

licitaçào.

Publique se na forma da Lei.

Nova Santa Bárbara, 28 de janeiro de 2.013.

c to
P ipal

Rui \\altretlo Birrencorrrr de \li.rluer n'lll 8ll.1166llll- - 36.140 000 sire irrrr' :'i.t,r r,,i l.r
E-nrail: I .rt.L..L, i, r .lr |: -s,,1 

hr - \o\a S.rrrtr IJarbara l'r
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u
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EDITORÂ POSITIVO LTDA.
CNPJ/MF n' 79.7 19.6 I 3/0001-33

NIRE n" 4120t7t59t0

3T AltereçIo do Contrato Social

POSITM PARTICIPAÇÓES S.À, pessoa jurídica de diteito. irrivado,
inscrita no CNPJ/MF sob n' 14.764.573/0001-04 e na Junta Comercial do'
Paraná sob NIRE n'41300083657, em sessào de 0l/l2l20l l. coiri sbiíe e forci

na Avenida Cândido Haímann, L400, Bigorrilho. Curitiba, ;Par.dna, CLF
80710-570, neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro, Lucas Raduy

Guimarães, brasileiro, casado, engeúeiro civil, portador da Carteira de

ldentidade RG n" 3.666.25E- l /SSP-PR, inscrito no CPF/MF sob n'
875.4t3.4t9-91, domiciliado na Avenida Cândido Hartmann, 1.400,

Bigorrilho, Curitiba" Pararui. CEP 80710-570;

POSITIVO ADMINISTRADORA DE, BENS LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n" 8l .71ó.854/0001 -70 e na Junta

Comercial do Parâná sob NIRE n' 41202266773, em sessão de 2911211989,

com sede e foro na Avenida Cândido Hartmann, 1.400, Bigonilho, Curitiba,

Paraná, CEP E0710-570. neste ato representada pelo seu Diretor Financeiro.

Lucas Raduy Guimarães, brasileiro, casado, engeúeiro civil, portador da

Carteira de Identidade RG n" 3.666.258-I/SSP-P& inscrilo no CPF/lvíF sob n'
875.483.489-91. domiciliado na Avenida Cândido Haímann. I .400,

Bigorrilho, Curitiba, Paraná, CEF 80710-570;

únicas sócias da sociedade empreúria limitada que gira sob a denominação

social de EDITORA POSITIVO LTDA.. pessoa jurídica de direito privado.

com sede e foro em Curitiba, Paranil na Rua Senador Accioly Filho, 431.

Cidade lndustrial, CEP 81310-000. com Contrato Social devidamente

arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE n'.

41201785980, em sessâo de 05/ll/198ó, e inscrita no CNPJ/MF sob n'.

79.719.613/0001 -33, RESOLVEM por este instrumento paíiculaÍ de contrato

ALTERAR seu Contrato Social. mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRJMEIRA. Alrera-se o endereço da filial localizada na Rodovia BR-101, s/n".

Km 80.92. Muribeca. Jaboatão dos Guararapes, Pemambuco, CEP 54325-650. para a Rua

Francisco Alves. 590. sala 901, llha do Leite, Recife, CEP 50070-490.

CLAUSULA iH"rl $êFc
: ti

r:l
.l
:_ al

ia, a Cláusula Terceira do Contrato Socia[. vigorará

._ a:"' l-=
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EDITORA POSITIVO LTDA.
CN PJ/nilF n' 79.719.613/0001-33

NIRE n" 412017t59E0

37' Altereção do Contrato Social

CLÁUSULA TERCEIRA. Permanecem inalteradas rodas as cláusulas e condiçõá dô Contrato

Social que não colidirem com o presente instrumento.

Curitiba,06 de dezembro de 2012.

POSITIVO PARTICIPA
Lucas Raduy Guimarães

POSITIVO ADMTNIS'I'RADO DE BE S LTDA.
Lucas Raduy Gui s

,@*ffiff%ffi,%i.,. ,;, ,ffi'pr*r*63 ,E'
Visto da Advogada:

i(!
Selma Cristina Saito Azevedo

OAB/PR n" 28.453

Testemuúas:

4

l. Íri ". \
Nome: Nayane Tamye l'akahashi

RG: 48.896.294-8/SSP-SP

2

ome ayane

5.34 /SSP-PR
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EDIToRA POSITIVO LTDA.
CNPJ/MI' n' 79.71 9.ól 3/fi)01 -33

illRE n'112017t59E0

36' .Àlterrçâo Contraturl e Consolidação do Contrrto Smial

POSITIVO PARTICIPAÇÔES S.4.. pessoa jurídica de di:erto prrvaCo.

inscrita no CNPJ/lvtF sob n" 14.764.57-110001-04 e na Junta Corriercial do

Paraná sob NIRE n" .l I 3000t36-i7. em sessão de 0l/17!201l. com sede e

Íoro na Avenida Cándido Hartmann. I.400, Bigorrilho, Cuririba, Paraná

CEP 80710-570. neste ato representada pelo seu Diretor Fina,reeire, Lucas

Raduy Guimaráes. brasileiro, casado, engenheiro civil, ponador da

C arteira de Identidade RC n" 3-6ó6.25E- l/SSP-PR. inscrito no CPF/M|-' sob

n' 875.483.489-91 . donriciliado na Arcnida Cândido Hartmann. I .400.

Bigorrilho, Curitiba, Paraná, CEP 80710-570:

POSITiVO ADMINISTRADORÂ DE BENS LTDA.. pessoa jurídica de

direito privado. inscrita no CNPJ/lvíF sob n" 81.716.854/0001-70 e na Junta

Comercial do Paraná sob NIRE n'11202266773. em sessâo de 29i 1211989.

conr sede e foro na Avenida Crândido llartmann, 1.400. Bigorrilho, Curitiba-

Paraná, CEP 80710-570, neste ato representada pelo scu Diretor Financeiro.

Lucas Raduy Guimarães. brasileiro. casado, engenheiro civil, portador da

Caneira de ldentidade RG n" 3.6ó6.25E- I /SSP-PR. inscrito no CPF'/I!ÍF sob

n" 875-483.489-91. donriciliado na Avenida Càndido Haímann. [.400.

Bigorrilho, Currtiba. Paraní CEP E0710-5701

únicas sócias da sociedadt' empresária limitada que gira sob a denonrinação

social de E,DITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito

privado. com sede e foro enr Curitiba, Paraná. na Rua Senador Accioll
Filho, 1-l I , Cidade lndustrial. CEP 8l 3 l0-000. com Contralo Strcial

devidanrente arquilado na Junta Comercial do Estado do Paraná sob NIRE

n". 41201785980. em sessào de 05ll l/1986, e ittscrila no CNPJ/MI; sob no,

79.71s.611i0001-31. RESOLVEM por este instrumenlo paíicular dc

contrato ALTERAR seu ( onlrato Social. mediante as cláusulas e condições

seguintes:

('LÁtistrLA PRtMEtttA: Incluenr-se no objeto social as atiridades de: a)

descnvtrlr irncnto. edrçào e ctrntcrc ializaçào de material didático, livros- aSxrstilas e

rnapas cscolares ern quulquer tipo cle midia. inclusive digital: h) produçào. grur açào e

conrcrc ializ-aç

realiz-açào de

desr'n\ ol\ inre

asscssu il. e()nsultoria e ala e

nclusrre I)VDs ÍDigitul l trsutrlr /)ircr): c)

krs. sernináritrs e lbrmaçào conlinuada para ir

na modãlidade presencial e à distància: d;

slitucional. petlagôgica e educacional: e)

À ll

l, ::5 \-\

a

:'-z
õ---

I:IJTEI

;1.

!i. í .-r\- ,i r r:-



034

EDITORA POSITIVO LTDÂ.
CNPJ/MF n" 79.719.613/0001-33

NIRE n" 4120I7859t0

36' Alteração Contratual e Consolideçio do ContraÍo Social

conrercializaçâo. locaçào. representaçào e assistência técnica de bens e equipanrentos de

qualquer natureza. na área de inÍtrrmática e elerrueletónica; f) desenr olvir,tento. ediçiu,
comercialização e licenciamento de softwares e sistemas diversos: g) come,rializaçào e

dcsenvolvimento de pro_ietos educacionais e tecnológicos; h) representaçào.

conrercializaçâo. planejamento. implantação. treinamento. supoíe técíl;cu, supoíe
pedagógrccr e assistência lecnica de equipamentos, laboratórios e rnohilterios oe

inÍ'ormática, sistemas de aplicaçào pedagógica, sistemas de administraçâo escolar e

sistemas didáticos de ensino.

CLÁUSULA SECUNDA: Excluem-se do objeto social as atividades de fomento comercial

consistentes na conlpra e venda de efeitos comerciais e Íàturamento e de direitos creditórios

de lerceilos. execução de todos os trabalhos necesúrios de cobrança pam os clientes da

smiedade, de direitos credilónos que lhes sejam devidos e execução de trabalho de secretaria.

làlurâmento. conespondência, classiÍicaçào e documentação.

CLÁUSULÂ TERCEIRÁ: Em consequência. a Cláusula Terceira do Conrrdto Social.

vigoraÉ com a seguinte redaçâo:

CLÁUSULÁ TERCEIK4: DO OBJETO SOCIAL

,1 sotiedade tem por obielo.tocial

l. ,lcçenvolvimcnn. edição e comtrtiulização de material didtitico, lit'ros. apostilas e

nrupus es«tlare.s. e quolqu(:r lipt de mídio. inclusive u digilal:

2 u»nerctulizoçào de direitol pulrimontuis de uulores:

3. protluçào, gratução e conerciulização da midias elelrônica. inclusive ('D.t -

(.ompoct Discs e Dí'D,; - Digitul l'crsotile Dists.

J prestoçào de serviços de cridqfut e editoral'ào gróJicu:

5 reali:oçtirt cle tltrsos. pultslra.s. lrL'inümenlos. seminários c./ormação r:onlinuudu

puru o ,letenvoltinanlo pesxtul e proíissional, nu modolidade presencial e'à
dislânci<t.

6 ustttsoriu.linunceira, dc murkcting e de gestào da infutrmação educutiunol,
- ur r(,rJ.r'i4. consulk»'iu ( Ltrüliuçào inslilut'ionul. pectagógicu e cducuc'ional.

ll L'omtrciülE(rç'iio. ktuçào. rtprc\cnlü(ào c astisttnciu létnitu de hcn: t:

e.! u llru t a nu úreu lc infctrmoticu e eletro.'lrl rontut
NT AL^ Ào

Ituçào t lit'cncrunrunto dc soíluures e si.\temu.rI tú:st,nrtl r
iii:':; "- ,,, enl tá

:€

etÀodepn|tltt.tcducut.tonui,seÍecnllltigit'tls'
üRri lr 1 2
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EDITOR{ POSITIVO LTDA.
CN PJ/IU F n' 79.71 9.6 I 3/0001-33

NIRE n" 4t2017E59E0

36' Alleraçâo Contrrúurl e Coosolidaçâo do Contreto Sociel

coNsoLIDAÇÃO U<l COXTRATO SOCTAL

POSITM PARTICIPAÇÔES S.4.. pessoa jurídica de di.cito privado

inscrita no CNPJTN4F sob n' l,l.764.573,,0001-04 e na Junra Comercial do

l)araná sob NIRE n' 11300081657, em sessão de 0l/1212011. com sedc c

lbro na Avenida Cándido Hartma.nn. 1.400. Bigorrilho, Cuririba. Parana.

CEP 80710-570. nesle ato representada pelo seu Diretor Financeiro. Lucas

Raduy Guimarães. brasileiro, casado, engenheiro civil, poÍador da

Caneira de ldentidade RG n'-1.66ó.258-I/SSP-PR. inscrito no CPFTMF sob

n' 875.483.489-91. domiciliado na Avenida C--ândido Hartmann. 1.400.

Bigorrilho. Curitiba. Paraná. CEP 80710-570;

POSITM ADMINISTRADORÂ DE BENS LTDA., pessoa jurídica de

direito privado, inscrita no CNPJ/I\,ÍF yrb n'81.71ó.E54/0001-70 e na Junta

Comercial do Paraná sob NIRE n'41202266773, em sessâo de 29l1211989,

com sede e foro na Ar,errida Candido Hartmann. 1.400, Bigorrilho. Curitiba,

Paraná CEP 80710-570. neste ato representada pelo seu Diretor I inanceiro.

Lucas Reduy- Guimariles. brasileiro. casado, engenheiro civil. portador da

Carteira de Identidade RC n".1.666.258-l/SSP-PR. inscílo no CPF/MF sob

n" 875.483.489-91, domiciliado na Avenida Cândido Hartmann. 1.40(1,

tligorrilho. Curitiha. Paraná. CEP 80710-570:

únicas sócias da sociedade empresária limiuda que gira sob a denominaçào

social de EDITORÂ POSITM LTDA.. pcssoa jurídica de direito

prirado, com sede e loro em Curitiba" I'R, na Rua Senador Accioly Filho.

.111, Cidade Induslrial, CEP 81310-000. com Contrato Social devidamente

arquivado na .lunta Comercial do Eslado do Paraná sob NIRE n'.

4t201785980. em sessào de 05ll111986. e inscrita no CNPJ,MF sob n'.

79.719.61-iJ000l-31. RESOLVEIll por este instrumento paíicular de

contraro. CONSOLIDAR o seu contrato social, que se regerá mediante as

e láusulas e contlições scguintes:

CLÁIISTILA PRIMEIRA: DA DENoMINAÇÂO SOCIAL

Fr,, ÂuÍÊi.?TtcAÇÀo

t'úi §eE
3

denorninaçào social de EDITORA POSITIVO;\ sociedadc etnp

LTI)A.. é re gida 'çS,Íiid

a 1.087) e supleti\ Ilenrtelp?l

referente às sociedades limitadas (artigos Lt)5)

s aplicar eis às societlades anrinimas

ü
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-16' Alterâção Contrâtuâl e Consolideçio do Contreto Sociel

CLÁI.]SULA §EGUNDA: DA SEDE I SUAS FILIAIS

A sociedade lem sua sede e t'oro em Cuririba. PR. na Rua Senador Accioly Filho. 4-l l, Cidade

Industrial. CEP Elll0-000, podendo abrir e t'echar filiais, escritórios. etc.. em qualquer pane

do território nacional ou no exterior a criterio dos seus sócios. Atualmente a xrciedade possui

as seguinles unidades operacionais:

r Filial 0l: Avenida Ciândido llarlnrann. n' 1.400, Bigorrilho. CEP 80710-570.

Curitiba. PR-

o Filial 02: r\venirla Nossa Seúora Aparecida, n' 174, Seminário. CEP 80440-000,

Curitiba- PR.

r l-'ilial 03: Rua Onze de Fevereiro, n' I87/189. térreo, Cidade Vargas. CEP 04.j19-

020. Sào Paulo. SP.

r Filial 04: Rodovia BR 101, s/no. Km 80,92, Muribeca" CEP 54325-650. Jaboarão

dos Guararapes. PE.

CLAUSULA TERCEIRA: DO OBJETO SOCIAL

A sociedade lem por objeto social

l. desenvoh'imento. edição e conrercialização de material didático. lirros. apostilas e

mapas escolares. cm qualquer tipo de mídia inclusive a digital:

2. conrerc ializaçào de direitos patrirnoniais de autores:

3. produção. gravação e conrercializaçào de midia-s eletrônica, inclusivc. CDs -

Compact Discs e DVDs - Digital Versatile l)iscs;

4. prestação de serviços de criaçio e editoração gráÍica:

5. realização de cururs, palestras. treinarnentos, seminiirios e formaçào continuada

para o desenvolvimento ;xssoal e protissional. na modalidade presencial e à

distància:

6. assessoria financeira. de marketing e de gestào da informação educacional:

7. assessoria. consultoria e avaliaçào institucional. pedagógica e educacionall

E. conrcrcialização. locaçào. reprcsentaçÀo e assistência técnica de bens e

equipamentos de qualqucr nalurcza na área dc informática e eletroeletrônica:

Q. descnyo cralizaçào c licenciamento de soliwares c' sislemas

dire
A(.)

tíil33q8..27

lilgç§ge cÉ to de projett.rs educacionais e tecnológicos:
E

I
E
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-16' Alteração Contratual e Consolidaçâo do Contrrto Social

ll. rcprescntaçào, comercializaçào. planejamento, irnplantação, treiname'lrL., suploíe

técnico. supone pedagógico e &ssistência técnica de equipamentos, laborarórios c

mobiliários de inÍbrmárica. sistemas de aplicação pedagógica. sisr.j.nas dr:

administração escolar e sistemas didáticos de ensino.

PaÉgrafo Primeiro: Na sede social e na tilial lorcalizada na Avenida Nossa Senhora

Aparecida. n' 174. Seminário. Curitiba. Paraná. CEP 80.440-000 serão desenvolr idas

todas as ativirludes descritas acima.

PaÉgrafo Segundo: Nas Íiliais localizadns na Rua Onze de Fevereiro, n' 187/I89.

terreo. Cidade Vargas, CEP 04i19-020, São Paulo, SP e na Rodovia BR l0l. s/no. Km
80.92. Muribeca, CEP 54325-650. Jaboatão dos Guararapes. PE, serão desenvolvidas

somente as atividades de comercialização dos produlos descritos acima.

Peúgrafo Terceiro: Na iilial localizada na Avenida Cândido Hartmann, no 1.400.

Bigorrilho. CEP E0710-570, Curitiba- PR. serâo dernvolvidas unicamenre alividades

de administração da sociedade.

CLAUSULA QUARTA: DO PRÂZO

A sociedade t'oi constituída em 0i/l I /1986 e seu contrato social arquilado na Junta Comercial

do Estado do Paraná sob NIRE n'41201785980. em sessâo de 05/l l/1986, scndo seu prazo

de duraçào por tempo indeterminado.

CLÁIÍSULA QTJINTA: IX) CAPITAL E DAS QUOTAS

0 capital social. no valor de R$ 24.594.935.00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e n()venta

c quatro mil. novecentos e trintâ e cinco reais). dividido em quotárs com valor nominal de R$

I .00 ( um real) cada. Íica distribuído entrc as sócias da seguinte l'orma:

Sócios Quotes

Positi\ o Parl ici rações S.A ?1t1,+.?il
I

24.594.93.1.00

Posi tivo Âdmrnistradora r.00

2{.59{.935,00Total 41 3838.276F

i, )i.;^, r:'i-?-. . rr;.irir..

2{.59{.935

Panígrefo Piiniêiro: «)

tnteEralrzadi.rii,'r i 2 0É

iul da sociedade está rnteiràmente subscrito e

I
--..)
..Y

(

Ca tal (RS)

, u: itÍ t!.lsrtirrq

6

Ê



039

EDITORA POSITIVO LTDA.
CN PJlllI F n' 79.7 I 9.ó I 3/ím0 l -3-1

NIRÍl n'.112017t5980

36' Alteraçâo Contrstual e Consolidaçlio do Contrelo Social

Parágrofo Segundo: A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas.

nào respondendo os socios nem subsidiariamente pelas obrigaçôes sociaic, mas todos

respondem solidarianrente pela integralizaçào do capital social, conforme o aíigo 1.052

do (lódigo Cilil Brasileiro.

Parágrafo Terceiro: As quotas sociais sào indivisíveis perÍmte a sociedade, sal vo para

efeito de transferência. caso em que se observaÉ o disgnsto no Parágrafo Primeiro do

art. 1.056 do Codigo Civil Brasileiro. e a cada uma delas coresponde o direito a um

voto nas deliberaçôes dos socios.

Parágrefo Quarto: No caso de não integralização do valor das respectivas quotas por

qualquer dos sócios em luluras subscrições com integralização enr espécie, aplicar-se-á

o disposttl no aÍt. 1.058 do Codigo Civil Brasileiro, mediante resrlução aprovada por

volos da maioria do capital social. excluido da deliberação o soci<l em mora, podendo os

sócios partilhar entre si as quotas do sócio renrisso. na proporçào de suas participações

na srrciedade. ou transt-eri-las a lerceiros, excluido o subscritor primitivo do aumento de

capital.

Parágrafo Quinto: Do valor devido ao socio remisso, os sócios deduziÉo os valores

corÍespondentes aos juros de nrora pelo período em que sua obrigaçào de realizar o

capital restou sem cumprimento. calculados pela aplicação da taxa de l% (um por

cento) ao mês ou fraçào, bem como as despesas incorridas pela sociedade para apuração

do ralor. as quais são prctixadas ern 2ozo (dois por cento) do montante devirlo ao sócio

inadimplente.

Parágrafo liexto: Os socios têm prelêrencia para subscrição das quotas decorrentes de

aumento de capital social, na prop,orçtio das quotas -iá possuídas anteriormente. sendo

assegurado o exercicio deste direito na data da apÍovaçào do aumento de capital ou ate

30 (lrinta) dias após a delibtraçâo. (iaso qualquer dos socios deixe de exercer este

direito de subscrição no prÍrzo retro estabelecido, tal direito Í'icará automaticamente

transfêrido at's demais sticios. na proçxrrçâo de suas resSrctivas paíicipaçôes no capital

soc ial.

(]I-AUSI.iI-A SEXT
.AS

. -'i i.:11 383§.?
t-r -1,( !.. ,. - -,,

\s quotâs da soci iüÊi.,bód translbridas ou oneradas a qualqut'r titulo.

m o express() consenlimento da sociedade.
a

a!

ii".
El*i
í' (-
jl

fli itfll.
I
i

I

inc lusrr e penhorac.la

l

5-:

-)

. \r: _! _.!-lit.fi.:v.

r.



04 L')

EDITORA POSITIVO LTDA.
CNPJMF n' 79.7 19.61 3/0001 -33

NIRE n" {1201785980

36' Altereçâo Contratual e Consolideçâo do Contrato Social

aprorada mediantc deliberaçào de rotos correspondente a ru. (trôs quartos) das quotas

representativas do capital mcial.

PaÉgrafo Primeiro: A venda ou transl'eréncia. a qualquer titulo. do controle societário

dtu sócias (pessoas jurídicas), se sujeita às mesmas regras de direito de prefçriÍcia na

forma dos parágratbs seguintes. excelo s€ o controle for transt-erido ao(s) heÍdeiro(s)

necessário(s) do(s) controlador(es).

Parógrefo Segundo: Quando alguma das socias desejar alienar suas quotas e/ou

direitos de subscriçâo. as demais social; terào preferência para adquirir estas quotas ou

drreitos de subscrição otbrtados. na mesma proporçâo de sua respectiva participação

societária (excluida, para efeitos de determinaçâo dessa participação. a paíicipaçâo da

ot'e nante), pelo mesmo preço e demais condições negociais.

Parágrafo Terceiro: A socia quc desejar alienar suas quotas e/ou direitos de

subscriçât-r. a qualquer título. devení contunicar à sociedade e as demais sócias a sua

intençâo. através de comunicaçào escrita. remelida pelo correio com aviso de

recebimento ou por outra maneira que comprove o efetivo recebimento pelo

destinatário. intbrmando o preço e demais condições para a cessâo e, se for o cilso. o

nonre do terceiro pretendente à aquisiçào das quotas da ofenante.

ParágraÍo Querto: Nos 30 (uinta) dias subsequentes ao recebimenl.o da notificaçào de

que tÍata o parágral'o anterior. as demais socias poderào exercer o direito de preferência

que trata «.r ParágraÍb Segundo retro.

Parágrafo Quiolo: Esgotado o pra.,.o previsto no parágral-o anterior. se qualquer das

sócias notiÍicadas nào exercer o direirc de prel'eréncia. as demais sócias que o

exercercm terão prazo adicional de l0 (trinta) dias para adquirir ou subscrever as quolas

ou direitos de subscrição olênados proporcionalmente âs suas paíicipaçôes. Nào scràtr

computadas no cálculo dcssas panicipaçÕes proporcionais ncm a paíicipação da socia

alienantc nem a paíicipaçào da so,ci:r que nào exerceu direito de preferência.

Parágrefo sexlo: [)ecorridr)s os pÍirzos pÍevistos nos parágralirs snteriores sem que as

demais sócias renham exercido o direito dc preÍêrôncia. a sócia ol'enante estará lirrc

para reali reço c denrais condiçôcs da ofena. para adquirentes

rno cas(). o nome do pretendenle à aquisiçào sr'ia

uc reprcscntenr )i do capital social
À.d e§uéqresoclas ()u
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Parágrafo Sétimo: A comunicaçào das condiçôes por escrito à sociedade rambcnr

dererá ser obsen'ada caso a úcia pretenda solicitar autorização para oneraçào das

quotas. De posse desta solicitação a so,:iedade deliberará sobre a cor.ccssào da

autorização pam qualquer tipo de garanria. especialmente o penhor de quoras, bem

como definirá suas condições. Neste sentido, salvo deliberação lomada poi vr.rros de

mais de r,'. (três quartos) das quotas do capital social em contráÍio. excluída a só.cra que

solicitou â autorizaÇào. o penhor se dará apenas sobre os resultados financeiros

produzidos pelas quotas, tais como lucros, dividendos e restituiçào em caso de redução

de capital ou dissolução da sociedade. sendo que em neúuma hipótese o favorecido

pela garantia será admitido aos quldÍos sociais ou exercerá direitos de sócio, como o de

voto. inclusive não sendo admitido assinar alterações do contrato social.

Perágrefo Oitevo: Será nula de pleno direito e inoperante em relação à sociedade

qualquer trar.rsferência ou oneraçào Í'eita em desacordo com o dlsposto nesla çláusula.

CLÁUSULA SÉTIMe: DA ADMINISTRAÇÃO

A sociedade será administrada por uma Diretorir composta de 06 (scis) administradores,

sócios ou não sócios. eleitos e designados através de reunião de sócios. com as seguintes

denonrinações:

l. Diretor Presidente (um):

2. l)iretor Adnrinistrativo (um):

3. Dirctor Financeiro (um); e

4. Diretores I écnicos (três).

Parágrefo Primeiro: Os Administradores sào investidos. isoladamente. de todos os

poderes de administraçào e rcpresentaçào da sociedade. em juizo ou tbra dele, perante

quaisquer pessoas. nalurais ou .iuridicas. de direito público ou privado. inclusive a

representaçâo perante qualquer repaíiçâo lederal. estadual ou municipal e autarquias. ii

fim de assegurar o pleno desempenho de suas tünções. Os aludidos poderes deverâtr ser

exercidos de acordo com as disposiçõcs do presente contrato social e respeiladas as

limitaçÕe s estabclccidas ttesta cláusula.

Perágra.fq ação tla sociedade será exercida em conjunto de 0.1
AO

( três) r
aL\li
hr ,.\li

LE
lcs casos. alem dos prel istos em lei

bcns irnril eis da srrciedade

investimentos: e
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c) Contratar empréstimos e Íinanciamentos na condição de mutuante ou m'rluário.

com garantias de kns do atito permanente.

Parágrafo Terceiro: A sorciedade, representada em conjunto de 02 (dois)

adminislradorcs, poderá conceder, na condiçào de terceiro. gáüanlia. reais ou

fidejussórias de débitos tribuüirios/liscais das empresas GnóÍica e Editora Posigraf

S.4., Centro de EsÍudos Superiores Positivo Ltde., Positivo Administradore de

Bens Llda- e Positivo Educacional Ltda. independentemente do proveito que possa

obter com essa concessão. e poderá ainda conceder avais, fianças ou quaisquer outras

gaÍanlias reais ou firlejussórias que beneliciem Írs empresas acima citadas. respeilado o

disposto no panigrafo sexto da presentc cláusula.

Perágrefo Quarto: Os membros da diretoria, mesmo sócios nomeados no contrato

social. poderão ser destituidos em reunião de sócios, pela aprovação de titulares de

quolas que repres€nlem 2/3 (dois terços) do capital social.

Parágrefo Quinto: Os administradores poderão constituir mandatários da sociedade.

especiÍicados no inslrumento de mandalo os atos e operaçôes que poderio praticar. A

outorga de procuração requer a assinalura de:

a) 03 (três) administradores, em conjunlo. quando da concessâo de poderes para a

prática dos atos descritos no parágra fo segundo acima:

b) 02 (dois) administradores, em conjunto. quando da concessão de poderes para a

prática dos atos descritos no parágra{b terceiro acima. e para a outorga de poderes

para assulnir outros cornpromissos e/ou obrigaçô€s para a sociedade:

c) 0l (urn) administrador. isoladrmente, para nomear advogados. com os poderes da

cláusula ad .iudicia. repres€ntantes perànte órgãos públicos, autarquias. sindicatos c

paÍa norneaÍ representante(s) cm qualquer modalidade de processo Iiciutório.

Parágrafo Serto: Sâo expressâmente vedados, sendo nulos e inoperantes em relação à

sociedade e perante terceiros. os atos de quaisquer sócios. administradores. diretores.

procuradores ou funcionários que a envolvam em obrigaçôes relativas a negócios e

operações cstraúas aos objetivos sociais. tais como tiança, avais, endossos ou

quaisquer outras BaÍantias prestadas em favor de terceiros. ressalvado o previsto nos

parágralbs anteriorcs.

Perágrrfo iou adnrinistrador t'or obrigado r quitar divrdas da0

socicdade. E I a fàr.or destu concedrdo. os demats stie ios

h assumida pelo at'alistareso'.rndem Lrlidariasr' i' ! \ I I
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36' Alteraçio Contratual e Consolideçio do Contreto Sociel

Perágrafo Oitavo: Os administradores no efetivo exercício das Íunçôr:s poderão

receber um pró-labore mensal. a seÍ pago ou creditado, fixado por sôcios que

represenlem a maioria do capital social.

CLAUSULA OITAVA: DO CONSELHO F|§CAL

A sociedade não terá conselho fiscal.

CLÁUSULA NONA: DAS DELIBERAÇÔES IX)S sÓcIos E ALTERÂÇoES Do
CONTRATO SOCIAL

Os sócios são soberanos para introduzir ou decidir sobre quaisquer modificaçôes ou alterações

do contrato social e poderão fazê-lo mediante celebração de documento escrito de alteração de

contrato social ou a real ização de reunião de sócios, que conforme o caso deverá ser

consubstanciada em alterarçào contratual.

Parágrafo Primciro: As reuniões de socios serão convocadas pelos administradores ou

por qualquer dos sócios nos casos previstos na legislação ou nesle contÍato, mediante

comunicação escrita aos sócios, com aviso de recebimento. em intervalo não inferior a

05 (cinco) dias, estabelecendo o local da realização da reunião (que deveni ser o da sede

social. salvo se, por razões ju*iÍicadas, outro local seja escolhido), a data e horário de

instalação em primeira e segunda convocaçào bem como um resumo da pauta dc

assuntos. instalando-se em primeira convocação com a presença de titulares de. no

minimo. )á (três quaflos) do capital social e. em segunda convocaçâo com qualquer

número. Poderão, também. os sócios serem convocados por editais publicados na lirrma

da lei.

ParágraÍo Seguodo: Entre os presentes serào eleitos, caso necessário. o presidente e o

sccretário e tomarào por escrito as deliberações em ata ou em documenLo de alteração

contratual.

Parágrafo Ierceiro: Podcrào ser dispensadas todas as t'omralidades de convocação

aclma pr na reunlao em que lodos os sócios tenhanr comparecido.
AUTENTTCAÇÁO
i,.l l) 3898.2Z

deverá realizar-se unra reuniào de sócios crrrn rr
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l. fomar as contas dos administrador,.-s e delibeÍar sobre o balanço patrimonial e o
resultado econômico:

2. Designar adnrinistradores. quando lbr o caso: e

J. Tratar de qualquer outÍo assunto constante na oÍdem do dia.

Perágrafo Quinto: As deliberações da sociedade sohre quarsquer malérias. o5sen'adas

as regras e exceções deste contrato. e as que dependam de quorum nraior em

decorrência de lei. serão considerada-s quando tomadas por votos representatiros tle

mais da metade das qutÍas do capiLal social e a cada quota corrcsponderá o direiro a 0l
(um) voto.

Panlgrafo Sexto: As alieraçôes contratuais serão sempre t'ormalizadas por escrito.

sendo consideradas válidzu quando assinadas por sócios litulares de votos

representalivos de. no mínimo. Z (três quartos) do capital social. salvo quando a matéria

em discussâo exija quorum diverso em razâo de dispsições legais ou dcste contrato.

situação na qual a ata de reunião ou o documento de alteraçào contratual deverá conter

assinaturas correspondentes a esle quonfit-

Perógrafo Sétimo: As seguintes matérias estarão sujeilas ao quorum especial de

aprovação indicado:

a) pelos votos cr)respondentes a. no minimo, % (três quartos) do capital social.

quando se tratar de mtúiÍicação do contrato social: incorporaçào da sociedade por

outra, sua Íüsào. cisão. dissolução ou cessagão do estado de liquidação da

sociedade: a transtbrmaçào de sociedade limitada para sociedade anônima- a

admissào de nolos úcios e cessâo de quotas ou díreirc de pretêrência para

subscrever quotas entre sócios e não sócios;

b) pelos votos correspondenles a ntais de 2i3 (dois terços) do capital social, nos casos

dc designação de administrador sócio, quando feita em ato separado; o modo de sua

remuneraçâo; a destituiçào de administradores; e a participação dos sócios nos

lucrosi

c) pelos rolos corresgrndentes a, no mínimo. l/r (três quaíos) do capital social. tr

pedido de concordata e a cxclusâo de socio porjusta causa, sendo que. nesle último

caso. as quotas do úcio objeto do pedido rJe exclusâo nào comporão <\ quorum à seÍ

atingido. não tendo estc. p()íanto. o direilo de votar:

d) pela
rÇÂ

prcsentes, nos caso de aprovaçào das contas du

ja desriluiçâo de liquidantes e julgamento das suasad
o
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36' Àlteração Contratual e Consolidaçio do Contrato Social

e) pelos votos correspondentcs à totalidade do capital social. quando se tratar d.t

designação de administradores não sócios. enquanto o capital social ntr.r cstive.
totalmente integralizado;

t) pelos votos correspondentes a 2iJ (dois terços) do capital social, quando se tratar de

designação de administradores nào sócios. com o capital social rotl,rnentc

integralizado.

Parágrefo Oitevo: O sócio expressamente discordante de deliberaçâo que lenha

aprovado modificaçào do contrato social. cisão ou fusâo da sociedade, incorporação de

outra. ou dela por outra" poderá solicitar sua retirada da sociedade, recebendo em

pagamento de sua participação o valor patrimonial da mesma. conforme os critérios dc

apuração estabelecidos nos parágraÍ'os seguinles.

Perágrafo Nono: Os havers; do sócio retirante seÍão apuràdos com base na situação

patrimonial da «xiedade, à data do evento, verificada em balanço especialmente

levantado, com base em valores de mercado.

Parágrefo Decimo: O pagamento do reembolso de capital previsto no parágralb

anterior. a criterio da sociedade, poderá ser Íêito em 60 (sessenta) parcelas mensais.

iguais e sucessivas. representadas por igual número de "notas promissórias" emitidas
pela scrciedade. sendo a primeira delas com vencimenlo nos 30 (tÍintâ) dias seguintes à

data do evenlo, simultaneamente com a assinatura da alteraçào contratual rcspectiva. As

demais prestações serão corrigidas monetariamente com base na variaçào mensal da

TJLP (T'ara de Juros de Longo Prazo).

Parágrafo Décimo Primeiro: Por acordo entre os úcios. estes valores prderão ser

pagos de forma diÍ'erente. inclusive com bens móveis ei<lu imóveis, porént sempre

dentro do prazo máximo de 6l lscssenta e um) meses da data do evento.

(]LÁIIST]LA DECIMA: DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBT]IÇÃO DE

RESULTADOS

O exercÍcio social sc estenderá de l" de janeiro até 3l de dezembro de cada nno e. a scu

rerrnino. os administradores prestarà() contas justiticadas de sua gestào, procedendo à

elaboraçâo do inv

sociedade.

ial e do balanço de resultado econômico da
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3ó' Àltereçâo Contretuel e Consolidação do Contrito Social

Perágrafo Primeiro: Por deliberaçào dos srtcios poderá ser estabelecida a nà.r

distribuiçào dos resullados ao linal tlo exercício strcial. mantendo-se os mcr.tarrtes nã(,

distribuidos em co a de reserva de lucros, para Íütura distribuição ou capitalizaçâo. ou.

se perda ou pÍejuízo em contr a compensâr.

Parágrafo §egundo: A distribuição de resultrdos poderá ser feita rle lbrma

proporcional ou nào à participaçâo do capital social. Só podeú ser desproporcional caso

haja concordância da totalidade dos sircios.

PaÉgraÍo Terceiro: A sociedadc poderá proceder à elaboração de demonstrações

Íinanceiras e conuíbeis intermediifu-ias, inclusive mensais. e. a critério dos sócios.

distribuir resultados apurados nestas demonstrações, ou antecipar resultado a ser

apurado ao final do exercicio social.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA EXCLUSÃO DE sÓC|os

O socio pode ser excluido mediante a iniciativa da maioria dos sócios. representâtiva de mais

da metade do capital strcial. quando estes entenderem que há justa causa (Art. 1.085 do

Código Civil Brasileiro).

Parágrefo Primeiro: Entende-se porjusta causa a colocaçào em risco da continuidade

da empresa, em virtude de atos de inegável gralidade, o comelimento de falta gravc no

curnprimento das obrigações de socio, a incapacidade supenenienle e tambénr a

ausencia da "Llleclio societoli:i .

Perágrafo Segundo: A exclusào somente poderá ser tleterminada ent reunião.

especialmente convocada par:r este Íim. ciente o acusado em tempo hábil para pemritir

seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

Parágrafo Terceiro: O stxio excluido receberá seus haveres (capital. lucros e detnais

creditos). com «rbservância das condições estipuladas nos Parágraf«rs Nono. Décinro e

Decirno Primeiro da Cláusula Nona deste Contrato Social.

CI,ÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA LIQI.IIDAÇÀO E DISSOLUÇÃO

Ç o
À relirada, exclu

qualque'r Lrm dos

ril. liquidação. impedimento ou làleciment,r de

iedade. que remanescerá som os delnais sócios

I
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-16' Alteraçào Contratual e Consolideção do Conarsto Socist

No caso de permarecer apenâs um sócio. a sociedade terá o pmzo de 180 lcento e oitenta1

dias para o inlgesso de um novo sócio.

Paúgrafo Primeiro: No impedimento ou falecimento de quaisquer dos sricios. seus

herdeiros e sucessores poderâo ingessar na sociedade, com o consentimentu rle sócios

superstites que representem % (tres quartos) do capital social. No caso de ser rgeitada
esta admissào. os herdeiros ou meeiro do de cujus serâo reembolsados pelo valor de

suas quotas. nas condiçôes estipuladas nos Parágrafos Nono, Décimo e Décimo

Primeiro da Cláusula Nona deste Contrato Social.

Perágrafo Segundo: A sociedade seni dissolvida nos demais casos previstos em lei ou

por deliberaçâo de socios que represenlem l/o (lrcs quartos) do capital, cabendo aos

sócios, em qualquer hipotese. estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidanres e

tomar as demais medidas necessárias pírÍa promover a liquidação. Realizado o ativo e

solvido o passivo, o saldo verificado será repa(ido entre os sócios proporcionalmente

ao valor das respectivas quotas de capital.

Panígrafo Terceiro: No caso da dissolução da sociedade. Íica reser'-ado.

pretêrenciahnente ao sócio que manifestar interesse, o direito de adudicaçào do

negócio. este assumindo o ativo e passivo, desde que elêtue o pag.rmento dos haveres

eventualmente devidos aos denrais sócios. nas condições estipuladas nos Parágralos

Nono. Décimo e Decimo Primeiro da Cláusula Nona deste Contrato Social.

CLÁ[JSULA DÉCIMA TERCEIRÂ: DO DESIMPEDIMENTO

Os sócios e/ou administradores declaram, sob as penas da Lei. que não estão impedidos de

exercer o comércio ou a administração de sociedade mercantil. por lei especial. em virtude de

condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que

temporariamente, o acesso a cârgos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita

ou subomo, concussão. peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema tinanceiro

nacional. contra normas de defesa da conconência. contra as relações de consumo. té pública.

ou a propriedade.

CLÁUST]LA DÉCIMA QU.{,R'IA: DO FORO

,tr ÁutEpT !
.l

fo resoltidos nos termos da legislaçào em vigur.

Í,tt !,9 <,,,-ios. o I oro ( entral da ('onrarca rla Reurào ,.
"!\

dos casos quc possam surgir na sociedade. \

Os casos omissr'rs

licando eleito. de
E
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36' Alteraçào ConÍraÍuel e Consolidação do Contrato Sociel

[-r. por iissim teren] justos e contratados. lavram. datam e assinam,.iuntamentL com duas

testemunhas, o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e l'orma. olrrigando-se

Íielmente por si e suas sucessoras a cumpri-lo em todos os seus lermos.

Curitiba.0T de novembro de 2012

t( J
POSITIYO PARTICIP o A

l,ucas Raduv Gui

l(/t ! \l
POSITIVO ADMINÍSTRÂDO LTDA.

Lucas Raduy Gui

Visto Advogada

re
Selma Cristina Saito Azevedo

OAB/PR n" 28..151

I'estemunhas

Nomc. Nayane Tamy'e Takahashi
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CNPJ/MF n" 79.7 I 9.613i0001-33
NIRE n'.112017859E0

ATA DA T3'REUNIAO DE SÓCIOS

l. Data, Hora e Local: Dia 12 de março de 2012, às 09h00, na sede social, localizada na Rue
Senador Accioly Fi-lho, 43 l, CIC, Curitiba, Paraná.

2. Convocação e Presença: A convocação foi dispensada, em razÁo da presença di. tolalidade
dos sócios representantes do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Liwo de Presença

de Sócios.

3. Mesa: Cixares Líbero Vargas, como Presidente; e Lucas Raduy Guimarães, como Secretiirio.

4. Ordem do Dia: (a) renúncia do Düetor Presidente; (b) eleição de novos membros da

diretoriq (c) ouuos írssuntos de interesse social.

5. Deliberações:

(a) Por unanimidade de votos, os sócios aceitaram a renúncia apresentada pelo Diretor

Presidente, Sr. Oriovisto Guimarães, registrando agradecimento pelos longos anos de serviços

prestados à Sociedade;

(b) Por unanimidade de votos, foi eleito para o cargo de Diretor Presidente, por prazo

indeterminado, HÉLIO BRUCK ROTENBERG, brasileiro, casado, empresário, portador da

CIRG no 1.217.176-5-SSP-PR, inscrito no CPFMF sob o no. 428.804.249-68, domiciliado na

Av. Cândido Hartmann, 1.400, Bigorrilho, Curitiba, Paraná; e para o caÍgo de Diretor Técnico,

anteriormente ocupado por HÉLIO BRUCK ROTENBERG, foi eleito, por prazo indeterminado,

SAMUEL FERRÀRI LAGO, brasileiro, casado, empresário, portador da CIRG n' 3.668.497-

6-SSP-PR, inscriro no CPF/lv{F n' 599.964.20949, domiciliado na Rua Grã Nicco, I [3, Bloco 3,

5o andar, Mossunguê, em Curitiba, Paraaá, os quais tomarn posse, Deste ato, mediante assinatura

de termo de posse registrado em livro próprio.

(c) Por unanimidade de votos, ratifica-se a eleição dos demais membros da diretoria eleita

anteriormente que fica assim composta:

Diretor Presidente: Hélio Bruck Rotenberg

Diretor Financeiro: Lucas Raduy Guimarães

Diretor Administrativo: Renato Ribas Vaz

Diretores Técnicos: Cixares Libero Vargas, Ruben Tadeu Coninck Formighieri e Samuel

Ferrari Lago.

6., Eocerramentol Finalizados os trabalhos, o Sr. PÍesidente

quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, a sessão foi

Iavrahua da presente at4 na forma prevista no § lo do artigo I

lida e aprovada, a ata foi assinada por todos os ios presen

a palavra a quem dela

sÍulo a

A tt4

02. Após
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ATA DA 13'REUNIÃO DE SÓCIOS

7, Certidão: A presente é ia fiel da ata lavrada em livro próprio.

rffi LcrxÂREP
Presidente

ov G cAs IIY G

Visto da Advogada:

Selma Cristina Saito Azevedo

OAB/PR 28.'.153

o
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EDTTORA POSITIVO LTDA.
CNPJ {F tr' 79.719.613/0001-33

NIRE n'412017859E0

ATA DA 11'REITMÁO DE SÓCIOS

l. Data, Hora e Local: Dia 30 de abril de 2012, as 09h00, na sede social, localizada na Rua
Senador Accioly Filho, 43 l, CIC, Curiúba Paraná.

2, ConvocaSo e Pr€sença: A convocação foi dispensad4 em razão da presença da totatidacio

dos sócios representantes do Capital Social, conforme assinaruras apostís no Livro de Presença

de Sócios.

3. Mesa: Cixares Líbero Vargas, como Presidente; e Lucas Raduy Guimarães, como Secretário.

4. Ordem do Dia: (a) tomar as contas dos Administradores e delibemr sob.e o Ba.lanço

Patrimonial e Demonstração de Resultados do exercicio social encerrado em 3l de dezembro de

2011; (b) Íixar a remuneração dos membros da Diretoria para o exercício social de 2012; (cl

outros assuntos de interesse social.

5. Deüberações: Por unanimidade de votos: (a) foram aprovadas as contas dos Administradores,

o Balanço Pauimonial, a Demonstraçâo de Resultados, a DemonsEação das lvlutações do

Patrimônio Líqúdo e a Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício social encerrado em 3 I de

dezembro de 201 l, que serão levados a arquivamento juntamente com esta ata, na forma de

Anexo I; (b) foi aprovado que os membros da diretoria não receberilo neúum valor a título de

remuneração ou próJabore.

6. Encerramento: Finalizados os trabalhos, o Sr. Presidente ofereceu a palawa a quem dela

quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, a sessão foi suspensa pelo tempo necessário à

lavratura da presente at4 na forma prevista no § lo do artigo 1.075 da Lei n" 10.406/2002. Após

lida e aprovada, a ata foi assinada por todos os sócios presentes.

fiel da ata lavrada em liwo próprio.

LU s G

Presidente o

crYrr i Visto da Advogada

iSelma Cristlna Saito Azevedo
il  RÂNA
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Ca
POSIilU0

DEcLARAçÃo oe cUMPRTMENTo Do

DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7O DA

coNsrrrurçÃo FEDERAL

EDITORA POSITM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o
no 79.7L9.613/0001-33, localizada na Rua Senador Accioly Filho, 431
- CIC, na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, por intermédio de
sua procuradora legal, Srta. Juliana Maria Garippe, portadora da
cédula de Identidade - RG no 4.511.560-7 PR e do CPF/MF no
801.049.409-72, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei
9.854, de 27 de outubro de 1.999, que não emprega menor de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso e insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a
partir de quatorze anos.

Curitiba, 10 de janeiro de 2013.
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EDITORA
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061

wffi
,UNTA COMTRCTAL DO PARANÁ

CERTIDÃo slMPLlFlcAoA páqina: oo1, oo3
C!Íllflcrm06 quo as lníoÍmaçô€a abalxo conatlm dot Írocumgntc arqulvadoa ngtta Junlâ Comerclâl o são vlgontgg
na data da aua oxpêdlçáo.
Noms EmprÉarlal
EDIÍORA POSITIVO LÍOA

Natuírza Jurldlca: SOCTEOAOE EIPRESÁR|A UmtTAOA

l{úme.o ds ldentlÍlcaçáo do Roglstro do CNPJ Datr ds Arquiv ento do DoE dc tntsio
Emp.cEEE - NIRE (Sed.) Ato Con3ütufivo d9 Aüüúade
,lt 2 0176598{ 79.7í9.61310001-33 0ííírí9EG 05rl írí9E6

Endaroço Comploto (Logr.dourc, l{! e Complom.nlo, B.liÍo, Cldad., UF, CEP)
RUA SEI{AOOR ACCTOLY FTLHO,4tí, CrC, CURIÍBA, P& 81.3í0{00
Oblsto Socl.l
EO|ÇÀO E CO ERCTALTZ çÃO DE TATERTâL ESCOIâR ,r{OTADATET{ÍE LTVROS,APOSÍILAS E f,APAS ESCOLÂRES
co ÉRctALtzAçÃo oE DtREtÍos pATRrxoNt^ts AUToRES
PRÂT|CA DA OPERAçÃO DENOÍtlrADA EX COi{JUNTO 'FOSEI{TO COTERCIAL" E ESPECTALTENTE :COiúPRA E
vEt{DA OE EFETTOS COUERCTATS E FATURAXET{TO E OE ÍXREÍIOS CREDTTORTOS OE TERCETROS ,EXECUçÃO OE
TODOS OS TRABALHOS i{ECESSARTOS A COBRANçA PAR OS CLTENTES OA SOCTEOAOE ,OE OTREITOS
CREDITORIOS QUE LHES SEJA DEVIOOS.
EXECUçÂO OE TRABAHO DE SECRETARTA ,FAÍUR^ ENÍO ,CORRESPOi|OEI{C|A ,CLÂSS|FICÂçÃO E
DOCU ÉNTAçÃO;
pRoDUçÃO FONOGRÁFICA E GRAVAçÃO DE COIPACT O|SC XUSTCAL TUSTCAL
co ERcrALtzAÇÃo oE cDs
PRESTAçAO DE SERVIçOS DE CR|AçÀO E EDTTOR çÃO GRÂF|CA
REAUZAçÁO OE SERV|çOS OE CruÁÇÂO E EDTTORAçÃO GR FTCA ;

REALIZAçÃO OE CUSROS ,PALESTRÂS ,TREINAXENTOS ,SEí$IARIOS E FORf,ÂçÂO CONTINUADA PARÁ O
DESENVOLVI ENTO PESSOAL E PROFISSIONAL;
ASSESSORIA FINAI{CEIRA
ASSESSORIA OE ÂRKEN G
assEssoRtA oA GEsTÃo oA tt{FoR AçÃo EoucAcro ar.

Câpltal:Rl 2ó.504.035,00

lvúiTE E QUATRO XTLHOES QUTNHENÍOS E NOVENÍA E
oUATRO Í{rL NOVECENTOS Ê TR|NÍA E C|NCO REÂIS}

Prero dg Du6çáo

lndciêrml nado

MINISIÉRIO DO DESTNVOI.VIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO DCÍTRIOR

DTPÂflTAÀ,iENTO NÂCIONÂI. DE REC]STRO DO COMÉRCIO ffi

XlcÍoqm p.g!a ou
Emprrla d! Pgquano Po.le

lLel nc 123/2006)

SóclorrParticlpaÇáo no C.pit lrElpóclo d6 SóclorAdmlnlltrador/Tómlno do Xdrd.lo
!94eEeE-gllg.EgJ PlrüclB*lo no crdul lRtl Ef&lg&§4dg
posmvo paRÍcrp^ÇOEs s.À 2a,5!a.t!4m soclo

I!!!E!!gr!g

^dmlnlitÍrdoí 
!E!!!9

TITXXXXTXI

Capltsllntêgr.lizâdo:Rl 2a.59a.035,00
(VIIIÍE E QUAÍRO XILHOES QUINHENTOS E NOVEIIÍA E
QUATRO NL NOVECENTOS E TRINTA E CITICO REÁIS)

NàO

CURITIBA. PR. 03 dG d€zembro dê 2012

14.764.57310001{a

CIXARES LIAERO VARGÀS
rJ3.t05.t78.r6

POSTfiVO ADI|II|SÍRAOORA O€ AEXS LTOA
tr .7'r G.l5ar000r -70

HELIO BRUGI( ROÍEXBERG
a21.t0,1.24S.68

0.00 REPRESEi|TÁXÍE Admlrlat ülor XXXXXXTXXT

I,m socro xlxxrxxlxx

0,oRE9nESEXr^XrE AdnrtotltradoÍ x.xxx.x.x.xxxx

ilür[frm[[lffiflilfl1 /i*
sEBAsnÁo MorrA

SECRETARIO GERAL
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ffiffi MINISTÉRIO DO DESENVOTVIMTNTO, INDÚSTRIA T COMÉRCIO DfTTRIOR

DTpARTAMTNTo NACToNAL Dt REctsTRo oo comÉncto
IUNTA COMERCIAT DO PARANA

Conthuaçâo GERTIDÃo SIUPLIFICADA páqina: m2, oo3
Caílllcamoc qua aa IííoÍmaçõar rbaho conttam d6 documcnlo! arqulvldG n€ata JunL Coínorcial o ato vlgtr aa
na aLL da sua oxpodlçáo.
Nomc Empaa$Ílal
EOIÍORA POSITIVO LTDA

NIIUí!.I JurIdIGr: SOCIEOAOE ETPRESARIA LI IÍADA
Númrro dr ldrnllflcãção do Rlglstro Ílr CNPJ
Emprcllr - IRE (Sédol

ai 2 0í78698-0 70.7t9.6i3r0001-33

Admlnlllr.dor NoÍnoadolÍemho do Xandato
Nom.rCPF

LucAs RAoUY GUTTARÀES
176.at!.,449.31

RENATO RIBAS VAZ
00.0rt.tál{9

CIXARES LIBERO VARGAS
r3s.Eta.t7t.15

oRrovrsro GutIARÃEs
tr6.626.269{7

HEUO SRUCK ROTEXBERG
azl.ma.2at{a

RUBÉ}I TAOEU COiIIT{CK FORXIG+IIERI
121.2ú.ú9.t7

Últlmo Aqulv..nsnto
O.lz 21111tí2912 Númoro: 20127278509

Ato: ALÍERAÇÃO

Evrnro (61: ALTERACAO OE DADOS (EXCETO IOÍE EflPRESARIAL)

coNSoLtDAçÀo DE coNTR Ío,ESTATUTo

Filill(sie) n6ta Unidade dr Forrcnçào ou ,or. d!1.
I - NIRE: ilí 10063201-6 CNPJ:79.719.61íÍXX,a+6

Endc.!ço Complslo (Logradou.o. l{'! Complgmlr{o, Brlrro, Clddo, UF, CEP, Pals}

AvENtoA cÂr{Droo HARTIAI{N, í400. BtcoRRtLHo, cuR|IBA. pR. d,.7lG5?0, BR stl

2 - NIRE: aí 9 007477í{ CNPJ. XXXXIXXXXXXXXX

En.ro,tço Compllto (Logr.douro, N's Compl€monlo, Baliro, Cldâd€, UF, CEP, P.i!)
AV NOSSA SEi{HORA APARECIOA, I7', SEXIIIARIO, CURITIBA, PR, BRASIL

3 . NIRE: XXXXXXXXXXX CNPJ: ,ü.XIXXXXXXXXXX

Endoí.ço Complolo (Logràdoúro, l{'e Compl€mqnto, BllrÍo, Cld.do, UF, CEP, Pdls)
RooOvIA BR 10í. oI E0,9, IURIBECA, JABoATAo oos GUARARAPES, PE, BRASIL

CURIÍlBA . PR, 03 de dêzembÍo dc 2012
12n6205a{

Tónnlnodo andato

xxxxxxxxxx

xxrxxx.x.xxx

xxrxxxxrxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxrxxx

xxxxxxxxxx

Sltu.ç&
REGISTRO ATIVO

Statur
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

llffiruiluffittHt
SEBASTÀo MorÍA

SECRETARIO GERAL

7i' I
:l
i!

.t

I

I.i: \

1 0 rAii. ?0li

:2

7r,"

'.:.::!1r:



í)s3

ffi MNISTÉHO DO DESIIwOI-VIMTNT0, IN DÚSTRIA T coMÉRCto DCTERI0R

DTPARTÀMENTO NACIOI,.IÂI DT REGISTRO DO COMÉRCIO

|UNTA COMERCTAT DO PARANÁ

ffix

Contlnuaçáo CERIDÃO SIt PLIFICAOA páqina: Oot, oo3
Csdif,camoa quÊ aa lníoÍmaçóc! abrlro conltlm doc documlnt6 .rquly.d@ n€lt Junta Comsrclal e sáo vlgentog
na datr da !ua crpadlção.
Nomg Emgrúa..lel
EDIÍORA POSITIVO LÍDA
NatuÍrza Jurídic€: SOCTEDADE E PRESÁR|A L|Íí|TAOA

NúmsÍo ds ldonüÍlcaeáo do RsglrtÍo ds CNPJ
EmpÍEra6 . IRE (Sêdcl

41 2 0J7E59t.{, 79.713.6í 3{1001.33

Filiàl(aEl nGlta Unld.dg da FÊdgr.f,ào ou Íora dql.
il - t{lRE: XXXXXXXXIXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXX

EnÍÍoÍ€ço Coínpl6to (Logr.doum, lf r Complamonto, Balro, Cldade, UF, CEP, Patrt
RUA ONZE DE FEVERETRO, t8rn89, CrO DE VARGAS, SÃO PAULO, Sp, aRA§rL

CURITIBA - PR, 03 de dszenb{o de 2012
12.,@ú44

ffitffiLflxtilltHt
SEBASTAO MOTTA

SECREÍARIO GERAL

o

á!,1'.{r--:-àr.lÍiÍ:;Á?
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Comprovante de lnscriçào e de Situaçào Cadastral Page I of I

Comprovante de lnscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de ldentiÍicaÉo da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à

RFB a sua atualizaçáo cadastral.

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB no 1 .183, dê 19 de agosto de 201 I

Páoina: í/í

084

Emitido no dia 0210112013 às í5:34:04 (data e hora de Brasília)
vohar I

tr

ü

REPUBLIGA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÀO

79.719.6í 3/000í -33
MATRIZ

coirpRovANTE DE rNScRrçÃo E DE srruAçÃo
CADASTRAL 06/1í /í 966

EDITORA POSITIVO LTDA

ÍÍULO DO ESÍABELECIMENÍO (NOME DE FANIASIA)

côDlco E DEscRtÇÃo DA ATtvtDADE EcoNôMtcA pRtNctpAL

58.1í-5{0 - Edição de livros

côDtGo É oEScRtÇÃo DAs aÍtvtDADES EcoNôMtcas sEcuNDÁRlAs
,17.6í{{l - Comércio yareiista dê livros
47.624{10 . Comércio yarejiía dê discos, CDs, OVDS e fitâs
59.20-í{0 - Atividades dc grávação de som e de edição de música
6,1-9í-3{0 - So.iedades dê fomênto mercantil - factoring
70.20.4{10 . Atividades de consuhoria em gestiio êmpÍêsarial, excêto consullorie té€nica rs!,eciÍica
73.19{{r4 . ConsutloÍia êm publicidade
E2.91-1{0 . Atividadês dê cob,anças o informaçõês cadastÍeis
82.í9449 . PÍêpâraÉo dê documentos ê sêrviços espêcializados dê apoio âdministÍativo não êspêcíicádo§
anteriormente
85.50-3.02 - Atividades de apoio à educaçáo, exceto caixas escolares

coo|Go E DESCRIçÃo DA NÀTUREzÁ JURIDICÀ

206.2 - SOCIEOADE E PRESARIA LIMIÍADA

R SENAOOR ACCIOLY FILHO 131
COMPLEMENÍO

CEP

81.3r0{00
BAIRRO/DISÍRITO
ctc

MUNtciPro
CURITIBA PR

SITUAÇÃO CADASÍRAT
ATIVA

DAÍA DA SITUAÇÃO CADÁ§ÍRÂL
03/í't12005

MONVO DE SI

struÂÇÃo EsPEcrar OATA DA SITUAÇÁO ESPECIAL

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJundicarCNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovant...2lll20l3

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre politica de privacidade e uso, clique aqui.

Atualize sua pásina



Emissão do CICAD 065a
ETAEÍTfll. ,ffi^

Comprovante de lnscrição Cadastral - CICAD

lnscÍição no CAD/ICMS

10114735{í

lnscrição CNPJ

79.719.61U«tot-33

lnício das Atividad€s

01/1987

Emprêsa, Estabelecimento
Nome EmpÍesarial EDITORA POSmVO LTOA

Titulo do Estab€l€cimento EOíÍORÂ POSmVO

Enderêço do Estabelecimênto RUA SENADOR ACCIOLY FILHO, 
'131 

. CIOAOE INDUSTRIAL - CEP 8í3í0{100
FOI{E: (il1) 3336'3036 - FAX: (4í) 336§135

Município de lnsrahção cuRlTlBA . PR, DEsoE 0í,í967
( Estab.l.cimenro lii.trü )

Qualificação
SituaÉo Atual AÍiVO. REGIIE IIOR AL / NORHAL . DIA '13 t O lrES+í, OESDE 0í/í967

Natureza Juridicâ 206-2 . SOCIEOAOE EmPRESÁR|A LTDA

Atividade Econômica Princpaldo 561í.5,110 - EDICAO DE LIVROS
E stabelecimento

Atiüdade(s) Econômica(s)
Secundáriâ(s) do Estabelecim€nto

Quadro Societário

Tipo

CPF

CPF

CPF

CPF

CPF

CPF

CNPJ

CNPJ

lnscíiÉo

3í6.626.2s947

olr0.9í9.950{9
32í.21E.309{7

133.896.379-15

,t28.80,t.2,[948

875.4Ei}.i|89.91

I ,1.76,4.573flrm í -Oit

81.716.E54/000r.70

OualificâÉo

AO INISTRÁDOR

ADMINlsTRÁDOR

AD INISTRAOOR

ADUINISTRAOOR

AD INISTRAOOR

ADMIillsTRÂOOR

sóclo
sóclo

NoÍne Completo / Nome Emp{esarial

ORIOVISTO GUIMARAES

REHÂTO RIBAS VÂZ

RUBEN ÍADEU CONINCK FOR IGHIERI

CIXARES UBERO VARGAS

HELIO BRUCK ROTENBERG

LUCAS RAOUY GUIMARÂES

POSÍTIVO PARTICIPACOES S.A.

POSITIVO AD Ii{ISTRADORÂ DE BENS LTDA

Este CICAD tôm validadê até OG10zi2013.

Os dâdos cadaslÍab deste €slab€lêcimenlo podêÍáo sêr confirmados úa
lntemôt !4l4lJfgze!íhnI,ggtLgl

§^
E§do do Pôraná

Sedetâflâ de Estdo clà Fa2eÍÍla
Cddênação dà Receita do Estado

C O/ICl1S lto r01r/r3s-51

Edtüo EbEonicamenE úa IntenÉt
07lOll2OL3l6tút26

c Dàdos EansÍÍÍt d6 de furÍna segura
Tcalobgiâ CELEPAR



PREFEITURA MUNIGIPAL DE CURITIBA

ALVARÁ NO: 1.086.E45
A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS concede o presenre AtveÍá de Licença para

Localizaçáo, conforme processo No 20-100767i201 2, a:

EDITORA POSITIVO LTDA
R. SENÂDOR ACCIOLY FILHO - Ho: 00043í
|NSC. rMoB.: 75.4.0032.057{.00-2 ooo0 lNsCRlÇÃo MUNICIPAL: í7 oz 1tc.1234 CNPJ: 79.7í9.6i 3,rÍxtoí-33

Íaxação: COt IND SERV
Tipo do lnstâleção : OUTROS

) Ediçâo d. liyÍor
) Atividades de apoio à educaçáo
) Atividades de cobíanças e iníorFqÁga c*stSis

^ 
Atúidades de consuttoria em ge*tii€írü!&alE[.'e..§€to Çons.rilO,h *cnicâ @êcífica

. Alividades de gravaçáqde som e {93&êô de riúsica
) Comércio vereiistÇ deqgos, CDq DVÊs e Íitas
) Comércio varejtgF detryrôa
à Consuttoria em ÍÉryÊkD&) Prepaíaçáo de dooímqhtos esàwiços especializsdos de epoio administíativo náo especdbados anteÍiormente
) Sociedades dé íon enb mEíQEflil - Íactoring
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Cêrtifco qur a prêsa.ÍÍc
rpr.sêÍrtido'0060'. oou
í0:02:35h

a coln o onglnal qua
03 da ianaÍo dê

S 60 DIAS DÂ EMISSÃO, E$TE ALVARA SÓ TEFA VALIDADE MEOIANTE A APRESENTAÇÁO DA UCENçA AUTORIZAÇÀO OU
cE ÉflFlcAoO vlcEr,ÍrE oo(S) ORGÂO(S) ABAIXOâELAC'oNADO(S). COIIDICPNADO(9) A(8) ATlvloADE(S).
,, DPCAP,

VALIDADE ENOUANTO SATISFIZER AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLÂÇÃO EM VIGOR

CURITIBA,26 DE OUTUBRO DE 2OI2

DlvlSÂO DE ALVARÁ E ATENDITENTOS

HELOISÁ NIEOÊRÁUER

MATRicuLA: 38a95
l PORTANTE:

a A assrnaturâ no d\raíá dê lrcençá ê)çêdido por meio eletrônrco fica
drspênsâdá nog temroa do Docreto no 62m1O. Â venficaçáo dê suâ
autentGdade deverá scr confiímada no êndereço wür^,.cuf/tiba.pr.gov.br,

pâra Empíosa, Alvüá Cometcial - dados

- E obfigatóna a coínuncáçáo rmediata em casô dê sncerramento.
Datahzaçào alteíaÇáo de 6ndereço, de ramo ou qúdquet 3üra alte.ação,
êv(ando as penalidades pÍeüstâs na legislaçào

. Etcrúltl,lla

ilililtililtffi llllllllllüllfi
2FEA.69 2; .8 86 E - 4 6 88-5 al35.0C84 8E69. rSlLi-l

f
tí:l

ldel
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P,
DEpARTAMENTo DA poLÍctA crvrL Do EsrADo oo paRanÁ

FUNDO ESPECIAL DE REEOUIPAMENTO POLICIAL

COMUNICADO DE VISTORIA Nc: vl280/2012

CURITIBA, 14 de Novembro de 201 2

Senhor PreÍeito:

O Sr. Delegado de Polícia do(a) 11. DISTRITO POLICIAL (CURITIBA - PR).
atendendo ao que requereu o contribuinte abaixo discriminado, comunica a Vossa
Excelência que, após vistoria favorável, esta Delegacia de Polícia NADA TEM A
OPOR quanto à concessão do Alvará de Funcionamento.

Ramo:

Razão Social:

Estabelecimento:

Proprietário:

Endereço:

VISTORIA

EDITORA POSITIVO LTDA

EOITORA POSITIVO

LUCAS RADUY GUIMARAES - CPF:875.4&.a89-91

RUA SENADOR ACCIOLY FILHO-431 Bairro: CIDADE INDUSTRIAL

^.!nd. Fiscal N': 85 532.004

Respeitosamente,

Delegado de Polí ta

A
Vossa Excelência
Senhor PreÍeito Municipal de CURITIBA

.^I,lesta

CêrtiÍco qua a prêscírto
.prcseÍrtado'006f . Dou
10:12:3§rr

e com o oíiginal qua ma ioi
0S d. i.nêiro dê 20í3 -

ESTA VISTORIA NÂO E VÁUDA COMO ALVARÁ

- Eacrõüia

T
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PREFE]TURA MUNICIPAL DE CUR]TIBA
SEcRETAR[A MUNtCTPAL DE FTNANçAS

DEPARTAMENTO DE RENDAS MOBILÉRhS

CONSULTA DE DADOS GADASTRAIS
NOME EMPRESARIAUNOME DA PESSOA

EDITORA POSITIVO LTDA

TNSCRTÇÃO MUNTCTPAL
17 02 01781235

CNPJ/CPF
79.719.61í000r €3

ENOEREÇO
R. SENADOR ACCIOLY FILHO

NUMERO
000.13í

UNIDADE ANDAR COMPLEMENTO BAIRRO
CIDADE INDUSTRIAL

CEP
8í3í0{00

INíCIO DA ATIVIDADE
03/11/í 986

snuAÇÃo Do CADASTRO
ATIVA

NÚMERO Do ALVARÁ
00í.0E6.845

DATA EMISSÃO
26t 1U2012

DATA E)(PIRAÇÁO

NPO INSTALÁÇÃO
OUTROS

ATIVIDADE PRINGIPAL
58.1.1-5/00.00 Edi ão de li\ros

ATIVIDADES SECUND tAs
P.85.5.0-3/02.00 Atiüdades dê apoio à educaçáo

N.82.9.1-1l00.00 Atiüdades de cobranças e intlrmaçõês cadastrais

M.70.2.G.4/00.00 Atiüdades de consultoria em gestáo empresârial, exceto consultoria técnica especifica

J.59.2.0-1/00.00 Atiüdades de gra\êçáo de som e de ediçáo dê música

G.47.6.2{/00.00 Comércio \arejista de discos, CDs, DVDS e ftas
G.47.6.1-0/01.00 Comércio \arejista de livos
M.73.1 .9{/M.00 Consultoria em publicidade

N.82.1 .9-9/99.00 Preparaçáo de documentos e seniços especializados de apoio administrâti\o não especificados
anteriormente

K.64.9.1-3/00.00 Sociêdades de fomento mercantil - Íactoring

# PREFEITURA ÍIIUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL OE FINÂNÇAS

Emitido Eletronicamente üa lntemet

2111212012 - 09:47:36
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MINISTERIO DA FÂ^ZENDA
ProcuradoriaGeral da Fazende Nacional
Secretaria da Receita Federâl do Bradl

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COiI EFEITOS DE NEGATTVA
DE DÉBIOS RELATIVOS AoS TRIBUToS FEDERAIS E À DíVIDA ATIVA DA UNIÃo

Nome: EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ: 79.719.6í3/000í-33

Ressalwdo o direito de a Faz enda Nacional cobrar e inscre\êr quaisquer dÍüdas de responsabilidade do
sujeito passi\o acima identificado que \,ierem a ser apuradâs, é certificado que:

1. constam débitos relatilos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) com a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 15í da Lei ns 5.172, de 25 de outubro
de 1966 - Codigo Tributário Nacional (CTN); e

2. constam nos sistemas da Procuradoria4eral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em
Díüda Ati\a da Uniáo com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN, ou garentidos
por penhoE em processos dê execução fiscal.

Conbrme disposto nos arts. 205 ê 206 do CTN, este documento tem os mesmos ebitos da certidáo
negâti\ê.

Esta certidáo, emitide em nome da matriz e válide pare todas as sues filiais, rebre€ê exclusi\Emente à
situâçáo do sujêito passi\p no âmbito da RFB e da PGFN, não abrangendo as contribuiçóes
preüdenciáías e as contribuições deüdas, por lei, a terceiros, inclusi!€ as inscritas em DMda Ati\a do
lnstituto Nacional do Seguro Social (INSS), objeto de certidão especÍÍca.

A acêitaÇáo desta certidáo está condicionada à lerificaçáo de sua autenticidade na lntemet, nos
endereços <http://!r/ww. receita.fazenda.gov br, ou <http:i/www.pgh.fazenda.govbp.

Certidão emitida com base na Portaria Conjunta PGFN/RFB rP 3, de OZ05|2OO7

Emitidâ às 11:42:17 do dia 0811012012 <horâ e data de Brasília>.
Válida até 0610/.12013.

Código de contole da certidáo: 5923.BDDB.EE9F.336E

CeÍtidáo emitida gratuitamente.

AtenÇão: qualquer rasura ou emenda in\êlidara este documento.
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,ffi^
Estado do Paraná

Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado

GO\tr,{Ô F., [st^:']o

GeÉidão Negativa
de Débitos Tribúários e de DMda Aüva Estadual

N" 9838432{8

Certidão fomecida para o CNPJ/MF: 79.719.6130001-33

Nome: EDITORA POSITIVO LTDA

Ressahãdo o direito da Faz enda Pública Estadual inscre\,er e cobrar débitc ainda não registrados ou
que \enham a ser apuradm, ceíifcamos que, lerificando 6 registros da Sec[etada de Estado da
Fazenda, constatamG não existi[ pendências em nome do requerente, nesta dala.

Obs: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e referêse a debitc de natureza
tributária e não tributária, bem como ao descumpdmento de obrigações tributárias acessórias.

Finalidade: LicitaÇão

A autenticidade desta Certidão dererá ser confirmada üa lntemet
www.fazenda.or.oov.br

Eía Certidão tem validade até 28/03/20í3 - Fornecimento Gratuito

--:L Estâdo do Paraná
tS SecÍetada de Egado da Fâzenda
hfü cooÍdenaçáo da Recêita do Eslado

Cedidâo t{" 9E3E,032€8

Emitida Elêtrcnicamente üa lnlemet
2E11112012 -15115151|

Dados transnitidos de Íorma -guÍa
TecÍologia CELEPAR
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANçAS

DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
CERTIDÃO NEGATIVA DE TRIBIJTOS E OUIROS DÉBITOS MUNICIPAIS

CONI HBUNTE: EDITORA POSIIVO LTDA

CI{PJ : 7 9.7 19.61 3/000í -33

,rúscR,çÁo Mt D,I/r,FAL: 17 8'.123-6

ET//).EREÇO: R. SENADOR ACCIOLY FILHO, 431 - CIDADE INDUSTRIAI- CURITIBA PR

FNALDADE: CADASTRO E/OU CONCORRENCIA E/OU UCITAçÃo

É expedida esra CERTIDÃo NEGATIVA DE TRIBUTOS E OUTROS DEBITOS MUNICIPAS, em
nome do sujeito passivo inscritos ou não em Dívida Ativa, até a prêsênte data.

A certidão expedida em nolrte de Pêssoa Jurídica abrange todos os estabe lê ciÍne ntos
cadastrados no Município de Curitiba.

Certidão êxpêdida com base no Dêcreto no 67012012, de 3OOU2O12.

Esta ceÍtidão compreende os Tributos Mobiliários (lmposto sobÍe Serviços - ISS),
lmobiliários (lmposto Predial Territorial Urbano - IPTU, lmposto sobre a Transmissão de
Bens lmóveis lnter-vivos - lTBl e Gontribuição de Melhoria), Taxas de Serviços e pelo
Poder de Polícia e outros débitos municipais.

CERTTDÃON.: 272517nO12

EMITIDAEM: 27111120'12

VÁL|DAATÉ 2610 2013

cóDrco DE AUTENTtcIDADE DA cERT|DÃo: 50í F.í 77s.5E8.46394.EA78.7A05.8785.64E&i

Aautenticidade desta certidão de\erá ser confirmada na página da Prefeitura lúinicipal de Curitiba, na lnternet, no
endereço htF://www.cuÍitiba.pr.gov.br - link: Sêcrêtarias i Finanças.

Resenra-se a Fazenda Municipal, o direito de cobÍaÍ dMdas posteÍiormente constatadas, mesmo as
refeÍentes â pêÍíodos compÍeendidos nesta.

Certidão epedida pela internet gratuitam ente.



€Â§ãffi
Certificado de Regularitlade tlo F(ITS - CIIF

Inscrição: 791196r3/aoo),33
RAZãO SOC|AI: EDITORA POSIÍIVO LTDA

Endereço: R SENADOR ACCTOLY FILHO 43r / CIDADE INDUSTRIAL /. 
CIJRITISA / PR / Bl IIO OOO

A Caixa Econômrca Federal, no uso da atnburção que lhe confere o
Att.7, da Ler 8.036, de 11 de maio de 1990, certrfrca 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 servrrá de prova contra cobrança de
quarsquer debitos referentes a contriburções e/ou encargos
devrdos, decorrentes das obngações com o FGTS.

validade: 21 / Ol I 2Ol3 a 1-9 / O2l 2013

Certificação Número: 20 130t2Lt 147 3845056 149

Informação obtida em 25/O712013, às 1O:47'.27

A utilização deste Certrficado para os írns prevrstos em Lei está
condrcronada à verrfrcação de autentrcldade no site da Caixa:
www.ca ixa. gov. br

Página lde I
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https:,"riuu.sit_ue.caira.sor.hr l-nrpresa( rl ( r'f ['gc('LSlnrpr-rnrilPapel.asp.)\,',\RPes... ]5,'01,'201i



Certidao Positiva de Debito

Em ida em 1911012012
Válida até 1710412013.

Certidão emitida gratuitamente

MINISTÉR|o DA FA.4NDA
Sêcrêtaria da Receita Federal do Brasil

CERTIDÃO POSITIVA COi,I EFEITOS DE NEGATIVA
DE DEBTTOS RELÂTTVOS ÀS CONTR|BUtÇÓES pREVtDENCtÁRtAS E

ÀS DE TERCEIRoS

M 001892012-14001613
f,lome: EDITORA POSITIVO LTDA
CNPJ: 79.71 9.61 3/0001 -33

Ressalvado o direito de a Fazenda t{acional cobrar e inscrever quaisqlJer
dívidas de responsabilidade do sujeito passi\r'o acrrna identifrcado que
verem a ser apuradas, é certiÍicado que constam em seu mme, nesta

n data, débitos com exigibilidade suspensa, ms terrnos do art. 151 da Lei no.

5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tribúário tJacional (CTN).

Esta certidâo, êmitida êm nome da matriz ê válidâ para todas as suas
filiais, refere.se exclusivamente às contribuições preüdenciárias e às
contribuiçóes devdas, por lei, a terceiros, irclusive às inscritas em Dívida
Ativa da União (DAt ), náo abrarEendo os dêmais tribúos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e as demais inscriçôes
em DAU, administradâs pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nlacional
(PGFN), objeto de CeÍtidão Conjunta PGFtI/RFB.

ConÍorrne disposto nos ârts. 205 e 206 do CTN, este docúnento têm os
mesmos efeitos da ceÍtidão negativa,

http://www0 I 0.dataprev. gov.br/CWS/BIN/cws_mv2.asp?COMS_BN

073

Esta certidão é Élida para as finalidades preüstas no art. 47 da Lei no

8.212, de 24 dê Julho dê 1991 , exceto para:
- a\€rbaçáo de obÍa dê construçáo ciül m Rêgistro dê lmó\eis,
- reduçáo dê capital social, transferência de controle de cotas de
sociedade limitada, cisáo total ou parcial, fusáo, ircorporaÉo, ou
transformaÉo de entidade ou de sociedade êmprêsária ou simples;
- bai)@ de firma individual ou de empresário, conforÍne definido pelo art.93'1
da Lei no. 10.406, de 10 de Janeiro de 2002 - Código CiüI, extinçáo de de
entidade ou sociedade empresária ou simples.

A aceitação desta certidáo está condicionada à finalidade para a qual foi
emitida e à verificaçáo de su aúenticidade na lnternet, no endereço
<http://www.rêcêita.fazenda. gov br>.

Certidáo emitida com base na Portaria Conjunta PGFwRFB no 0'1, de 20
de Janeiro de 2010.

ldel

Atenção:qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

I9l10/2012ll:0t
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀ3ÀLHISTÀS

Nome: EDITORA POSITIVO LTDA (I.4ATRI Z E FILIAIS)
CNPJ: 79 .719 . 613 /0001- 3 3

Certidão n": ll'7 20325 / 2012
Expedição: 28/Lr/20L2, às 15:25:15
Validade: 26/05/2013 - 180 (cento e oitenta) dias,
de sua expediÇão.

contados da data

certifica-se que EDITORà POSITM IJTDÀ (MÀTRIZ E FILIÀIS), inscrito (a)
no CNPJ sob o n" 79.7].9.51,3/0001-33, NÃO CONSTÀ do Banco Nacional de
Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base no art. 642-A da Consol-idaÇão das Leis do
Trabalho, acrescentado pela Lei n" L2.44O, de 7 de julho de 20Ll , 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 responsabj-Iidade dos
Tríbunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias
anteriores à daEa 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 verif j-cação de sua
autenticidade no portal do Tribunal superior do Trabalho na
Internet (http: / /www. tst. jus. br) .

Certidão emitida gratui tamente .

TNFORMÀçÂO TMPORTÀrflrE

Do Banco Nacional de Devedores Trabafhistas constam os dados
necessários à identificação das pêssoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a JustiÇa do Trabafho quanto às obrigações
estabelecidas em sentenÇa condenatória transitada em julgado ou em

acordos judicíais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhj-mentos previdenciários, a honorários, a custas, a

emolumentos ou a recolhimentôs determinados em Iei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados peranLe o Ministério Público do
Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.
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EDITORÀ POSTTIVO LTDÀ

4120r785980

79719613000133

193

LIVRO DIÀRIO GERÀL

CURITIBÀ

07/0L/799'1

't04579

EDITORÀ POSITIVO LTDÀ

LIVRO DIÀRIO GERÀI

193

7 0 4579

07/0r/20L7
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Daaca gafdo

Bllsnço Pstlmonlal

) Enüdadc: EDITORA POSIÍ|VO LÍD^

Pododo da E$íl$raÉo: 0í/0í20íí . llt12ho11
Dsür do Balanço: Sábado, 31 do DczombÍo ds 201t

Áüvo

Advo clrorlant!
C8I(! c cqulv8lontas dr calxa

Cíúdltor dlv6Í!o8
ContrE! a rscsbsr dc dl€ntgs
Contss I reclbcí dr dlar es paÍlos Ísladonadas

Eltoquas
(-) lnstllmrntoo ínancalroo ddlvlthro3
lmpoEio! 8 Í!crrp!í!Í

Atlrro nâo dÍculrnto
CÍádlto! dhí!]lo!
lmpolb dc Í!nd! o contlbulÉo toclal dlbrldoE
(-) P!rt€! roladonada!
líroblllzldo
lntrngÍvÊl

êríÉ ,tr/rfüto lol gar..to Prro §rít n

CNPJ: 79.7'19.6'13/0001-33

205.8í0.878,96

113.460.533,8í

2.543.674,90

2.579.435,06
71.437.187,70

í.48í.547,88
3í.413.438,45

0,00

1.025.219,U
92.359.145,í5

&t281.343,01
7.1Á'2.092,83

0,00
2.707.075,41

í7.908.033,50

{
o)

Êllô 22.4 ó\rLdrrh

Ptu co.t É@ t,r oOb/,,,-SPcd Rogllto

,çlo

)

0-00

3.§94-451 ,54
12.#.72it.71: 

,., tl o,ao

n

1t^iarL
-iã1aia,:i-

1

í§I:7.00;32



)

24;266.915,35
312.864.818,69

(138.764.857,6E)

F8.251 .524,251
(63.629.017,37)

2.51í.508,85
5.299.949,48

o.350.479,79)
0.799,64)

(1í.í í6.373,63)
2.710.89,1,89

)

Olmqrsü8Éo dr RoüJltado do Exrftrdo

Enüdâd.: EDITORA POSITÍVO LTDA

PcÍíodo da ElcÍ|tur8Éo: 0í/0í20í í e 3111212011

P6Ííodo: 0í d€ Janclo a 3'l do DrzrmbÍo dc 20'll
CNPJ: 79.7'10.613/0001-33

Dê!crlef,o vàIor

Lucío llquldo do oxcrcldo
Rccdt! Op!ÍBdonal LÍqulda
(-) Cusio! OparaclonalB

G) ComcrdalE
(-) Gorel! o admlnlsü8üvâ8
Oubâ! Ílcdta! (dopc!a!) opcraclonal8
Recolt!! ínlncolÍe!
G) os!po!r! linanc.lÍlr
(-) Varl!Éo c.mblal, lÍqulda
(-) lmpoltoo Coírrnta8

Dllbddo.
Éd. t Lió.bH gat do No Sl!/'.it Pülho ú Er,cr urçáo OlCl,,, - Sp.d

vitto 2,2.! do vbl.ídor

í!

\-,
{
{

)
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MINl TÉRrc DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEÍTA FEDERAL DO BRASIL

STSIEMA PÚBLICO DE ESCBM,IRÂçÃO DIG]TAL - Sped Versão:22.5

RECIBO DE ENTBFOA DE UVRO DIG]TAL

URE
201785980

NOüIE E,IPEESâflTL
EDÍTORA POSTTÍVO LTDÂ

CNPJ
rc.719.6r3rm01.ÍIt

Fo A DA EscnnrrnrcÃo corrÁsll
Lhío DSrb

PERloDo DA EscnÍrusrçÃo
01/01/2011 e31n2l?o1t

N'IIUFEZA DO UYNO
LIVRO DIARE GEFÁL

NÚuERo Do lIno
Ígl

rDElrflFErçIo Do Ahorrvo (r{as}r)
A1 26.+ 2F.4E tr.1 1.E9.74.85. t52í.CF.88.9C.75.1 C.8238.E7

?6l04m11 a2r,lül2011PÍD(rJÍ!Íbr @8.Í99.5a944 MAROO AURELIO PÍÍTA 116É1ffi?,1 t

ContadoÍ Í88.19e.5,t94,1 MARCO AUBEI.JO PÍTTA l1G8iôt86/P§B1@2§t frfi+mll az#o4tzJÉ

NÚMERO DO RECTBO:

A1 26.4F 2F.4E.FF.Í 1.E9.7435.í 521.
cF.88.9C.75.1C.82- .E-7-2

Escíituração Íêcebida via lntemet
pêh &€nte Receptor SERPRO

em 27fr3m12 às 08:,1623

,ô.0E.76.5D. 1 4.3821.0F
e.28.6F.98.7 4.F A.1 F.44

n o u

!l ô !'l t ! , n u

1:
1

i:

I



Dados das Asslnaturas

Entldade: EDITORÂ POSITÍVO LTDA

PerÍodo da Escíituração: 01rc1m11 a 31l12f2011 CNPJ: 79.719.613/fiX)í-33 079

OulllílcaÉo do Asslnanto Procurador

Tlpo do C€Ítlílcado Pessoa FÍsica

CPF 028í 99í944

N'de Sérle do CeillÍlcado 1 í 686 1 8642528 1 4?2557 47 1ffi081 402491 293r'.

Nomo do Slgnatárlo MARCO AURELIO PITTA:028í 99í944

Auloddade Cortlílcadora Emlssora AC CeÍtisign RFB G3

Valldade 2610412011 a24lwl2l14

Qual lílcação do Aslnante Contador

TIpo do Cêrtlílcado Pêssoa Física

CPF 02819954944

N' de Sérle do Certlílcado 1 1 ú61 8e/,25281 4?22557 47 466p,81 02491 nU

Nomo do Slgnatárlo MÂRCO AURELIO PITTA:028199í9ú4

Autoddade Certltlcadora EmlssoÍa AC Certisign RFB G3

Valldsdê 2610/.12011 a2410412014
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ilINtSTÉRlo DO DESENVOLVIilEiITO, INDÚSTR]A E COHÉRCIO EXTERTOR
SEGBETARIA DE COilÉRClo E SERVTçOS
DEPÀiT1çE169 NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRC]O
JUiITA COIIERCIAL DO ESTADO DO PAR/WÁ VeEãor 1,0

TERMO DE AUTENflCAÇÃO Xe 1210300893

Dechro a exaüdão dos termos do abeÍtura e de ürcenaÍn€nto do livro digital de carac'teÍÍsticas ebaixo, por mim
examinado e conÍeÍido:

DA El,l oüSOCIEDADE

o EscamrRÁçÃo coiÍrÁBll
úrrío Oüfuio

r:-'r 1'::i ':.

LOCAJDADE E DATA Curiliba, 29 do maÍço & 2012.
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MNE
/tl 20t 785S80

CNPJ
79.7Í9.613/[001133

IIOIIE EIIPRESARIÂL

EOITORA POSÍÍIVO LTDÂ

PEíOM DA ESCRMJBÁçIO
01,0Í/2011 a31h2l?o1l

innhEza Do LtvRo
[J!/rc O|ARIO GERAL

NÚIENO DO UVRO
tg|

DÉNnEC.AçÃO DO ÂnOUVO Gt SH)

A1 â.1F.8.IE.FF.11.E9.74.85.r521.CF38.9C.75.rC.823&E7 - 2

MAR@ AI,AEUO PTTTA
PÍmrÍeôr
m.rs549.44
1 1 ffi1ü1á2l1 1@ti57 17 M1 &191 &
âlo4/.mlla2{to/fzot4

MARCO AUREUO PTTTA

ConúÍ
@8.í 99549.4.1
1 1 ffi1861á281 @55747 @ü &2491 &
âlfitall e2tfr+â11

*i.1í:Í7,;:;11;i;;;11ãi,.;íffi{Fzi#
&ulElia{i.r^fú.;t'1í{1f1trí+i
s',--:.i:.,,.:::iiri:l:::rl::-:.:ii.::i:,Í
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;: :, -,illJ E l rL!{í.. }iÊÊãi.ii€

ldontlÍlcação do After lcador

CELIA ELIÂNA TULIO 3,O1 7 87 62920

301.787.629.20

3736763450869/t67955998320 1 Í 679371 5572
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REPABLICÁ FEDERÁTIYA DO BRÁSIL
COJI,AÂCÁ DE CUR'ÍIBA. fSTÁDO DO PÂÂA/Yi

30 oFicto DtsTRtButDoR
T'TÜLOS DE CREDITO E DOCUI4ENTOS

DE DÍV,DA PARA PROTESTO

Rua Visconde do Rio Eranco, n" l34l - 10" Andar . Centro

LUIZ AI-BERTO NATIE
TÍTULAR

VAN ESSA GI-ITTZEL NAITIE
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CERTIDÃO NEGATIVA

CERTIFICO, mediante Íequerimento de paíe interessada ,

que revendo nesta Serventia da Jusúça os arquivos relativos à prévia distribuição aos

Tabelionatos de Protestos de Títulos desta Capital - lo a óo - (aÍt.27 § 1' da Lei 9492 de

l0/09/97). dêles, ** NADA CONSTA **, nos últimos r' 5 (CINCO) ANOS *', ate o dia

l2ill/2012. teúa sido distribuido qualquer título de crédito ou documento de dívida conra:

EDITORÁ POSITIVO LTDA

ü9.7 t9.6t 3fiMt-33)

O REFERJDO É VTNOEON E DOU FÉ.

Dada e passada nesta cidade de Curitiba, capital do Estado

do Paraná ao(s) catorze (14) dia(s) de novembro ( I I ) do ano de 2012
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''l . com o original quê mê.íioi
03 dê i.nêho d. 20ll '

- Eacín ütt!
1\-,-

.-J---.'

Lcin' il 960 d. 1ó/l2i9l
Iábcl. XVI dos DrÍhbuido.cs o' vl láre à (Rl 21.t6) + R, l.l4 Sêlo I UNÀRPLN

Lei no lJ.22t dc ltt0l nÚl - S€lo Digitrl tro 09232244ÀAAG Cootrole;l2X7El
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Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Paraná

Poder Judrciário

O Diretor do Departamento da Corregedona-Geral da Justiça, nos termos do aÍ. l' do Decreto
Judiciário n" 93012012, de 2910612012, veiculado no Diário da Justiça Eletrônico n" 899, de

05107120t2.

CERTIFICA, para fins de licitações e contratos com a administraçâo pública que, no Foro
Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, existem INSTALADOS três
(03) Oficios de Distribuidor com as atribuições seguintes: 1" OÍicio - distnbuiçào de matéria
da competência: a) das Varas Criminais (1" a l4'); b) das Varas do Tribunal do Júri (l' e 2');
c) das Varas da Fazenda Pública, Falências e Concordatas (1" a 4"); d) das Varas de Família (1"

a 6'); e) das Varas de Delitos de Trânsito (1" e 2'); f) das Varas de Execuções Penais (1'e 2');
g) da Vara da Corregedona dos Presídios; h) dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; i) da

Vara de lnquéritos Policiais, e distribuiçâo das notas que se destinem aos Tabelionatos de Notas
de 8'a l4' e do registro dos atos lavrados nos Serviços Distritais do Bacacheri, Barreirinha,
Boqueirão, Campo Comprido, Portâo, Santa Felicidade, Santa Quitéria, Tatuquara e Uberaba;
2" Oficio - distribuição de matéria da competência: a) das Varas Civeis (1" a 23")l b) da Vara

da Auditoria da Justiça Militarl c) da Vara de Precatórias Criminais: d) da Vara de Registros
Públicos e Acidentes do Trabalho e Precatórias Civeis e distribuição das notas que se destinem
aos Tabelionatos de Notas de l'a 7', 15" e 16'; dos títulos que de destinem aos Oficios de

Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de I " a 4' e do registro dos atos

lavrados nos Serviços Distritais do Cajuru, Mercês, Novo Mundo, Pinheirinho, Sào Casemiro
do Taboão e Umbará; 3'O{icio - distribuiçào de matéria da competência: a) da Vara da InÍãncia
e da Juventude; b) da Vara da Infância e da Juventude e Adoção; c) da Vara de Adolescentes
Infratores; d) da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas, e distribuiçâo nos créditos
que se destinem aos Tabelionatos de Protesto de Títulos do l" ao 6'.

Marco Antônio Panisson

Diretor do Departamento 13." TABELIONAIO LTAO
(41) 3888-2765

Cenfico qut , Íolo(óÊi

Cuntiba, T de Janeiro de 2013 #
@Íll o oíi8inâ lque nudo.
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Documenlo assnado digúalmenle. confoame MP n ' 2 200-2/2001. Lei n. tt.41stzuuoe

ll

Esle clocumenlo pode ser validado no endereço eletónrco hftp.//ponal.tjpt.jus.br/we documenlos_digítatg alravés cl'c núnero 219.212.972
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Curitiba, 09 de novembro de 201 2.

INDIcAçÃo Dos EQUIPAMENToS, APARELHAMENToS E PESSoALTÉcNIco

A EDITORA POSITIVO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua

Senador Accioly Filho, n" 431, Cidade lndustrial, Curitiba, Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o

79.719.611/0001-33, neste ato representada por seu Diretor Geral, com endereço comercial a

Avenida Nossa Senhora Aparecida, no 174, Seminário, Curitiba, Paraná, instalada em um terreno

de 20.171,943m2 e área construída de 11.467,80m', e que possui equipamentos, aparelhamentos

e pessoal técnico adequados e disponíveis para a ediçâo, publicação e comercialização das obras

que compóem o SISTEMA DE ENSINO APRENDE BRASIL, conforme segue abaixo:

EQUIPAMENTOS E APARELHAMENTOS

RELAçÃO DA EQUTPE TÉCNICA ADMTNtST

E

i
T

I

EQUIPAMENTO / APAR. MODELO / MARCA QTD.
Computadores Diversas marcas e modelos 494
Servidor de lmpressão FPS-5P 1

lmpressoras Diversas Marcas e Modelos 44
Multifuncional A101 7 DESKJET 2

lmpressora de Recibo Bematch 2

Aparelho de Fax Diversas marcas e modelo 12

Aparelho Telefônico Diversas marcas e modelo 146
Central Telefônica Simens 02

Aparador em fórmica Diversas marcas e modelos 04
Armários Diversas marcas e modelo 131

Balcão Diversas marcas e modelo 284
Bancada Diversas marcas e modelo 15

Banqueta Diversas marcas e modelo 10

Cadeiras Diversas marcas e modelo 523
Gaveteiro Diversas marcas e modelo 238
Mesa Diversas marcas e modelo 264
Poltrona Diversas t ,| i- El oz

.#ti.-'r.rr!âA&27Cs
r FilÍl r'rào li 
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(tmRua MaloÍ Hetor Gu mará€s, 174

CÉP 80440 120 Curllrbà PR

Tel.r 41 33l2-3500 Fêx . 41 3312'3599
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NOME
DATA

ADMTSSÃO
cARGo/FUNçÁO

Acedriana Vicente 24/1/1995 Diretora Pedagógica - Sistemas Ensino
Anvimar Galvao Gasparello 1s/"t2/2000 Assessor de Área do Conhecimento
Arilson Sartorelli Ribas 8/2/'t999 Coordenador de Área
Carlos Henrique Wiens 17 /2/1997 Coordenador de Área
Claudia Maia Dionisio 1t3/2007 Coordenador Pedagógico Regional
Claudia Maria Saad 10/6/2002 Coordenador Pedagógico Regional
Cristiana Sant Anna Monteiro 2/9/2002 Assessor de Área do Conhecimento
Davi Marangon 8/212007 Assessor de Área do Conhecimento
Deyse Crystine de Campos 16/2/2005 Assessor de Área do Conhecimento
Doriane Marcia dos Santos Ferreira 19/312001 Coordenador Pedagógico
Edilson Kalil Michereff 2/12/1996 Coordenador Pedagógico Regional
Elen Goulart 4/1/1999 Coordenador Pedagógico Regional
Emilene da Conceicao Novak 15/1012007 Coordenador Pedagógico Regional

9/4/2001Eulalia Cavassani Gonzaga Coordenador Pedagógico
Fernando Schena 9/9/20"tO Assessor de Área do Conhecimento

24/1/2000lrene Domareski Assessor de Área do Conhecimento
114/1992lsabel Cristina de R. Lombardi Assessor de Área do Conhecimento

lvane Beatriz Pasetti 13/8/2002 Coordenador Pedagógico Regional
Jailson Rodrigo Pacheco 19/3/2003 Assessor de Área do Conhecimento
Kelly Eloa Lotz 7/12/2009 Assessor de Área do Conhecimento
Leonir Lorenzetti 714/2008 Coordenador Pedagógico
Liege Gasparim 812/1999 Coordenador Pedagógico Regional

19/7/2010Lucas Nogueira Assessor de Área do Conhecimento
8/2/"t999Luciana Maria Rodrigues Assessor de Área do Conhecimento
2/3/2009Lucienne Lautenschlager Assessor de Área do Conhecimento
1/12/2008Marcelo Valerio Assessor de Área do Conhecimento

10/10/1996Marcio Willyans Ribeiro Coordenador de Área
Marcos Aurelio Pereira 314/2000 Coordenador de Área

Maria Crístina Rodrigues 5/12/2005 Coordenador Pedagógico Regional
Marilde Hecke Quaresma 6/111997 Coordenador Pedagógico
Marileusa Guimaraes de Souza 14t2/200s Coordenador de Área

Marisa Mauricio Alves 17 /2/200f Coordenador Pedagógico Externo SABE

Maristher Motta Bello 24/1/199s Assessor de Área do Conhecimento
Michelle Duda Taborda s/112009 Assessor de Área do Conhecimento
Milena Kendrick Fiuza 17 /4/2002 Coordenador Pedagógico Regional

716/2010Nara Maria Bernardes Pasinato Coordenaclr'" p?e,^^Á-'eo'Fgional

Jeferson Luis Appel 3/10/2o1h l HABiffqHg[roHef. út're Tento
Norton Frehse Nicolazzi Junior 11/3tzodd-E*ÍS$hgflâffiffiãt *,ütã nento
Ottilia Marcacci Ribeiro da Silva 13/3l2oq,Í''ú,itísÉtso4debfiüo c, 6*ô

I
E inento Á
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Patricia Bertachini Talhari

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.

A presente declaração tem validade de 180 (cento e oitenta) dias.

12/8/2008 Assessor de Área do Conhecimento

-8""
;14 c;

Patricia Romagnani 10/4/2001 Coordenadora de Área
Rejinaldo Jose Chiaradia 19/4/2010 Coordenador Pedagógico Regional
Robson Luiz Rodrigues de Lima 10t512004 Assessor de Área do Conhecimento
Rosemara Custodio Vicente 118/2004 Assessor de Área do Conhecimento
Rossana Ghilardi Cardoso 18/2/2002 Assessor de Área do Conhecimento
Rudinei Jose Miola 2/312009 Assessor de Área do Conhecimento
Simone Stival 111211998 Coordenador de Área
Solange Lobo Guedes 17 /3/1997 Coordenador Pedagógico Regional
Valeria Marcondes Brasil 9/4/2009 Coordenador Pedagógico Regional
Vanessa Pereira Zanoncini 4tst1999 Coordenador Pedagógico Regional
Vanize Pacheco de Araujo 12/3/2010 Assessor de Área do Conhecimento
Vera Lucia Lucio Petronzelli 5/12t200s Assessor de Área do Conhecimento
Walfrido Soares de Oliveira Junior 2't /1112005 Assessor de Área do Conhecimento
Wilson Galvâo 5112/200s Assessor de Area do Conhecimento

EMERSON WALTER DOS SANÍOS
Diretor Geral

RG no 25.637.7
CPF/MF n. 162.32
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PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 087
ES-I'ADO DO PARANA

CoNTRATO N0 003/2013

PROCESSO OE INEXIGIBILIDADE N" ()()1/20í3

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SNNTE gÁNgENN

CONTRATADA: EDITORA POSITIVO LTDA.

OBJETO: FORNECIMENTO OE MATERIAL OIOÁTICO

VALOR: R$ 107.512,80

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA, pessoa lurídica de direito público, com

sede na Rua Walfredo Bittencourt de Moraes, no 222, na Cidade de Nova Santa Bárbara, Estado de Paraná,

inscrita no CNPJ sob o n" 95.561 .080/0001-60, neste ato representada pelo Prefeito l/unicipal, Sr. Claudemir

Valério, portador da Carteira de ldentrdade no 4.039 382-0 - SSP/PR e do CPF no 563.691 409-10, neste ato

denominada simplesmente CONTRATANTE, e, de outro lado, a EDITORÂ POSITIVO LÍDA., pessoa

jurídica de direito privado, com sede na Rua Senador Accioly Filho, 431, Cidade lndustrial, em Curitiba,

Paraná, inscrita no CNPJ sob o n.o 79 7í9 613/0001-33 lnscrição Estadual n0 1011473551, neste ato

representada por sua procuradora, Acedriana Vicente Sandi, portadora da Carteira de ldentidade n0

5R2530173-SSP/SC e inscrita no CPF n.o 730.153 859-68, conÍorme incluso instrumento particular de

procuraÇão, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente Conkato de

Fornecimento de Material Didático, devidamente autorizado pelo Processo de lnexigibilidade no 001/2013,

que se regerá pela Lei no 8.666, de 21106193, e alteraçóes posteriores e demais legislaçÕes pertinentes, e

pelas Clàusulas e condições seguintes:

I .DO OBJETO

CLAUSULA í'- Este Contrato tem como origem o Processo AdministÍativo n0 00'1/2013 e tem como ob1eto

o fornecimento, em íavor da CONTRATANTE, dos materiais didáticos que compÕem o Sistema de Ensino

Aprende Brasil, composto por Livros Didáticos Integrados; Portal Aprende Brasil, Acompanhamento e

Assessoramento Pedagógico; Sistema de Gestão das lnformaçÕes Educacionais, do qual a C0NTRATADA é

detentora exclusiva, em todo territóno nacional, dos direitos de publicaçã0, comercralização e diskibuiçã0.

§ 10. lntegram este inskumento os atos praticados no processo de contrataçào direta, em especral, a

Proposta, os Pareceres Pedagógicos, Juridicos e a Publicação do Extrato da lnexigibilidade.

§ 20. Considerando a natureza do objeto deste Contrato e a necessidade de sua constante atualizaçã0, a

CONTRATADA poderá alterar, aprimorando a forma e o conteúdo, os produtos disponibilizados, desde que

não hala modificação das suas especificaçÕes.

§ 30 Quando ocoÍrer a alteração descrita no parágrafo acima, a C0NTRATADA comunicará e envrará à

CONTRATANTE amostras do material para análise e aceitação

il - DO REGTME DE EXECUÇAO
, -,|

\ i\\\-, /r,l ,\ |\,
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C|-ÁUSUU 2" - O regime de execução do presente Contrato será mediante o fornecimento de livros

didátrcos integrados; acompanhamento e assessoramento pedagógico às escolas indicadas pela

CONTRATANTE; dispon ibilização de acessos, pela lnternet, ao Portal Aprende Brasil; sistema de gestão das

inÍormações educacionais e avaliação do processo de aprendizagem.

§ ío 0 conjunto de quatro volumes/ano letrvo do Livro Didático lntegrado é denominado coleçã0, com

exceção do material do maternal, que é semeskal.

§ 2" A CONTRATADA assessorará as escolas parceiras do Sistema de Ensino Aprende Brasil para utrlização

adequada dos Livros Didáticos Integrados, do Portal Aprende Brasil, do Sistema de Gestão das lnformações

Educacionais, no que diz respeito à proposta e metodologia para as séries/anos contempladas (os) neste

instrumento.

§ 3o A quantidade estimada de livros didáticos a serem entregues para os alunos no ano de 2013, por

série/ano, é a seguinte:

QUANTIDADE
BIMESTRAL

QUANTIDADE
ANUAL

L] I

\Jl

Educação

lnÍantil
UJ

b4

60 240

Planeta Letrado*-

1o Ano 65 2ô0

Ensino

Fundamental

I

2o Ano 45 180

3o Ano 66 264

80

5o Ano BO 320

6o Ano
Ensino

Fu nd amen tal

il
Bo Ano

9o Ano

TOTAL 396 1584

Rua WalÍiedo Brttencounde Moraes n'fll. I 43. 12661221 -. -86.250-000-site-rrrrrr.rtsbpr.gor.br
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40 Ano 320
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-- 
l\.4aterial semestral

III . DO FORNECIMENTO

CLAUSULA 3'Em deconência da estimativa prevrsta na cláusula anterior, a CONTRATANTE deverá

conflrmar a quantidade dos Livros Didáticos, por bimeslre, observando os períodos de comercialização

abaixo descritos:

05/08i201 3 a 1 0 I 1 012013

§ 10 Pedidos feitos Íora de período de comercialização, somente serão atendidos se houver disponibilidade

de estoque da CONTRATADA

§ ? No caso de haver transferências ou novas matrículas de alunos, esse número poderá ser aumentado ou

diminuido, de acordo com o art. 65 da Lei 8.666/93.

§ 30 0 pedido dos Livros Didáticos Integrados poderá ser feito por fac-slmile ou e-mail, os quais devem ser

anexados ao processo admrnislrativo de conkataÇã0.

IV. DOS PRAZOS E CONDIÇOES DE ENTREGA

CLAUSULA 4'O Íornecimento dos bens deverá ocorrer em até 25 (vinte cinco) dias úteis, contados a partir

do recebimento de cada pedido, nos termos da cláusula terceira, e após a aprovação expressa, pela

CONTRATANTE, da capa e contra capa dos Livros Didáticos.

§ 10 As despesas de transporte e seguro de carga correrão por conta da CONTRATADA

§ 20 Os bens deverão ser entregues nas unidades escolares urbanas, indicadas pela C0NTRATANTE

§ 30 No caso de unidades escolares rurais, os bens deveráo ser entregues diretamente na Secretaria de

Educação do Município, que encaminhará às escolas rurais.

v - DA ACETTAÇÃO E RECEBTMENTo DO OBJETO

CLAUSULA 5' . Ao receber os Livros Didáticos lntegrados, a CONTRATANTE deverá conÍeri-los, emitindo o

respectivo recibo no prazo máximo de cinco dias úteis.

§ 1o Caso a CONTRATANTE não emita o recibo no prazo definido na cláusula quinta, os Livros Didáticos

serão considerados como recebidos.

3
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20 Bimestre 2510212013 a251M12013

30 Bimestre 1 3105 12013 a 1 I 107 12013
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§ 20 Se porventura houver irregularidades, a CONTRATANTE as acusará, por escrito, no mesmo Vazo, e a

CONTRATADA substituirá o material, no prazo de ate 25 (vinte cinco) dias úleis, sem ônus para a

CONTRATANTE,

vr- Do PREÇO

CLÁUSULA 6a - A CoNTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unrtário para venda dos Livros

Didáticos, conÍorme tabela abaixo.

VALOR UNITARIO

NIVEL SERIE
VALOR UNITARIO

(R$)

DA COLEçÃO

ANUAL

(R$)

G1 R$ 196,00

NOVA SANTA BARBARA

bt

G3

R$ 196,00 RS 196,00

RS 258,60

RS 258,60

R§ 59,30

R$ 273,80

R$ 273,80

09c

À
-/:\

V

R$ 129,30

G5 R$ 64,65

Planeta Letrado R$ 29,6s

R$ 68,45

Rua Waliredo Bittencoun de Moraes n'222. I4i.l266l2ll -.r. - 86.250-000 s
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Educação

lnfantil

9o Ano

§ 10 O valor total estimado do presente Contrato é de R$ 107 512,80, para a execução no ano letivo de 2013

§ 20 Os pagamentos deverão ser efetuados pela C0NTRATANTE em até 30 (trinta) dias corridos, após

emissão da nota fiscal relativa a cada bimestre

2o Ano R$ 68,45 R$ 273,80

R$ 273,80

4o Ano

3o Ano R$ 68,45

R$ 68,45

1o Ano

Ensino

Fundamental

5o Ano R$ 68,45 R$ 273,80

ôo Ano R$ 72,35 R$ 289,40

RS 289,40

RS 289,40

R$ 72,35

R$ 72,35

70 Ano

8o Ano

E nsino

Fundamental ll

R$ 72,35 R$ 289,40

R$ 196,00

R$ 64,65 R$ 258,60G4

ite urrrv n5!.p1 qov.br
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vil - DA DOTAçÃO ORçAMENTÁR|A

CLÁUSULA 7'- As despesas decorrentes desta contratação serão efetuadas à conta das seguintes

Dotações Orçamentárias, estabelecidas para o exercicio fiscal de 2013

05 - Secretaria de educação, Esporte e Cultura;

05.002 - Manutenção do Departamento de Educação/Escolas;

12.361 .02202-017 - Manutenção da Secretaria de Educaçáo/Escolas,

001190 33.90.30,00.00 - Material de Consumo,

VIII - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

CLÁUSULA 8'- Além das obrigações assumidas no presente Conlrato, caberá também à CONTRATADA

(a) fornecer o objeto do presente Contrato de acordo com o orÇamento/proposta apresentada no

procedimento de contratação direta n0 001/2013, os quais, como todos os documentos apresentados,

passam a Íazer parte integÍante do presente Contrato, independentemente de transcrição;

(b) manter, durante a vigência do Contrato, em compatibilidade com as obrigaçÕes por ela assumidas, todas

as condiçoes de habilitação e qualificação exigidas, devendo comunicar à CONTRATANTE, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometeÍ a manutençâo do presente instrumento;

(c) fornecer a qualquer tempo, mediante solicitação escrita da CONTRATANTE, informaçóes adicionais que

se fizerem necessárias acerca dos materiais didáticos, cursos e atendimentos pedagógicos;

(d) responsabilizaÍ-se pela criaÇã0, elaboraÇã0, confecçã0, ilustraçào e impressão da capa e contra capa dos

Livros Didáticos.

,X. DÁS RESPOA/SAB'L'DÁDES DA CONTRATANTE

CLÁUSULA 9'- Além das obrigaçóes assumidas no presente Contrato, caberá também à CONTRATANTE

(a) efetuar o pagamento correspondente ao objeto em conformidade com a cláusula sexta,

(b) atestar o recebimento provisório e definitivo do objeto, após a verificação de todos os itens ob1eto do

ajuste, em conformidade com o art. 73, inc. ll, da Lei no B ô66/93;

(c) responsabilizar-se pela seleção e escolha das imagens, textos, fotos, ilustraçÕes, desenhos e slogans e

criaçoes, para fins de criaçã0, elaboraÇã0, confecçã0, ilustraçào e rmpressão das capas e contracapas, pela

À/
.i
:í1
V'
\

(
/
II
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CONTRATADA, bem como pela regularização de seus créditos e direitos de autoria lunto aos respectivos

autores,

(d) responsabilizar-se pelo preenchimento, envio e veracidade das inÍoÍmaçÕes, em formulário que deverà

ser disponibilizado pela CONTRATADA, contendo questôes relativas aos aspectos organizacionais (gestão e

planejamento), aspectos pedagógicos (ensino e aprendizagem) e aspectos financeiros (investimentos) do

Municipio, para viabilizar a atualização do sistema de gestâo das inÍormaçÕes educacionais, sempre que

solicitado,

X - DAVIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO

CLAUSULA 10 - O presente Contrato é Íirmado para o ano letivo de 20'13, com vigência de 31/01/2013 à

3111212013, sendo passível de prorrogaçã0, mediante termo aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses,

consoante Íaculta o art. 57, ll, da Lei no 8 666/93

XI . DO REAJUSTE

CLÁUSULA 11 . Os valores constantes deste Contrato serão reajustados pela variação do INPC ocorrida no

periodo ou, na hipótese de extinÇão desse Índice, por ouko que venha a substitui-lo.

Parágrafo Unico - A periodicidade de reajuste do Contrato será de 12 (doze) meses, contados da data da

assinatura do contrato

xil - DAS D/SPOS'ÇOES GERÁ/S

CLÁUSULA 12 - Os cursos oferecidos à Rede Municipal de Ensino, parceira ao Sistema de Ensino Aprende

Brasil, têm como finalidade a formação continuada dos profissionais da educação da rede municipal,

contemplando as diversas áreas de conhecimento e a estrutura e funcionamento do Sistema de Ensino

Aprende Brasil.

Parágrafo Unico - Síntese dos cursos e atendimentos ofertados

CLAUSULA 13 - Serão disponibilizados, pela CONTRATADA, /oglns e senhas de administrador para cada

escola, assim como /ogins e senhas para os alunos, educadores das escolas parceiras e proÍissionais d

equipe técnica, nas quantidades de Livros Didáticos lntegrados adquiridos

Rua Waliredo Bittencourt de Moraes n"2lf. I ll. i1661222 - -a - 86.250-000 site urrrr nsLT.or.sor.br
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32 horas

Assessoria Pedagógica e Atendimentos para Equipes Docente e

TOTAL ANUAL DE CURSOS E ATENDIMENTOS

Cursos de Metodologia

Técnica
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Ct-ÁUSUm 14 - Durante a vrgência deste Conkato, a CONTRATADA poderá divulgar que a
CONTRATANTE é usuária do Sistema de Ensino Aprende Brasil

XIII . DA RESCISAO

CLAUSULA 15 - 0 presente Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 78 e79 da

Lei no 8.ôô6/93.

ParágraÍo Único - A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, em caso de rescrsão

administrativa prevista no arl.77,da Lei no 8.666/93.

XIV. DAS PENALIDADES

CLAUSULA 16 - Pela inexecução total ou parcial do presente Contrato, a CONTRATANTE poderá, garantida

a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as sanÇões previstas no art. 87 da Lei n'8 66ô/93.

§ 1o Na impontualidade do pagamento poÍ parte da CONTRATANTE, o valor será atualizado pela variaçào

do INPC (na hipótese de exhnção desse índice, por outro que venha a substitui-lo), e incidirá sobre o valor do

débito a multa moratória de 2% (dois por cento), mais luros de mora de 1% (um por cento) ao mês até o

efetivo pagamento.

§ 2o No caso de mora da C0NTRATADA, essa arcará com multa moratória de 0,033% (zero vÍrgula zero

trinta e três por cento) por dia de atraso, calculada sobre os valores dos produtos não entregues.

§ 3o Pelo descumprimento de qualquer cláusula contratual não abrangida nos parágrafos anterioÍes, Íica

estabelecida a multa no valor correspondente a '10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, para a

parte que inÍringir as cláusulas aqui prescritas, sem prejuizo das perdas e danos deconentes do

inadimplemento.

xv. DA ALTERAÇAO

CLÁUSULA 17 - A CONTRATADA obriga-se a aceitar os acréscimos ou supressões de exemplares de livros

que se fizerem necessários, até o limite facultado pela regra do § 1o do art. 65 da Ler n.o 8.666/93, podendo a

supressão exceder tal limite, nos termos do § 20, inciso ll, do mesmo artigo.

XVI . DO FORO

CLAUSULA 18 - As partes se obrigam, por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento de todas as cláusulas

e condiçóes deste Conkato e seus anexos, e elegem o Foro da sede da CONTRATANTE, para a solução de
questoes decorrentes deste inskumento.

\

xvil - DA LEGTSLAÇÂO APL|CÁVEL i$o' '/'
\)y (;t\,'\
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OVA SANTA BÁRBARA

ANTE

ir Valério

TESTEMUNHAS:

RA POSITIVO L DA.

CONTRATADA

Acedriana Vicente Sandi

09.i
ESTADO DO PARANA

CúUSULA 19 - O presente Termo de Contrato rege-se pela legislação brasileira, em especial a Lei no

8.666, de 21 de lunho de 1993, aplicando-se supletrvamente os principios da teoria geral dos contratos, as

disposiçoes de direito privado, a analogia, os costumes e os principios gerais de Direito.

E, por assim terem justo e contratado, assinam o presente instrumento, em três vias, de igual teor e forma,

para um só efeito, luntamente com duas testemunhas presenciais.

Nova Santa Bárbara, 31 de janeiro de 2013

[^
tlrrtç4"LL

PREFEITURA U

T MUNHAS:

No

cPF 01| -1C',t ',l,|a',-3I
RG.

;"ú//tt*'
N";--T

cpF"ü-I3+ lOgq-4o
RG fírri 6c+ -/1

uclJ

P,
t

\},)l/
1;'ül

Rua Walfredo Bittencouí de Moraes no 222. ? 43.32661222' . ' - 86 250-000 site lu11lh+Ig91Ú
E-mail; Iicitaclo'iinsb !.br - Nova Santa BáÍbara - Pr

8

E

[*li,



095

Edlçáo: 735
B 20{3

iciP
sl

13IT

d'd

EÊ§

)

a

21

rg.!í.
rF,.l



a-
ü*tft=

096
pREFEITURA MUNtctpAL DE NovA sANTA eÁneRna

Estado do paraná
SIST EMA D E CONTROLE INTERNO

Unid.ade Central
Lei Municipal no577/201 I

Portariá'noo1 it/201' 3, 01 /03/201 3

ANEXO IV
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BÁRBARA

cNPJ No 95.561.080/OOOí -60
cHÉcKLrsr DrspENSAJ|NExrGtÉtLtDADE DE LlcrrAçÃo

INEXIGIBILIDADE no001/201 3

No do processo: 001/2013
Fornecedor: EDITORA POSITIVO LTDA
objetô: coNT[,ArnçÁci oo srsTEMA DE ENStNo'.ApRENDE BRASTL', COU Ã eUpneSA EDTTORA
POSITIVO LTDA. .

f ulqarnento Legal:
DisÉn9ej4( 24, rnqso ( )

il3çgut 
*.'n".!Âa cou#t

OÍdem Bancária: não cónsta

I ii',ellllqurdade - Art. 25, inciso ( X )

Valor: 107.51230

NO OB Data Valor:

t1 xa soticiÉÇão do materiat *.J*:ff!!u# oescriçao cÉra ao objétoz. (Lei
8.666/1993, art. 14)

_2) Há ju§llleativa llqllecessiqade do gbjeto? lf,ei n" 8.666/199L!4.11)
3) Há indicação dos Íecursos orçamentários para cobertura da despesa? (Lei
q.666/1!g!.art. 14) .

§!!!
noS

snãs

Não N/A

4) Consta JustiÍic€tiva da situação de dispensa ou de inexigibilidade, com os
elementos necessários à sua caracteri2ação? (Lei n" 8666/1993, art. 2-6)

5) O processo contém a justiÍicativa de preço? (Lei n" 8.666/1993, art. 26, parágraÍo
único, lll)
6) O processo contém as razôês da escolha do fornecedor ou executante? (Lei no

_8 666/1_99!'aÍt. 26, P?Égrafo ú0ic9, ll)

i 7) Co!§laln olgllals qes_Ugp9§lqq oferecidas?

s

S

S

(IÇ!r S

8) Consta comprovação poÍ parte da empresa contratada de: (Lei no 8.666/1993, art. s
1es, § 3", CF)
8.1) Certidão Negativa de Débito do INSS
8.2) Certidão Negativâ de Débitos de Tributos e ContribuiçÔes Federais

8.3.)Cqllificado de Regulqldade do EGÍL
9) Em caso de di§pensa com base no aÍl.24,1 e ll (valoo' há outros processos para

aquisiçoes de produtos/serviços de idêntica natureza que, somados, superam o limite

eslqbeleoido? (Lsl!" q 666/19!!, art. 2i - fracionarnentg)
t o| u-caracierizafa'ó oí siluação emergencial ou calamitosa que justiÍique a
dispensa,qu?ndo fundamentada no art. 24,|V , da LqI: 9 966/19!9?
f fj eã -so de inexigibilid:tde com base no art 25, I (Único fornecedor), consta

atestado fornecido pelo Órgão do registro do comércio do local, pelo Sindicato,

Federação ou Confederaçáo Patronal, ou órgáo equivalente? (Lei no 8.666/1993' art

NA',I

25_ r)
12) Consta comunicaçáo à a
(Lei ú8.666{1 99!. art-26l

utoriOade superiôr, no prazo de 3 dias, para ratificaÉo? S

NA

NA
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Portari a no01 4/201 3, 01 /03/201 3

13) Houve publicação na imprensa oÍicial do ato de dispensa ou tnexigibilidade, no S

-prazo de 5 dias? (Lei no 8.666i 1993, art.26

RESULTADo oa avalraçÃo. Dos PRocEDtMENros LtctrATóRtos

REF OBSERvAçoES:

1

QUE o SEToR DE coMPRAS coNFIRME SE AS DoTAçÓEs CoNSÍAf.ITES
ÊNcla TNTERNA oo DEpARTAMENTo DE coNTABTLTADE, coNFERE cou

A DorAçÃoEMpENHADA tNcL-rJSrvE Nos ELEMENToS E suB ELEatelros coNrÁeers.
NA CORRE§POND
RECOME NDAt/roS

2
J
4
5
6
7

I RECOME!,IDAMOS QUE SEJAM GRIFADAS AS DATAS DAS CERTIDOES, PARA IDENTIFICAR
QUE FORAM DEVIDAMENTE CONFERIDAS.

I
NA. ATÉ O MOMENTO DA ANÁLISE, E MESMO PORQUE A ANÁLISE ESTÁ SENDO
REAL|ZADA poR AMosrRÂcEM, NÃo rEMos coMo vERtFtcAR ESTA ouEsrÃo.

, QUE O SETOR DE COMPRAS FAÇA ESTE ACOMPANHAMENTO, NA
execuçÃo Dos pRocEssos E coNTRÂTos.
RECOMENOAMOS

10
REcoMEftDAMoS, EM vIsTÂ Do QUE AQUI coNSTAMoS SEJAM REVISToS TODOS OS
pRoeESO§-pAnÀ loEoueÇÃo DE EvENruArs FALHAS EvrrANDo pREJUrzos
rrusarÁvrrs ao cESToR

11

RECOMENDA OBS ESPECTAIS:

I ,SEJA ADOTADO CHEK LIST MODELO ANEXO, PARA QUE FAçA PARTE
DE TODOS OS PROCESSOS LICITÂT
RECOMENDAMOS

óRros.

II
Dos os pRocEssos TENHAM NunaemçÃo SeQUENctAL E

R MoDALTDADE oevenÁ ren HumeneÇÃo seouetctal
REcoMENDAMoS OUE TO

O POR MODALIDADE, PO
UMA sEeuÊNclt úNtce.pRópnte e os pRocESSos

il
oue o secnerÁRlo INTERNo, oRIENTE o sEToR DE coMPRAS QUE

Ão DA ExEcuçÃo Do pRocEsso ttcraróRto. ANExos
RECOMENDADOS: GONTROLE DE EMPENHO
oRDENS DE PAGAMENTO E NOTAFISCAL.

, coNTRoLE DE LtoutDAçÕEs, coNTRoLE DE

NDAMOSRECOME
SEJA ANEXADO DOCUMENTAç

r-tctraróRros, tNcLUStvE coM APost
ESTA NUMERAÇAO.

M CARIMBO PARA NUMERAçAO DOS PROCESSOS

çÃo Do vrsro DA pESsoA RESPoHSÁvel poR
RECOMENDA!!!OS: SEJA ADQUIRIDO U

IV

sEJA ADorAoo pELo cESToR A DlclrALlzAçÃo Dos PRocEssos
NTRATUAIS, EVITANDO DESTA FORMA EXTRAVIO DE DOCUMENTOS
UA GESTAO,

M S

IMPORTANTES DE S
LICITA Rtos E co
RECOME

VI
CONSTE DISPONIBILIDADE FINANCEIRA, ALEM DA
nçauerurÁRta, ATESTAoo PELA SEcRETARIA DEDEcLARÁçÃo DE DtSPoNtBtLIDADE o

RECOMENDAI{OS QUE DO PROCESSO

FINANçAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA BARBARA
Estado do Paraná

SISTEMA DE CO TROLE INTERNO
Unidade Central

Lei Múnicipal no577/201 I
Portaria n?01 tU201 3, 01/03/201 3

NorA: No pruiuelno- bemestne Do ExERcicro FrNANcErRo, FoRAM ÀNALrsADos poR
AMOSTRÂGEII|,03 (TRES) pROCESSOS POR MODALTDADE.

Feito por: Revisado por

Data Data

Assinatura Assinatura

REcoMENoÂíríos. ouE ioDos os pRocEssos rENxam lo seu rÉRMrNo DE ExEcuçÃo,
TERÍIiOE DEADEQUAçAO E ARQUIVAMENTO, COMO ORIENTADO ACIMA SEJA FEITO O
coNTRouE DA ExEcuçÃo pELo sEToR DE coMpRAS, REcoMENpAMos, euE orERMo
DE AôEauÀgÃo e aRciurvanrerro sEJA EMrnDo peloGenEÍÁnro nespoxsÁvel
PELo sEÍoR, coNFoRME MooELo EM ANExo.

RESPONSÁVEL
CONTRATOS

PELAS LICITAÇÓES E AU DITOR/CONTROLADOR

ROSANA RUY

CONTROLADORA INTERNA

PORTARIA NO 014/2013 DATA 10/03/2013
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Municipio de Nova Santa Bárbara - 2013

Listagem de Contratos 099

lnlclo vlgàncla Flnal ügaícla FoínecedoÍ
31/01/2013 30t122013 3í53{ Eo|IORA pOStnVO LIDA
Gerto. lnlclo arac.ge3tor
35631 - StMONt APARECTOA BRAZ DE L|MA 3',v01t2013

Loc.l Llcitação
5 S€crêtarÉ dê Educaçáo, Esporte e Cultura Preesso rmxigiblirade - 96 00q)01/2013

Súmul.
Contrataçáo do S6terÍE de Ensno 'Aprende B{asif, com a ÉÍpresa Edrtoía Positivo Ltda

Flm arac.geator
31112t2013

Ootâçao:

Contr derpaaa Fonta l{at íara da!p..a Funclonal

00r 190

001190

00'! 190

001190

001450

001460

001470

1103

1107

í't(x
1000

0000

0103

0104

0107

5% SobrE Transf aéncras Contitucionais

SâláÍio Edueçào - ArÍÉcâdâçáo nâ

O6ínâis iÍnposlos vinculâdo3 à êducaçào

R.cuÍsos ftiúrb3 (LivÍÊ!) -

Rêcursos OrdináíÉs (LúlÉs)

5% sobrÉ TíanslêréncÉs ConBtituconars

D6mais lmposlos Vinculados à Educâçáo

Saláno-Edircaçáo

3.3.90.30.m.00 - lrATERtÂL DE CONSUMO

3.3.90.30.00.00 - itATÉRtAL DE CONSUMO

3.3 90.30.00.00 - MATERTÂL OE CONSUMO

3.3.90 30.00.00 - uArERrÂL oE coNsuito
3.3 90 30.00.00, MAÍERTAL 0Ê CONSUMO

3,3,90,30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO

3,3,90,30 OO.OO - MATERIAL DE CONSUI.lO

3 3.90.30.00.00 - iTATERtAL DE CONSUÀrO

12.361

12_361

12.§1

12 361

12.361

r 2.36í

12.§1

12 351

0220 2017

0220 2017

0220.2017

o22o 2017

0220.20't7

0220 20't7

0220 2017

0220 2017

Empenho3 aeÍl| requl3lção

llúmcro Tlpo Día da emlúao
320/2013

321t2013

322t2013

32312013

E5í2013

2639t2013

Ordi íÍb
Estimâtivâ

Eslimativâ

Eslimativâ

Estimelivâ

Ordináíio

3110112013

31t01t20',13

31tO1t2013

31t0112013

281O3t2013

18/09/2013

60 000,00

20.000,00

27 _512,AO

60.000.00

3 916.38

8.0E7,55

179.5í6,73Subtotâl

Eatornoa de ampcnho ttm raqui3içâo

Número llpo Datâ ds emlaaao

10/2013

22t2013

157t2013

Ordinárb

Estimâlivâ

Estimativâ

31/01/2013

2€V03/2013

! 8r,109/201 3

60.000,00

3.9r6.38

8.067,55

72.003,93Subtot l

corPosrcÃo oo sÁLoo

Velor oÍiginal do conlíalo:

(')Valoí âluali:âdo do contrato:

Valoí dás í€qursçéas d€ empênho.

valoÍ dos estorno3 de requi3ição dê empênhol

(') (VâloÍ orEinál + Vâloí dos âdilivos) ' Limit. admssiv€l (%)

107.512,80

107 512,60

0,00

0.00

valor dos êmpenhos sêm íequi3çâo:

valor dos estomos dê êmpenho sem requis'çào

Vâloí dos cancêlamêntos d€ rap 3êm Íequisçáo:

Valor das r€v€rsõês de ostomo de eíÍpênho:

Saldo para noyaa Íaqulrlçõaa de êmpanho:

(179.516.73)

72.003 93

0.oo

0,00

0.00

ÍOIA GERA

Vâlor onginâl do conlralo

(') Vâloí átualuádo do conlíato:

Valor dâ3 requisçóês de emp€nho:

Valoí dos estoÍn$ de íequisçáo de emp€nho:

(') (Valo{ oÍiginal + Válor dos áditivê!) ' Limitc admrssív€l (%)

107.512.80

107.512,E0

0,00

0,00

valoÍ do3 emP€nhos sêm requisçáo'

Velor dos êstomos dê êmpenho sem requ§'çàor

Valoí dos câncelamêntos de rap sêm ÍÊquisiçáo:

Valor das ÍÊv6rsõ€3 de estomo de empênho

Saldo parâ novaa .êqulalçõaa da emplnho:

(179.516,73)

72.003,93

0.00

0.00

0,00

CrllóÍlo! dê relacaoi

- ContÍator 847
- lmprimrÍ as dotaçó€s
- lmprimi. os alos contratuãis

' lmpÍimi requisiçõa3 / êmpenhos / cancdamêntos dê râp ê seus íêspcclivos eslo.Ítos

EdbÔ !.Í Elar€ CnstrÉ ldtk íÉ '..3à 5@a y 2í1ü20r 3 156 43
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PREFEITURA MUNICIPAL 100
NOVA SANTA BARBARA
=STADO 

OO FARANA

CHEK LIST

MODALTDADE: D]SPENSA DE LICITAÇÃO pOn

INEXIGIBILIDADE

N' OOI / ,Za)lá

ô
o

N" ESPECIFICAÇAO DOC OBS.
Capa do processo Ott,1

2 OfÍcio da secretaria solicitando ol(
J LicitaÇão à Contabilidade (Pedido de dotaÇáo) o(.
4 Contabilidade à Licitação (Resposta dotaçáo) C(,

ô(r5 LicitaÇão ao Jurídico (Pedido de Parecer)
6 Parecer Jurídico f,\1r

ói.7 Edital de autorização do Prefeito
Publicação (Jornal Regional). OkJ
PublicaÇão Mural de Licitação (TCE) C(r

10 Contrato o13
11 Publicação do extrato do contrato (Jornal Regional) 0() i

ca12 Relatório de acompanhamento do contrato (Listage4 Ee qoÍtralqs)

Rua walircdo Bittencouí Ce Moraes no 222, Centro, Fone 43.3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa

Bárbara- Pe.aná E-mail - licitacao ?.:rsb nr.sor -or - lr,.i§.nsb.nr.eor.l-,r



Ítr PREFEITURA IúUNICIPALrt NOVA SANTA BARBARA
Pág. 101!l- - FqTÂnô l-1^ DÂP^hl^

TERMO DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO LICITATORIO
INEXIGTBILIDADE N' OOI/2013

Aos 04 dias do mês de novembro de 2013, lavrei o presente termo
de encerramento do processo licitatório de tnexigibilidade n" 001/2013, registrado
em 2810112013, que tem como primeira folha a capa do processo e as folhas
seguintes numeradas do no I ao no 100, que corresponde a este termo.

Responsável pe o Setor de lCrtaçoes

Rua Walfredo Binencou( de Moraes n' 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbar4 Peraná

- E-maii liciracao rinsb.or. gov br - urrrr.nso.or.gor'.br

ii,


